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Dag van bevrijding Andy McNab 2015-01-22
November 2001. Een Zodiac-rubberboot maakt
zich vlak voor de Noord-Afrikaanse kust los van
een onderzeeër. De laatste klus voor CIA-agent
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Nick Stone lijkt niet al te moeilijk voor een man
met zijn speciﬁeke vaardigheden. Zijn opdracht?
Inﬁltreren in het gewelddadige Algerije om er een
zakenman te liquideren die gespecialiseerd is in
het witwassen van geld. Nick vermoedt dat het te
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maken heeft met de terroristische aanval van 11
september. Opererend binnen de gevaarlijke
onderwereld in het zuiden van Frankrijk, waar de
terreurbeweging Al Qa'ida fondsen vergaart via
het eeuwenoude bankierssysteem Hawalla, komt
Stone midden in een uiterst smerige oorlog
terecht. Uiteindelijk wordt hij geconfronteerd met
het meest uitzichtloze dilemma waarvoor hij ooit
is gesteld...
A Thousand Suns Alex Scarrow 2010-06-24 On 29
April 1945 the Allies secretly surrendered
unconditionally to Nazi Germany. Four hours
later, that surrender was withdrawn. The world
never knew - until now... It is early April of 1945.
The Nazi regime is being slowly throttled by the
oncoming Russian and Allied armies and Hitler
rages uselessly in his Berlin bunker. But the high
command have one more throw of the dice to
make... An audacious plan is hatched to save the
Fatherland and beat oﬀ the approaching
apocalypse. All it will take is a hodge-podge
squadron of escort ﬁghters, a captured US
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bomber and one suicidally brave pilot to ﬂy it
over the Atlantic into the beating heart of
America. Half a century later, a rusting plane is
discovered, sunk with its crew, oﬀ the coast of
New York - a relic from a bygone age. Chris
Roland, a brilliant young photographer, is sent to
take photos of this time capsule. But it is only
when he discovers the fragments of Nazi
uniforms on the decaying corpses that he
realises he has come across a secret so terrible
that even ﬁfty years later it could still kill him...
Duivels goud Steve Berry 2012-06-07 Jonathan
Wyatt is een huurling met een geheime agenda.
Hij heeft zojuist al zijn schepen achter zich
verbrand en bereidt zich in een Zuid-Amerikaans
dorpje voor op een langverwachte confrontatie
met twee vijanden. Tijdens zijn verblijf doet hij
een ontdekking die voortvloeit uit de gruwelen
van de Tweede Wereldoorlog: het verbijsterende
feit van een geheim kind van Eva Braun en een
fortuin aan verloren goud.
De derde kogel R.J. Ellory 2019-09-24 Op 22
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november 1963 werd John F. Kennedy vermoord
in Dallas, Texas. Maar stel dat de kogel had
gemist? In deze what if-roman leeft JFK, en staat
hij aan de vooravond van een tweede termijn als
president. Fotojournalist Mitch Newman heeft
twijfels bij de vermeende zelfdoding van zijn exverloofde Jean. Zij was bezig met een groot
onderzoek naar de handel en wandel van JFK,
een onderzoek dat zo dicht bij de waarheid
kwam, dat het haar fataal werd. Mitch is
vastbesloten haar werk voort te zetten, al
betekent dat dat hij goed bewaakte geheimen
over de machtigste personen van het land aan de
kaak moet stellen. In het werk van de Britse R.J.
Ellory speelt Amerika een grote rol, zowel de
cultuur, de steden als het landschap. In 'De derde
kogel' is dat het politieke landschap van de jaren
60.
De wapenhandelaar van Berlijn Dan Fesperman
2010-10-20 In deze nieuwe thriller schrijft
Fesperman over de erfenis van nazi-Duitsland in
het naoorlogse Europa en treedt hij succesvol in
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de voetsporen van John le Carré. De
wapenhandelaar van Berlijn is een
indrukwekkend en origineel boek, een duivelse
mengeling van politiek, spionage en psychologie.
De carrière van hoogleraar geschiedenis Nat
Turnbull mag dan in het slop zijn geraakt, hij is
nog steeds dé expert op het gebied van het
verzet in nazi-Duitsland. Dat is ook de reden dat
de FBI zijn hulp inschakelt. Turnbulls leermeester
Gordon Wolfe is aangehouden omdat hij gestolen
documenten uit de Tweede Wereldoorlog in zijn
bezit heeft. Het gaat om een ware schat aan
informatie,met een voor sommigen vernietigende
inhoud. Een deel van de documenten ontbreekt
echter en de FBI vermoedt dat Wolfe die
verborgen heeft. Dan wordt Wolfe dood in zijn cel
aangetroﬀen. Professor Turnbull gaat namens de
FBI naar Europa om de zaak te onderzoeken, en
wordt bijgestaan door een jonge Duitse
wetenschapper. Turnbull is er niet zeker van of zij
wel te vertrouwen is.
Oorlogswond Andy McNab 2011-02-14
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Drieduizend kilo goud van Saddam Hoessein
stelen uit een onbewaakt magazijn in Dubai?
Voor twee van Nick Stone's trouwste ex-SASkameraden zou het de perfecte, slachtoﬀerloze
misdaad zijn geweest. Maar ze werden
verraden... Door de tussenkomst van een
terrorist loopt de overval uit de hand, met
dodelijk gevolg. Alleen ex-commando Nick Stone
zelf kan de moordenaar van zijn vrienden
identiﬁceren en opsporen. Geholpen door een
Russische journaliste besluit Stone om stukje
voor stukje de puzzel bij elkaar te leggen. Zijn
verlangen naar wraak voert hem onder andere
naar Iran. Stone raakt verstrikt in een sinister
complot waarin hij onbedoeld een sleutelrol blijkt
te spelen.
Approaches to Learning, Testing and
Researching L2 Vocabulary Stuart Webb
2020-08-06 This volume brings together a
collection of chapters focused on the learning,
testing, and researching of L2 vocabulary by
leading international researchers including Paul
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Nation, Batia Laufer, Frank Boers, Elke Peters,
Ana Pellicer-Sánchez, Anna Siyanova-Chanturia,
and Stuart Webb. Questions that are examined
include: Is it useful to read a book to learn
vocabulary? Which types of input encountered
outside of the classroom contribute most to
vocabulary knowledge? What are the most useful
words to learn to understand the academic
spoken language in mathematics, biology, and
engineering lectures? Does writing words
contribute to vocabulary learning? What should a
test measuring the skill of guessing from context
consist of? Should loan words be included in
vocabulary tests? How should we evaluate
vocabulary learning that occurs through watching
captioned video? How has eye-tracking been
used in vocabulary research? Together, the
chapters in this volume highlight innovation in
vocabulary studies and many directions for
researching, testing, and learning words.
Originally published as special issue of ITL –
International Journal of Applied Linguistics 169:1
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(2018)
De zwarte zon James Twining 2008 Een
voormalige Amerikaanse kunstdief wordt met zijn
twee kompanen door de CIA ingeschakeld bij het
oplossen van drie merkwaardige incidenten in
Londen, Praag en de Verenigde Staten.
Pizzeria Kamikaze Etgar Keret 2001 Verhalen
over het leven van jongeren in Israël in een
samenleving vol weirdo's en ﬂippo's.
TimeRiders: The Doomsday Code Alex
Scarrow 2012-10-16 When a British computer
hacker ﬁnds his name coded into a centuries-old
manuscript, TimeRider Maddy recognizes it as
the same message she had also been sent. Sure
it must be communication from other TimeRiders
agents, she sends Liam and the two support units
back to Robin Hood's time to search for the
fabled document-possibly the Holy Grail. But as a
war begins to brew between King Richard and his
brother John, Liam unwittingly takes on the role
of the Sheriﬀ of Nottingham and discovers that
the mythical Robin Hood may have been another
a-thousand-suns-alex-scarrow

