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Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de
gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te
kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de
Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht blijkt
veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de
president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar
zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd
auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Ridley Jones probeert net haar leven op orde te krijgen wanneer een doodgewone handeling, het ophalen van foto’s,
haar in aanraking brengt met een internationaal crimineel netwerk. Op bijna elke foto die ze heeft gemaakt blijkt een
schimmige figuur te staan. Vanaf dit moment wordt Ridley scherp in de gaten gehouden door de FBI en gevolgd door
onderwereldfiguren. Wie kan ze nog vertrouwen? Het enige wat ze zeker weet is dat ze de waarheid over zichzelf en
haar verleden moet achterhalen om ooit weer rust te vinden. Halve waarheden is een ijzersterke psychologische thriller
voor de liefhebbers van Karin Slaughter en Nicci French, met duistere psychologische suspense, sterke
karaktertekeningen en verrassende wendingen.
In een park in Londen wordt het lichaam van een vrouw gevonden, lichtjes bedekt met sneeuw. Het lijk is vastgebonden
en ligt in een symbolische houding, als in stille aanbidding. In haar mond zit een papiertje met daarop een gedicht.
Wanneer inspecteur Mark Tartaglia en hoofdagente Sam Donovan de moord op Rachel Tenison onderzoeken, blijkt dat
haar leven net zo mysterieus was als haar dood. Een tip van een journalist vestigt hun aandacht op een soortgelijke
moord die een jaar eerder is gepleegd. Tartaglia en Donovan kunnen niet anders dan concluderen dat ze op zoek
moeten naar een seriemoordenaar.
Waarover spreken we wanneer we het over identiteit hebben? We horen de term veelvuldig om ons heen, maar kunnen
er geen grip op krijgen. De Franse sociologe Nathalie Heinich legt het begrip op de snijtafel van de sociologie en
analyseert op zo neutraal mogelijke wijze de ideeën die het debat beheersen. Aan de hand van wat identiteit allemaal
níet is pleit zij voor een beweeglijker definitie, waarbij wordt afgezien van de eendimensionale en polariserende invulling
van het begrip, zonder het belang van identiteit, en ook nationale identiteit, te minimaliseren. In Wat onze identiteit niet is
gidst Heinich de lezer op verhelderende wijze door de verschillende opvattingen rondom het begrip identiteit. Een
waardevolle bijdrage aan een van de meest complexe kwesties aller tijden. Nathalie Heinich (1955) studeerde bij de
beroemde socioloog Pierre Bourdieu. Ze is gespecialiseerd in de sociologie van kunst, in het bijzonder van hedendaagse
kunst, en publiceerde vele studies en essays over waarden en identiteit. 'Een verhelderend essay over een van de
neteligste kwesties van onze tijd.' Bas Heijne, Nrc Handelsblad 'Heinichs introductie van de drie momenten van identiteit
maken een opvatting van collectieve en individuele identiteit mogelijk. (...) Het is precies die houding die we de komende
tijd hard nodig zullen hebben.' De Nederlandse Boekengids
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt London de wetten van de beschaving en van de wildernis –
en de kracht van instinct – door de ogen van Buck, half sint-bernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn
comfortabele Californische leven wordt Buck verkocht als sledehond tijdens de Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn
oerinstinct is de enige manier waarop hij kan overleven. London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen ervaringen
als goudzoeker in de Canadese wildernis, maar ook uit de denkbeelden van Charles Darwin en Friedrich Nietzsche, wat
het verhaal tot een duurzame vertelling over overleven maakt.
Onderzoek naar de motieven achter het kleedgedrag van Marokkaanse immigranten en het mogelijke verband met de mate van integratie.
Na de zelfmoord van haar enige kleinkind, Bill, heeft Lilly Dunne niet veel meer om voor te leven maar voor ze sterft, wil ze haar eigen
verleden te boek stellen. Samen met Lilly gaan we terug in de tijd, van Ierland naar de Verenigde Staten, van haar gedesillusioneerde vader
naar haar spoorloos verdwenen echtgenoot, van jarenlang verraad naar langzaam opbloeiende liefde. Sebastian Barry werkt gestaag voort
aan een reeks onafhankelijk van elkaar te lezen romans waarin hij de familie Dunne op de voet volgt en zo de twintigste-eeuwse
geschiedenis van Ierland en de Ieren in kaart brengt.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
De dochter van een Indische vader en een Amerikaanse moeder raakt in de Tweede Wereldoorlog betrokken bij het verzet als spionne voor
de Britten.
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij
eigenlijk niet eens mag blijven.
