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Door de zombiespiegel Gena Showalter
2015-04-21 *** Met een gratis
voorproefje van Gena Showalters
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nieuwe boek Eerste leven *** Alice
dacht dat ze alles al had meegemaakt,
maar helaas... het kan nog erger. Na
de laatste zombie-aanval gebeuren er
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vreemde dingen met haar. Spiegels
komen tot leven, ze hoort stemmen die
anderen niet schijnen te horen, en ze
heeft soms de afschuwelijke neiging
om iemand aan te vallen. Wat is er
toch met haar aan de hand? Cole, haar
vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en
dan maakt hij het volkomen onverwacht
uit. En dat is nog niet alles. Het
lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas
echt bang als ze in de spiegel
kijkt...
Van het westelijk front geen nieuws
Erich Maria Remarque 2020
Beschrijving van de verschrikkingen
van de stellingenoorlog 1914-'18 in
Frankrijk, aan de hand van de
lotgevallen van een groep Duitse
jongens.
Moneyball Michael Lewis 2012-02-02
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Billy Beane wil met zijn honkbalteam
de Major League winnen. Het enige
probleem: zijn budget is minuscuul
vergeleken met andere teams. Beane
komt met een origineel plan. Waar
anderen strijden om spelers met een
hoog slaggemiddelde of het aantal
binnengeslagen punten, graaft hij
dieper in de statistieken en
combineert bijzondere spelers tot een
winnend team. Moneyball is een
spannend en waargebeurd verhaal - en
Lewis laat zien hoe je met weinig
geld grote successen boekt.
Het Regt in Nederlandsch-Indië 1880
E-business en e-commerce Dave Chaffey
2011
Tribuut aan China Leonard Blussé 1989
De Indologen C. Fasseur 1993
Overzicht van aard en organisatie van
de opleiding van bestuursambtenaren
voor Nederlands-Indië, waarin zo ook
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de (veranderingen in de) koloniale
ideologie tot uiting kom(en)t.
Heimelijke opsporing in de Europese
Unie P. J. P. Tak 2000
Marketing, de essentie Philip J.
Kotler 2009
De stille macht H. W. van den Doel
1994
Airframe Michael Crichton 2014-10-09
Airframe van Michael Crichton is een
adembenemende en beangstigend actuele
thriller over veiligheid in de
luchtvaart en een dodelijke
doofpotaffaire. Crichton is schrijver
van onder meer Jurassic Park,
Timeline en Zero Cool. Juist op het
moment waarop veiligheid in de
publieke opinie alle aandacht heeft,
vindt er een dodelijke ramp plaats
hoog in de lucht aan boord van een
commerciële vlucht van Hong Kong naar
Denver. Een koortsachtig en hectisch
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onderzoek volgt, waarin de waarheid
het grootste slachtoffer zou kunnen
zijn. 'Een thriller die je ademloos
uitleest en die je voor altijd in je
dromen zal achtervolgen.' Philadelphia Inquirer
Fraud Examination W. Steve Albrecht
2015-04-02 Learn to identify, detect,
investigate, and prevent financial
fraud today with the latest edition
of FRAUD EXAMINATION, 5E. You study
and gain a strong understanding of
the types of fraud and nature of
fraud investigation today with
current business examples and
numerous actual fraud cases,
delivered first-hand from the
authors' experience. The book
presents today's most important fraud
concepts with an emphasis on the
growing area of ebusiness fraud.
Significant discussion familiarizes
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you with forensic analysis. You also
review legal options for victims of
fraud. New discussion emphasizes how
technology is often used to
accomplish fraud and how it can be
used most effectively to detect
fraud. Important Notice: Media
content referenced within the product
description or the product text may
not be available in the ebook
version.
Slachtoffers van criminaliteit Karin
Wittebrood 2007
Databases David M. Kroenke 2017
Forthcoming Books Rose Arny 1997
Inleiding informatica J. Glenn
Brookshear 2005
The British National Bibliography
Arthur James Wells 2006
Massacommunicatie J. G. Stappers 1983
Behandeling van basisbegrippen en
uiteenzetting van de belangrijkste
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theorieën over de werking en de
invloed van massamedia.
Bowker's Law Books and Serials in
Print 1984
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika
Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi
met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze
uit in natuurkunde, maar thuis
verbergt ze zich het liefst in de
garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van
dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele
nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie
met een oudere gescheiden vrouw,
verleidt de nieuwe huisbediende en
verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens
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wordt begeerd. Tegelijkertijd
worstelt ze met de moraal in haar
land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft
geschud.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08
Lewis wil de ziel blootleggen van de
financiële crisis en gaat op reis.