support unit all along. This action-packed
reimagining of the Robin Hood legend, weaving
elements of religion, alternative history, and
time-travel ethics perfect for fans of The DaVinci
Code, is a page-turner old fans and new ones
alike won't want to miss.
Klas op stelten Matt Stanton 2019-07-16 Voor
fans van Het leven van een loser en Niek de
Groot! Max krijgt altijd, en dan ook echt áltijd,
overal de schuld van. Dus ook wanneer er
iemand – ieuw! – in het opslaghok heeft gepoept,
en dat heeft Max dus écht niet gedaan! Om te
bewijzen dat hij heus wel wat kan, doet hij mee
aan de verkiezingen voor
klassenvertegenwoordiger. Als dat maar goed
gaat!
De tien schrijvers van Laura Witte Pasi Ilmari
Jääskeläinen 2016-08-20 Na twee grote
teleurstellingen keert Ella Milana terug naar haar
geboortedorp om er les te geven. Nadat de lokale
krant een verhaal van haar heeft gepubliceerd,
nodigt de beroemde schrijfster Laura Witte haar
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uit het tiende lid te worden van haar succesvolle
schrijversgroep. Dit geeft Ella nieuwe energie. Als
ze ontdekt dat er eerder een tiende lid was van
wie niemand kan vertellen hoe hij verdween,
heeft ze een missie. De negen schrijvers laten
weinig los, maar één onthult haar hun geheime
'waarheidsspel'. Ella daagt hen uit het met haar
te spelen. Dat brengt alles in een bloedstollend
spannende versnelling, met een weergaloze
onthulling.
Men's Society Men's Society 2018-05-08 In the
complicated modern world, not every man is
born with those necessary things he should know
or have. Let the minds behind the successful
Men's Society brand instruct you in everything
about being a man that they forgot to teach you
in school. With the Men's Society, you'll learn the
skills that every man needs to impress those
around him and stand out from a crowd. Whether
you want to mix a martini, build a campﬁre, or
pack the perfect outﬁt for a weekend getaway,
this collection of must-know skills will make you
a-thousand-suns-alex-scarrow