In dit angstaanjagende vervolg op Mo Hayders Vogelman moet Jack Caffery een verknipte kidnapper opsporen en wordt hij daarbij
geconfronteerd met zijn verleden. Meer dood dan levend wordt het echtpaar Peach in hun huis in Londen aangetroffen: vastgebonden,
mishandeld en uitgedroogd. Van hun zoontje Rory en de dader ontbreekt elk spoor. Kinderen in de omgeving spreken van een ‘trol’ die hen
lastigvalt. Verbeten stort rechercheur Jack Caffery zich op het onderzoek. Een complicatie hierbij zijn Caffery's persoonlijke herinneringen
aan de nooit opgehelderde verdwijning van zijn broertje Ewan, vijfentwintig jaar geleden. Gaandeweg het onderzoek komt er zoveel modder
boven dat Caffery zelf door de stroom lijkt te worden meegesleurd...
Praktische gids voor startende ondernemers voor het opstellen van een ondernemingsplan.
Overheidsaansprakelijkheid is een wonderlijk onderdeel van het recht en dat geldt ook voor schadevergoeding bij rechtmatige
overheidsdaad. Voor juristen zijn nadeelcompensatie en planschade goed te begrijpen; burgers en ondernemers hebben daar veel meer
moeite mee. Zowel procedureel als materieel is er veel onduidelijkheid. Dat geldt ook voor de invulling van het begrip normaal
maatschappelijk risico: wat is normaal? De vraag komt op of er nog wel behoefte is aan een afzonderlijke wettelijke regeling voor planschade.
Bepleit wordt het scheppen van een gemeenschappelijk kader voor planschade en nadeelcompensatie. Gepleit wordt voor een principieel
debat over de toekomst van planschade in Nederland, waarbij diverse suggesties de revue passeren, zoals het afschaffen van indirecte
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planschade en de introductie van een planbatenhef ng en forfaitaire stelsels.
Als een jonge vrouw de verdrinkingsdood van haar ex-schoonvader onderzoekt, stuit zij op twee eerdere moorden.
Hits ontstonden in Nederland zelden bij toeval. Zeker niet in de sixties, met zijn ongehoord rijke muziekaanbod. Achter de golden oldies ging
een machinerie schuil. Directeuren, producers, technici, pluggers, dj's, sessiemuzikanten en bekende artiesten vertellen over deze verborgen
wereld. Een wereld waarin contracten, payola, vriendendiensten en eigenbelang bepaalden welke muziek het volk wel en niet kreeg te horen.
Lees in Gouden eeuw der Nederpop hoe ons land langzaam een eigen, volwassen popcultuur kreeg, aangejakkerd door een illegale
zeezender, gehaaide platenbazen, hondsbrutale managers en inventief studiopersoneel. En hoe dit uiteindelijk leidde tot wat in de
popgeschiedenis triomfantelijk ¬ The Dutch invasion is gaan heten. Auteur Peter Voskuil geldt sinds de verschijning van het standaardwerk
Dutch Mountains (2017) als een autoriteit op het gebied van de Nederlandse pophistorie. Gouden eeuw der Nederpop is de midprice-editie
van deze uitgave, die hij voor deze editie toespitste op de jaren 60. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
"Leerboek oncologie biedt een helder inzicht in de diversiteit van oncologische problematiek, algemene aspecten, organisatie, begeleiden en
palliatie krijgen aandacht naast de orgaan gerichte diagnostiek en behandeling van kanker. Leerboek oncologie is bedoeld als leerboek voor
studenten geneeskunde en verpleegkunde. Maar is ook bedoeld als naslagwerk voor (huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met
oncologische vraagstukken te maken hebben en onderdeel zijn van een multidisciplinair team." --- from publisher
Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch. - Deze pocket guide geeft een samenvatting van
de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting van
de principes, processen en thema’s bij deze populaire methode. - Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode PRINCE2 wil
leren kennen of een methodische aanpak voor projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel voor leden van een projectteam
bij een project waar PRINCE2 wordt toegepast. Ook kan het boek worden gebruikt als leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen. Deze pocket guide is gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. - Deze pocket guide behandelt alle belangrijke thema’s en processen in
projectmanagement and PRINCE2: * Wat zijn de management processen? * Wat zijn de thema’s? * Tailoring PRINCE2 - Een complete,
maar beknopte en handzame gids over PRINCE2 Editie 2009, voor iedereen die is betrokken bij projecten of projectmanagement, voor
slechts €17,50!

Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar
een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Monografie van de Nederlandse architect (1949).
Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt en altijd keurig gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas,
niet eens weet dat ze zulke mooie benen heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens mee
uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf.
Hoewel Emily zich gevleid voelt door Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel en
nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar anders gaan?
Medische en praktische informatie voor patiënten.