Hij spreekt met IJslandse vissers die
naïef en zonder opleiding bankier
werden (en nu weer visser zijn); hij
praat met de Griekse premier over de
onuitroeibare neiging om te frauderen
en te sjoemelen; en hij leert in
Ierland waarom de doorgaans
pessimistische Ieren vanaf 2000
enthousiast huizen gingen bouwen
zonder zich af te vragen wie die
huizen moest gaan kopen. Terug in
Amerika beschrijft hij een hilarische
en surreële fietstocht met Arnold
Schwarzenegger, die in hoog tempo
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over zijn schouder uitlegt waarom hij
de staat Californië met zo'n grote
schuld moest achterlaten. Net als
Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke
verhalen de grote lijnen van de
(recente) geschiedenis zichtbaar.
Als een dief in de nacht John
Cornwell 1989 Poging tot verklaring
van het onverwachte overlijden van
paus Johannes Paulus I (1912-1978).
Customer Relationship Management E.
Peelen 2009 Gids voor bestuurders en
managers voor strategie, beleid,
instrumenten en operationele
toepassingen van CRM.
De crisiseconomie Paul Krugman
2012-02-23 Paul Krugman, wiens werk
onlangs werd onderscheiden met de
Nobelprijs voor economie, toont in De
crisiseconomie overtuigend aan
hoezeer de huidige financiële crisis
lijkt op de Grote Depressie van de
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jaren 1930 - en legt uit hoe een
totale catastrofe voorkomen kan
worden. Tien jaar geleden analyseerde
Krugman de economische crises in Azië
en Latijns-Amerika. Hij zag die als
een waarschuwing. In de jaren die
volgden schoten de beurskoersen
omhoog en maakten bedrijven veel
winst, waardoor de crises van de
jaren negentig uit beeld raakten.
Maar nu is de crisiseconomie terug een reprise van de jaren dertig lijkt
niet onmogelijk. In De crisiseconomie
laat Krugman zien hoe het falende
toezicht op de financiële wereld
heeft geleid tot de grootste crisis
sinds die van het interbellum, in de
Verenigde Staten en de rest van de
wereld. Ook beschrijft hij de
maatregelen die nodig zijn om te
voorkomen dat de wereldeconomie in
een steeds diepere recessie raakt.
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Geschreven in een stijl die hem bij
het grote publiek zo geliefd maakte soepel, levendig, zeer goed
geïnformeerd - zal De crisiseconomie
zonder twijfel een hoeksteen blijken
in het debat over de huidige
economische situatie.
Diensten-Marketing Christopher H.
Lovelock 2011 Studieboek op hbo/woniveau.
De reiziger Diana Gabaldon 2013-07-03
Claire Randall viert in 1945 de
hereniging met haar man Frank met een
tweede huwelijksreis naar de Schotse
Hooglanden. Tijdens een wandeling
stuit Claire op een stenencirkel...
en ze wordt wakker in het onbekende
en gevaarlijke Schotland van 1743. Al
snel komt Claire erachter dat niet
alleen haar leven op het spel staat,
maar ook haar hart. De
onweerstaanbare jonge Schot Jamie
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Fraser laat haar kennismaken met een
zo vurige passie en allesomvattende
liefde, dat Claire verscheurd wordt
tussen twee volkomen verschillende
mannen en twee onverenigbare levens.
De Reiziger is een verhaal vol passie
en avontuur, angst en verraad... en
een liefde die alle barrières van
plaats en tijd overstijgt. De
Netflix-serie Outlander is gebaseerd
op de boeken van Diana Gabaldon
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski
2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast
worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek.
Per materiaalgroep behandelen de
auteurs: · de belangrijkste
eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met
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betrekking tot constructies; · de
manier van specificatie in een
technische tekening of een ontwerp.
De eerste editie van Materiaalkunde
verscheen alweer dertig jaar geleden.
In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met
recht een klassieker genoemd worden.
Eeuwig de jouwe Daniel Glattauer
2014-07-31 Hij is de ideale man. Zij
twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt
af. Judith, midden dertig en single,
is eigenares van een lampenzaak.
Hannes, architect, begin veertig, is
de droom van iedere schoonmoeder. Ze
leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van
deze charmeur, die zich volledig op
haar richt. Toch begint ze het algauw
benauwd te krijgen: door zijn
voortdurende liefdesbetuigingen en
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aanwezigheid voelt ze zich door hem
gevangengezet. Ze probeert hem uit
haar leven weg te krijgen, maar het
gaat van kwaad tot erger als hij van
geen ophouden weet. Het gaat steeds
slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt.
Totdat ze haar intuïtie volgt en op
onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de
man die hij zegt dat hij is? Een
frisse liefdesgeschiedenis verandert
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in een psychothriller die Stephen
King de koude rillingen zou hebben
bezorgd.
Publieke vijand nummer twee Anthony
Horowitz 2002 Nick Simpel raakt
ongewild betrokken bij een
roofoverval. Om te bewijzen dat hij
onschuldig is, moet hij de echte
dader ontmaskeren. Maar hoe doe je
dat als je zelf in de gevangenis zit?
Vanaf ca. 11 jaar.
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