the impressive specimen that everyone wants to
be around. Other skills taught in this book
include: Basic knowledge of wine, beer, and
liquor How to get what you want from a barber,
and ﬁx your hair and beard if you don't How to
avoid, withstand, and cure a hangover How to
deescalate a ﬁght before it starts Important
books, ﬁlms, and musicians to know in order to
impress a date Six things every man should do
with his hands, including cook an omelet, build a
ﬁre, and more. The Live Well series from Rock
Point invites you to create a life you love through
multiple acts of self-discovery and reinvention.
These encouraging gift books touch on fun yet
hardworking self-improvement strategies,
whether it’s learning to value progress over
perfection, taking time to meditate and slow
down to literally smell the roses, or ﬁnding time
to show gratitude and develop a personal
mantra. From learning how to obtain more restful
sleep and creating a healthy work/life balance to
developing personal style and your own happy
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place, the Live Well series encourages you to live
your best life. Other titles in the series include:
Progress Over Perfection; Find Your Flow; Be
Happy; Seeking Slow; Finding Gratitude; Eﬀ This!
Meditation; The Joy of Forest Bathing; Find Your
Mantra; It Had to be You; Genius Jokes; The Calm
and Cozy Book of Sleep; Beating Burnout;
Ayurveda for Life; Choose Happy; and You Got
This
A Thousand Suns Alex Scarrow 2021-06-14 It's
early April of 1945 and the dog-days of World
War II. The Nazi regime is being slowly throttled
by the oncoming Russian and Allied armies and
Hitler rages uselessly in his Berlin bunker. But
the high command have one more throw of the
dice to make. An audacious plan is hatched to
save the Fatherland and beat oﬀ the oncoming
apocalypse. All it will take is a hodge-podge
squadron of escort ﬁghters, a captured U. S.
bomber, and one suicidally brave pilot to ﬂy it
over the Atlantic into the beating heart of
America. Half a century later, a rusting plane is
a-thousand-suns-alex-scarrow

discovered, sunk with its crew, oﬀ the coast of
New Yorka relic from a bygone age. Chris Roland,
a brilliant young photographer, is sent to take
photos of this time capsule. But it is only when he
discovers that the fragments of Nazi uniforms on
the decaying corpses that he realizes that he has
come across a secret so terrible that even 50
years later it could still kill him
Time Riders Alex Scarrow 2012-10-30 La serie
Time Riders narra los diferentes viajes en el
tiempo de tres jóvenes de muy diversa
procedencia, en todos los sentidos. Liam O
́Connor fue rescatado de morir cuando, siendo
camarero, estaba a punto de hundirse con el
Titanic (1912), Maddy Carter estuvo al borde de
la muerte en un avión en 2010 y Sal Vikram fue
salvado de un horrible incendio en el año 2029.
Nadie sabe de la existencia de la agencia que los
ha reclutado, y c uya misión es intervenir en
diferentes momentos del pasado para evitar
determinados desastres que podrían alterar el
presente. En la primera entrega de la serie, la
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acción alterna el Nueva York que vivió el ataque
contra las torres gemelas con la Alemania de los
últimos días de Hitler, en una trama marcada por
la tensión, las sorpresas y la acción.
Pompeï Robert Harris 2015-02-05 Het is een
hete, broeierige week aan het eind van augustus.
De beste plaats om aan de hitte te ontsnappen is
de prachtige baai van Napels. Langs de kust
vertoeven de rijken van het Romeinse Rijk in hun
pompeuze villas. Maar er zijn onheilspellende
waarschuwingen die niet genegeerd kunnen
worden. Bronnen en rivieren drogen op, mensen
verdwijnen, en het grootste aquaduct ter wereld,
het enorme Aqua Augusta, stroomt ineens niet
meer. Robert Harris vertelt op de van hem zo
geroemde wijze het verhaal van een decadente
wereld aan de vooravond van de totale
vernietiging.
The Publishers Weekly 2009
Brieven van Elie Thaisa Frank 2011-10-07 Ergens
in Duitsland, tijdens de Tweede Wereldoorlog,
bevindt zich een ondergrondse bunker waar een
a-thousand-suns-alex-scarrow