De subatomaire fysica richt zich op de studie van de allerkleinste bouwstenen van de materie en de interacties
daartussen. Onlangs is het experimentele gereedschap uitgebreid met de Large Hadron Collider (LHC) op CERN, in
Genève, die een orde van grootte vooruitgang brengt in bundelenergie en bundelhelderheid, en condities in het heelal
minder dan een miljardste seconde na de oerknal nabootst. De perspectieven die de LHC voor de subatomaire fysica
biedt, alsmede de complimentariteit met andere faciliteiten, worden geschetst. Maar is de LHC alleen een peperduur
speeltje voor onderzoek ver van de realiteit? De verdere ontwikkeling van deeltjesversnellers en deeltjesdetectoren is
van belang voor een breed scala aan andere, fundamentele en toegepaste disciplines. Tevens worden enkele gedachten
geuit over de rol van fundamenteel nieuwsgierigheidgedreven onderzoek, zoals onderzoek met de LHC, in
kenniseconomie en innovatie.
De bestrijding van overlast en criminaliteit is uitgegroeid tot het werkveld van allerlei organisaties. Hierdoor zijn
netwerken ontstaan die niet altijd even overzichtelijk zijn. Scherp geformuleerd kan de lokale veiligheidszorg enigszins
als een chaos worden bestempeld. Daarom staan autoriteiten voor een grote uitdaging: hoe kunnen gemeenten en
politiekorpsen richting geven aan veiligheidsnetwerken? In Strategieën van lokale veiligheid: een achtergrondstudie en
drie reflecties wordt geprobeerd antwoorden te formuleren op de geconstateerde complexiteit. Een aantal deskundige
auteurs (Ronald van Steden, Jan Terpstra & Mirjam Krommendijk, Bas van Stokkom en Hans Boutellier & Erik van
Marissing) laat hun licht schijnen over de kluwen die de lokale veiligheidszorg nu is. Hiermee beogen zij beleidsmakers,
beleidsuitvoerders, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de omvangrijke hoeveelheid kennis die
over de sturing van lokale veiligheid bestaat.
'Het Petrusmysterie' is een geheel herziene editie van Jeroen Windmeijers eerste boek uit 2015, dat eerder is uitgegeven onder de titel 'De
bekentenissen van Petrus'.Wanneer er bij opgravingen in Leiden een spectaculair Romeins viziermasker wordt gevonden, ontstaan er
hardnekkige geruchten dat er die dag ook iets anders is aangetroffen. Iets wat angstvallig verborgen moet worden gehouden, omdat de
vondst de geschiedenis zoals wij die kennen in een nieuw licht kan stellen – en bovendien de katholieke kerk op haar grondvesten kan doen
schudden.Peter de Haan, archeoloog aan de Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev raken toevallig bij de zaak
betrokken als ze een eeuwenoud document op het spoor komen. Er blijken veel kapers op de kust te zijn. Sommige zaken kunnen inderdaad
maar beter begraven blijven...
Gonnie Gonnie, een klein gansje, is haar rode lievelingslaarsjes kwijt. Na lang zoeken vindt ze ze uiteindelijk terug aan de poten van een
ander gansje, Gijsje. Gijsje mag één laarsje houden en ze worden dikke vriendinnen. Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie,
Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht
bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met
verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle
verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
Niet alleen onze favoriete Vlaamse courant het Nieuwsblad is overtuigd van David Sedaris¿ humoristische talent ¿ ¿Is David Sedaris de
grappigste schrijver te wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd¿ ¿ een miljoen Amerikanen zijn dat ook, want dat is het aantal data Sedaris in
de Verenigde Staten moeiteloos per boek verkoopt. Zijn ¿verhalende essays¿ gaan over de dood, over zijn kotsgekke familie, over zijn
pogingen Frans te leren (hij verhuisde van New York naar Parijs, omdat je daar tenminste nog gewoon mag roken), over zijn pogingen van
het roken af te komen (in Japan, hij woont inmiddels niet meer in Parijs), over zes tot acht zwarte mannen die Sinterklaas assisteren, over
shoppen met zijn zus Amy, over lichamelijk verval, over dwangneuroses en over nog meer dood. Sedaris is regelmatig te zien bij David
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Letterman, te horen op National Public Radio, te lezen in The New York en Esquire. Dat is belangrijk, daardoor verkoop je boeken. Tot op
heden publiceerden wij zes van zijn boeken, die stuk voor stuk lovend werden ontvangen. Sedaris bezocht Nederland reeds driemaal,
verzorgde uitverkochte optreden in The John Adams Institute, signeerde zich suf, en is door ieder zich serieus nemend medium geïnterviewd.
Het enige wat nog ontbreekt: lezers.
Een handelaar in bedden vlucht van West- naar Oost-Duitsland om aan zijn schuldeisers te ontkomen.
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