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Excel data-analyse voor Dummies Stephen L. Nelson 2003
Lessen over de hoogere algebra Rehuel Lobatto 1924
Basic Math and Pre-Algebra For Dummies Mark Zegarelli
2016-06-13 Basic Math & Pre-Algebra For Dummies, 2nd Edition
(9781119293637) was previously published as Basic Math & Pre-Algebra
For Dummies, 2nd Edition (9781118791981). While this version features
a new Dummies cover and design, the content is the same as the prior
release and should not be considered a new or updated product. Tips for
simplifying tricky basic math and pre-algebra operations Whether you're
a student preparing to take algebra or a parent who wants or needs to
brush up on basic math, this fun, friendly guide has the tools you need to
get in gear. From positive, negative, and whole numbers to fractions,
decimals, and percents, you'll build necessary math skills to tackle more
advanced topics, such as imaginary numbers, variables, and algebraic
equations. Explanations and practical examples that mirror today's
teaching methods Relevant cultural vernacular and references Standard
For Dummiesmaterials that match the current standard and design Basic
Math & Pre-Algebra For Dummies takes the intimidation out of tricky
operations and helps you get ready for algebra!
De verraders David Bezmozgis 2015-05-28 Baruch Kotler, een beroemde
Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen Israëlische politicus.
Wanneer hij weigert een compromis te sluiten over de nederzettingen op
de Westelijke Jordaanoever, besmeuren Kotlers opponenten zijn
reputatie door zijn relatie met een veel jongere vrouw te openbaren. Op
de vlucht voor de pers vertrekt het koppel naar Jalta, de badplaats op de
Krim waar Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische
confrontatie met een voormalige vriend, die er veertig jaar eerder voor
zorgde dat Kotler naar de goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet
Kotler een rekening vereffenen met hen die hem hebben verraden en met
hen die hij op zijn beurt heeft verraden, onder wie zijn tienerdochter, zijn
zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het Israëlische leger, en zijn
echtgenote die jarenlang gevochten heeft voor zijn vrijlating en hem
altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman over
moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.
Joyce in the Belly of the Big Truck; Workbook Joyce A. Cascio 2005-05
De laatste tempelridder Michael Jecks 2013-07-30 Na twee jaar van
overvloedige regenval en misoogsten maken roversbenden het platteland
van Devonshire onveilig. De baljuw van Lydford Castle staat machteloos.
Als op een dag het verkoolde lijk van Harold Brewer wordt gevonden,
ziet hij geen aanleiding om te denken aan moord. Maar sir Baldwin denkt
er anders over. Hij gaat op onderzoek uit en al snel stapelen de bewijzen
van moord zich op. En dan wordt er nog een tweede afschuwelijke moord
gepleegd In zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon
Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te combineren met een
levendige beschrijving van het laat-middeleeuwse Engeland. Spanning
voor thriller- en fantasy liefhebbers! Lees meer over sir Baldwin en
Simon: De laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene van
Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het zevende gebod,
Moord in het klooster en De dood van de erfgenaam.
Beginselen der stelkunst Jacob de Gelder 1819
Voor altijd de jouwe Cate Tiernan 2014-04-04 Na 450 jaar geleefd te
hebben zou Natasya nu toch moeten weten hoe ze met onsterfelijk zijn
om moet gaan Na de dodelijke confrontatie waarmee De duisternis valt
(het tweede deel van de Onsterfelijke liefde-trilogie) eindigde, is
Nastasya helemaal klaar met het drama in haar leven. Ze wil echt
veranderen en keert haar vrienden de rug toe. Maar kan ze net zo
makkelijk afscheid -nemen van de liefde?Guilty pleasure lezen is nog
nooit zo heerlijk geweest als in dit laatste deel van de trilogie over een
450 jaar oude vete en de ware betekenis van `voor altijd de jouwe .
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don
Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes
geschreven roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha.
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Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in
1605, het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven
romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder
is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een
dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische
daden min of meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra
(Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een
van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse
literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral
bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El
ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."