groep joodse intellectuelen door de nazi s is
opgesloten. Hun taak: het beantwoorden van de
vele brieven die gevangenen in de
concentratiekampen aan hun familieleden
hebben geschreven. De supervisor van de
brievenschrijvers is Elie Wachtel, een jonge
Poolse vrouw met een gevaarlijk geheim. Ze
werkt samen met haar geliefde voor het verzet
en gebruikt het kamp als dekmantel om joodse
kinderen Duitsland uit te smokkelen.Dan komt er
een schier onmogelijke opdracht van Goebbels
zelf: een brief beantwoorden van de nazi-gezinde
ﬁlosoof Martin Heidegger aan zijn vriend en
opticien Asher Englehardt, die in Auschwitz is
omgebracht. Hoe kunnen ze ooit op
geloofwaardige wijze het vertrouwelijke, hoogst
erudiete taalgebruik van Heideggers
boezemvriend imiteren? Dit zet een reeks
gebeurtenissen in gang die het leven van alle
schrijvers en Elie in gevaar brengt.
Die Kaapse bibliotekaris 2007 Issues for Nov.
1957- include section: Accessions. Aanwinste,
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Sept. 1957De laatste riten Jess Kidd 2016-10-18 'Beeldrijk
geschreven, fascinerende, spannende en
ongewone thriller met een paranormaal kantje'
NBD Mahony is als kind in de steek gelaten door
zijn moeder. Jaren later keert hij terug naar zijn
geboortedorp, een Twin Peaks-achtige setting,
om uit te zoeken wat er is gebeurd. Zijn gegraaf
in het verleden - niet des dorps - veroorzaakt
rumoer. Zijn moeder Orla was een rebelse tiener,
die het dorp liever kwijt was dan rijk. En
bovendien laten allerlei verdwenen gewaande
dorpsgenoten ineens hun gezicht zien. Leeft
Mahony's moeder nog? Of zien de dorpsbewoners
dingen die er niet zijn? Niemand laat iets los,
alhoewel Mahony zeker weet dat de dorpelingen
meer weten.
2033-The Century After Georg Woodman,
Dr.MSc. & PhD What if things went diﬀerently in
the 1930s and ‘40s, giving victory to Germany
and Japan? In that scenario, what would the
world be like a century later? This story of altered
a-thousand-suns-alex-scarrow

history begins in 2033, when Alois Adolf Hitler III,
the grandson of Adolph Hitler, is reminiscing on
the balcony of the Reichskanzlei (chancellery), on
how his grandfather accomplished victory in
World War II and about everything that has
happened since. Read how history was rewritten
and how the third generation of The Third Reich
is doing. This stunning story connects history
with reality and ﬁction, showing a possible future
that could have happened. In reality: “Nazi
Germany made increasingly aggressive territorial
demands, threatening war if they were not met.
It seized Austria and Czechoslovakia in 1938 and
1939. Hitler made a pact with Joseph Stalin and
invaded Poland in September 1939, launching
World War II in Europe. “In alliance with Italy and
smaller Axis powers, Germany conquered most of
Europe by 1940 and threatened Great Britain.” In
ﬁction: What changed to allow Hitler to win the
war? Find out in 2033 – The Century After. “As
our wheel-of-history shows, it could have spun in
another direction just as easily.”
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TimeRiders: Day of the Predator Alex
Scarrow 2011-09-27 Liam O'Connor, Maddy
Carter, and Sal Vikram all should have died. But
instead, they have been given a second chanceto work for an agency that no one knows exists.
The TimeRiders' mission: to prevent time travel
from destroying history-and the future. . . . When
Maddy mistakenly opens a time window where
and when she shouldn't, Liam is marooned sixtyﬁve million years in the past, in the hunting
ground of a deadly, and until now undiscovered,
species of prehistoric predator. Can Liam make
contact with Maddy and Sal before he's hunted
down by dinosaurs, and without changing history
so much that the world is overtaken by a
terrifying new reality? The second book in the
thrilling TimeRiders series is just as fast-paced,
intelligent, and mind-bending as the ﬁrst.
Breuklijn Barry Eisler 2012-01-25 Alex Treven
heeft alles opgegeven voor zijn grote ambitie:
een partnerschap in het advocatenkantoor
waarvoor hij werkt. Maar dan wordt de uitvinder
a-thousand-suns-alex-scarrow

van het revolutionaire softwareprogramma
waaraan hij meewerkt vermoord en sterft de man
die bezig is met de afhandeling van de
patentaanvraag. Alex zelf weet ternauwernood
aan een aanslag te ontsnappen. De enige
persoon die hem kan helpen, is de laatste die hij
om hulp wil vragen: zijn broer Ben, van wie hij
vervreemd is na het overlijden van hun moeder.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan,
dus wanneer Ben – een elite-under-coversoldaat
– zijn broers hulpvraag ontvangt, stapt hij op het
vliegtuig naar San Francisco. Pas dan wordt hem
duidelijk dat er nog een betrokkene is: de IraansAmerikaanse advocate Sarah Hosseini. Terwijl
Ben en Alex door hun samenwerking gedwongen
worden hun eigen verleden onder de loep te
nemen, zetten ze samen met Sarah alles op alles
om te achterhalen wie hen tot zwijgen wil
brengen. Een ijzersterke, emotioneel geladen
actiethriller over broederschap, trouw en verraad
voor de liefhebbers van Steve Berry en
Christopher Reich.
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Epicentrum Andy McNab 2012-03-23 Tussen de
puinhopen van de verwoestende tsunami die
Atjeh heeft getro en, is Nick Stone – die als
reddingswerker undercover is – op zoek naar
bewijsmateriaal van illegale dumpingen van
chemisch afval. Plotseling worden Stone en zijn
team aangevallen en tijdens het gevecht dat
volgt, valt een dode. Vlak voordat de man sterft
doet Stone hem een belofte: een belofte die hij
jaren later nog niet vergeten is. Zes jaar later
wordt de zoon van een Russische oligarch samen
met zijn moeder ontvoerd van een luxe jacht in
de Seychellen. Er is maar één iemand die in staat
wordt geacht hem terug te vinden en veilig thuis
te brengen: Nick Stone. Het is de gevaarlijkste en
meest complexe missie uit Stones leven. Van de
pleisterplaatsen voor de rijken in de Alpen naar
de door gewetenloze war lords beheerste wereld
van het door oorlog verscheurde Somalië – Stone
komt terecht in een wereld waarin piraterij,
afpersing en verraad schuilgaan achter
nietsontziende ambitie. En wat begon als een
a-thousand-suns-alex-scarrow

bevrijdingsmissie, verandert onherroepelijk in
een wraakactie...
Drie graven vol Jamie Mason 2013-10-31 Meer
dan een jaar geleden vermoordde de vriendelijke
Jason Getty een man die hij nooit had willen leren
kennen. Het probleem begroef hij vervolgens iets
te dichtbij. Wanneer hij eindelijk leert leven met
de realiteit van zijn daad vindt de politie twee
andere lijken in zijn tuin.
De minnares Camilla Grebe 2016-11-03 Emma
Bohman ontmoet in de winkel waar ze werkt de
charmante Jesper Orre. Ze raakt tot over haar
oren verliefd, maar de zakenman staat er op dat
hun relatie geheim blijft, en ze belooft niemand
over hun verhouding te vertellen. Twee maanden
later wordt in de hal van een riante villa het
lichaam van een vrouw gevonden, zonder hoofd.
De eigenaar van het huis is spoorloos
verdwenen, en de identiteit van de vrouw is een
raadsel. Het onderzoek naar de onthoofde vrouw
dreigt al snel vast te lopen, maar dan ontdekt
inspecteur Peter Lindgren dat de zaak opvallende
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gelijkenissen vertoont met een onopgeloste
moord van tien jaar geleden.
De laatste akte Mindy Mejia 2017-06-14 Mindy
Mejia schreef met De laatste akte een literaire
thriller met een origineel plot en tegen een
origineel decor. Het verschijnt wereldwijd in 13
landen. De achttienjarige Hattie Hoﬀman heeft
vele hobby’s, maar ze blinkt uit in acteren.
Wanneer ze dood wordt aangetroﬀen op de
avond van de première van een
schooltoneeluitvoering van Macbeth waarin ze de
hoofdrol speelt, brengt dit een schok teweeg in
haar omgeving. Dat de dader een bekende moet
zijn staat vast. Del Goodman wordt belast met de
zaak en omdat hij een vriend van het gezin is, zet
hij alles op alles om de moordenaar op te sporen.
Maar het onderzoek roept alleen maar meer
vragen op. Het blijkt dat Hattie ook in het
dagelijks leven meerdere rollen speelde... Een
literaire thriller vol onderhuidse spanning. De
laatste akte gaat over manipulatie, identiteit en
over de dunne scheidslijn tussen onschuld en
a-thousand-suns-alex-scarrow

aansprakelijkheid
De adelaar en de wolven Simon Scarrow
2016-07-05 Het Tweede Legioen zit middenin
een campagne om het zuidwesten van Engeland
te veroveren. Rome heeft een alliantie met
Verica, de leider van de Gallische stam de
Atribati. Centurions Macro en Cato krijgen de
taak de strijders van de stam te trainen, zodat ze
de grens beter kunnen verdedigen. Op papier zijn
de Atribati trouw aan Rome, maar er is veel
weerstand tegen de Romeinen onder de strijders.
Macro en Cato moeten de loyaliteit van de
Atribati verdienen en het onrustige grensgebied
verdedigen. Ze staan voor de grootste uitdaging
van hun leven.
TimeRiders: The Eternal War Alex Scarrow
2013-09-24 Continuing the heart-pounding, timebending action of the TimeRiders series, The
Eternal War brings readers back to a pivotal time
period in American history: the Civil War. Only
this alternate history is one where a young
Abraham Lincoln has somehow followed Liam
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into the present from 1831, and the entire course
of American history has changed. If the
TimeRiders can't return Lincoln to the past, the
country could be trapped in a dangerous state of
never-ending civil war. Can Maddy persuade two
colonels on either side of no man's land to cease
ﬁre long enough to save the future?
Zwarte zon Graham Brown 2012-07-24 In een
vrijwel ondoordringbaar deel van het
Amazonegebied doet een onderzoeksteam van
het National Research Institute een
opzienbarende ontdekking: een gloeiende, ovale
steen die een soort elektromagnetische pulsen
uitzendt. Wat de betekenis is van de steen, blijft
lang onduidelijk voor teamleidster Danielle
Laidlaw. Maar dan blijken er vier van dergelijke
stenen te zijn die samen een wereldramp kunnen
veroorzaken. Voor Danielle en haar team begint
hiermee een race tegen de klok. Bij hun
zoektocht naar de andere drie stenen – en
daarmee de mogelijke redding van de wereld –
worden ze van alle kanten tegengewerkt. Want
a-thousand-suns-alex-scarrow

niet alleen de Russen en Chinezen hebben het op
de stenen voorzien, ook de CIA zit achter het NRIteam aan...
Villa Triste Lucretia Grindle 2012-06-19 ' *****
Zelden verdient een boek het predicaat literaire
thriller, dit keer is het volkomen verdiend.
Prachtig geschreven, op vrijwel elke pagina wel
een verrassend beeld en een verhaal dat staat
als een huis. (...) Een dermate ingenieuze plot
dat Villa Triste (...) ondanks de af en toe
gruwelijke gebeurtenissen een feest is om te
lezen.' - VN DETECTIVE EN THRILLERGIDS 2013
Human resource management Margaret Foot
2009 Studieboek voor het hoger onderwijs.
Gesprekken met vrienden Sally Rooney
2017-10-25 'Gesprekken met vrienden' van Sally
Rooney is een moderne roman over de lusten en
lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een
heldere stijl en met onderkoelde humor.
'Gesprekken met vrienden' is Rooneys
debuutroman, die door 'The Guardian' als een
van de belangrijkste debuten van 2017 is
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uitgeroepen. Een meesterwerk. 'Een schrijver om
in de gaten te houden.' - The Sunday Times 'Een
verbluﬀend debuut.' - The Bookseller Frances is
21 jaar oud, koel en observerend. Ze studeert en
doet samen met haar beste vriendin Bobbi aan
poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden
door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil
en dank onder de indruk van haar en haar
echtgenoot Nick, die nooit echt is doorgebroken
als acteur. Wat aan het begin een onschuldige
ﬂirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort
intimiteit. Frances probeert haar leven geordend
te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds
meer aan haar greep. Dan probeert ze iets
radicaals: van moment tot moment leven.
Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton
Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
October Skies Alex Scarrow 2010-06-24 The
stunning new thriller from one of the fastestgrowing stars of the genre. 2008: deep in the
mountain forests of Wyoming, Julian Cooke
stumbles across the rotting remains of a wooden
a-thousand-suns-alex-scarrow

wagon. He's discovered what's left of the Preston
Group, a convoy of settlers that vanished in the
winter of 1856. It's clear that something horriﬁc
happened here all those years ago, but Cooke
can only ﬁnd a few tantalising clues. 1856: as
early snows descend, the eclectic group of
settlers that form the Preston wagon train are
forced to dig in. Miles from any kind of
civilisation, they see the group of Native
Americans also trapped nearby as their greatest
threat. But they soon realise what true danger is.
When a woman is found murdered, one of the
Indian party struggles wounded back to camp,
whispering of unspeakable evil as he dies. United
by fear, the settlers and the Indians must protect
themselves against whatever is lurking in the
woods. But as suspicion and panic grow, perhaps
their own terror will be just as dangerous. Or
maybe, whatever's out there is worse than
anything they can imagine. Back in the present
day, as Cooke unravels the mystery, he must
question if the horror he is uncovering was in fact
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only the start of something much worse...
De straatﬁlosoof Matthew Plampin 2009-10-31
Het is 1854 en de jonge ambitieuze journalist
Thomas Kitson doet vanaf het front op De Krim
als oorlogscorrespondent verslag van de bittere
strijd tussen de Russen en de geallieerde
troepen. Het is een levensgevaarlijke
onderneming en Kitson is getuige van de
gruwelen die een oorlog met zich meebrengt:
dood, honger, ziekte en corruptie. Op een dag is
hij samen met de ﬂamboyante journalist
Cracknell en de jonge illustrator Styles getuige
van een brute oorlogsmisdaad, en hun pogingen
het kwaad aan de kaak te stellen lopen stuk
wanneer de kolonel zijn macht misbruikt om zijn
wandaden te verhullen. Deze wordt op zijn beurt
bedrogen door zijn echtgenote, die een
gepassioneerde verhouding begint met een van
de journalisten. Twee jaar later gaat Kitson onder
mysterieuze omstandigheden terug naar
Manchester, zwaar getraumatiseerd door
hetgeen hij aan het front heeft meegemaakt.
a-thousand-suns-alex-scarrow

Daar gaat hij aan het werk als straatﬁlosoof, een
verslaggever van lokaal nieuws. Maar als
Manchester zich opmaakt om koningin Victoria te
verwelkomen voor de opening van een grote
kunsttentoonstelling, kan Kitson zijn verleden
niet langer ontvluchten. De Straatﬁlosoof is een
aangrijpende en indrukwekkende roman over
oorlogsmisdaden, verlangen en corruptie, met
onvergetelijke personages. Een opmerkelijk
debuut van een rasverteller, voor de liefhebbers
van rasvertellers als Carlos Ruiz Záfon, Tim
Willocks en Charles Lewinsky. Een wervelende
roman. The Times Lust, hebzucht en verraad zijn
slechts enkele van de ingrediënten van dit
briljant geschreven verhaal, dat ook de vandaag
de dag zeer relevante morele vraag oproept hoe
dicht oorlogscorrespondenten eigenlijk op de
actie zouden mogen zitten. Daily Mail Matthew
Plampin werd geboren in 1975 en groeide op in
Essex, Groot-Brittannië. Hij studeerde Engelse
letterkunde en Geschiedenis aan de Universiteit
van Birmingham, promoveerde en werkt nu als

15/18

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

universitair docent negentiende-eeuwse kunst en
architectuur. De Straatﬁlosoof is zijn
debuutroman. '
Last Light Alex Scarrow 2010-06-24 SOON TO
BE A MAJOR TV SERIES A terrifying apocalyptic
thriller from the one of the brightest stars of the
genre... 'Chillingly plausible' DAILY TELEGRAPH It
seems to be a very normal Monday morning. But
in the space of only a few days, the world's oil
supplies have been severed and at a horrifying
pace things begin to unravel everywhere. And
this is no natural disaster: someone is behind
this. Jenny is stuck in Manchester, ﬁghting
desperately against the rising chaos to get back
to London, where her children are marooned as
events begin to spiral out of control: riots, raging
ﬁres, looting, rape and murder. In the space of a
week, London is transformed into a lawless and
anarchic vision of hell. Jenny's estranged
husband, oil engineer Andy Sutherland, is
stranded in Iraq with a company of British
soldiers, desperate to ﬁnd a way home to his
a-thousand-suns-alex-scarrow

family, trapped as transport links and the very
infrastructure of daily life begin to collapse
around him. And against all this, a mysterious
man is tracking Andy's family. He'll silence
anyone who might be able to reveal the identities
of those behind this global disaster. It seems that
the same people who now have a stranglehold on
the future of civilisation have ﬂexed their
muscles before, at other signiﬁcant tipping points
in history, and they are prepared to do anything
to keep their secret - and their power - safe.
Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09
Waarom kan Rose de man van haar dromen
maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar
ﬂitsende leventje in New York de rug toegekeerd
en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben
ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in
werk, leven en liefde keren de zussen Andreas
tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het
eerste gezicht om voor hun zieke moeder te
zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen
agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om
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hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke
en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de
bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen?
Maar al vliegen ze elkaar meestal ﬂink in de
haren, ergens diep vanbinnen houden ze van
elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en
de onverwachte band die tussen de drie zussen
ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds
dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Paleis van sterren John Shors 2011-10-09 In een
wereld van onvoorstelbare rijkdom en macht,
moordzuchtige familievetes en wrede tirannie,
vertelt prinses Jahanara het bijzondere verhaal
van de ontstaansgeschiedenis van de Taj Mahal.
De jonge prinses Jahanara is voorbestemd voor
een harteloos gearrangeerd huwelijk, maar weet
aan haar lot te ontsnappen door zich op te
werpen als vertegenwoordiger van het hof in de
gesprekken met Isa, de architect van de Taj
Mahal. Al snel moet ze laveren tussen de wensen
van haar overleden moeder, de rigide
rolpatronen opgelegd aan vrouwen, en een
a-thousand-suns-alex-scarrow

verboden liefde. Met uitzonderlijke moed durft
Jahanara tijdens de bouw tegen de
onverdraagzaamheid en blindheid van het hof in
te gaan. Ze zet alles op alles om het koninkrijk te
behoeden voor een burgeroorlog. Als prinses, en
als moeder, zus en dochter zal Jahanara haar
hart moeten volgen. Pas dan zal ze de ware aard
van haar koninklijke erfenis ontdekken.
TimeRiders Alex Scarrow 2010-08-31 Maddy
should have died in a plane crash. Liam should
have died at sea when the Titanic sank. Sal
should have died in a tragic ﬁre. But a mysterious
man whisked them away to safety. Maddy, Liam,
and Sal quickly learn that time travel is no longer
just a hope for the future; it is a dangerous
reality. And they weren't just rescued from their
terrible fates. . . they were recruited for the
agency of TimeRiders created to protect the
world from those seeking to alter the course of
history for personal gain. By reliving the highly
documented events in New York City on 9/11,
they can closely monitor history for any

17/18

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

deviations-large or small. When just such a
change is detected, they are alerted that a threat
is at hand unleashing the evil of the Nazis to
wreak havoc with Earth's present and future. Can
Maddy, Liam, and Sal fulﬁll their destinies as
keepers of time to save the world from utter
destruction? An exhilarating adventure that shifts
readers back in time to Nazi Germany and then
forward into an ever-changing present. Look out
for the other books in this series: Day of the
Predator and The Doomsday Code!
Vrije val Rick Moﬁna 2017-06-13 Hoe kan het
dat twee piloten zomaar de controle over hun
toestel verliezen? Hoog boven een bergachtige
streek verandert een routinevlucht naar New
York in een regelrechte nachtmerrie wanneer het
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vliegtuig tollend en draaiend een duikvlucht naar
beneden begint. Nog net op tijd weet de crew de
controle weer terug te krijgen. Tegelijkertijd
crasht in Londen een vliegtuig op de
landingsbaan. Vijftien mensen komen om.
Verslaggeefster Kate Paige is ervan overtuigd dat
hier meer aan de hand is dan een technisch
mankement. Beide voorvallen lijken iets met
elkaar te maken te hebben. Dan ontvangt ze een
bericht waarin de anonieme afzender
verantwoordelijkheid claimt en meteen ook
dreigt met een volgende ramp. Terwijl Kate en de
FBI wanhopig naar antwoorden zoeken, tikt de
tijd razendsnel verder. Zullen ze nog op tijd
ontdekken wie de schimmige ﬁguren achter de
incidenten zijn, of zijn ze al te laat om een van de
grootste vliegrampen aller tijden te voorkomen?
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