Buiten schot Hank Steinberg 2013-08-15 Hank Steinberg Buiten schot
Hoop, verlangen, liefdesverdriet, wereldwijde intriges; dit verbijsterende
debuut heeft het allemaal.' Harlan Coben 'Een explosieve internationale
thriller, rauw en realistisch, met levendige personages, spannende
locaties en een dreigend gevaar dat bijna ondraaglijk wordt. Ik vond het
geweldig!' Douglas Preston Zes jaar geleden raakte journalist Charlie
Davis in Oezbekistan gewond toen overheidstroepen op demonstranten
begonnen te schieten. Hij en zijn zwangere vrouw Julie konden
ternauwernood aan de dood ontsnappen. Nu hebben ze met hun twee
kinderen een rustig bestaan in L.A. Maar als Julie de kinderen meeneemt
naar Disneyland, wordt haar auto s avonds aangetroffen en is Julie
spoorloos verdwenen. Charlie gaat op onderzoek en begint te vermoeden
dat zijn vrouw een dubbelleven leidde, waardoor geheimen uit het
verleden nu terugkomen, met gruwelijke gevolgen... In Buiten schot
combineert Hank Steinberg de huiselijke suspense van Harlan Coben en
de internationale intrige van Robert Ludlum. Het resultaat is een thriller
vol geheimen, verraad en wraak die tot de laatste pagina voortraast.
Steinberg is tevens de bedenker en schrijver van de succesvolle tv-serie
Without A Trace. 'Huwelijksgeheimen botsen met de adembenemende
spanning van een razende thriller in een van de meest ontvlambare
boeken van het jaar.' Chuck Hogan 'Een heerlijke snelle spannende
pageturner/heldenverhaal, helemaal van deze tijd met dubbele bodems
en verrassende wendingen; Steinberg komt met een knallend debuut.'
Rutger van de Heijden (boekhandel Kooyker, Leiden)
Allereerste gronden der stelkunst, ten gebruike der Latijnsche
scholen en andere kollegien Jacob de Gelder 1827
Een ster voor mevrouw Blake April Smith 2014-08-20 `Smiths subtiele,
ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten
historische voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde
Staten werd in 1929 een wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat
moeders het graf van hun tijdens de Eerste Wereldoorlog omgekomen
zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw Blake
brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis,
en van vijf vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw
Blake is een aangrijpende roman over vijf karaktervolle vrouwen, maar
vooral moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats van hun zoon
om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst
kennis met elkaar voor ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse
dienstmeid uit Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische
kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame uit Boston;
Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en
Cora Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine.
Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft
bijna haar hele leven in een klein vissersdorpje aan de kust in Maine
gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar overleden zus in de
hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen tijdens
de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet
voorbereid op wat haar tijdens deze onvoorspelbare reis te wachten
staat. Niet alleen raakt haar leven onlosmakelijk verbonden met dat van
haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse
journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens
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onderzoekswerk ze een cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven
dromen April Smith is scenarioschrijver en producent. Voor haar roman
Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York, Parijs,
Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sousMontfaucon, in Frankrijk. Ze woont in Santa Monica, Californië, samen
met haar man.
Eens begeerd (een Riley Paige Mysterie--Boek #3) Blake Pierce
2019-10-25 Eens begeerd is het derde boek in de bestseller-serie met
Riley Paige, die begint met Eens weg (boek 1): een gratis download met
meer dan 100 vijfsterren recensies! Als er in Phoenix dode prostituees
worden gevonden, wordt er eerst niet veel aandacht aan besteed. Maar
als er een patroon van verontrustende moorden wordt ontdekt, beseft de
plaatselijke politie al snel dat er een seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat hun pet te boven. Gezien de unieke aard
van de misdaden wordt de FBI erbij geroepen, want ze hebben hun
meest briljante geest nodig om deze zaak op te lossen: Special Agent
Riley Paige. Riley, die nog moet bijkomen van haar laatste zaak en
probeert om de stukjes van haar leven bij elkaar te rapen, is eerst
afwijzend. Maar als ze over de trieste aard van de misdaden hoort en
beseft dat de moordenaar weer snel zal toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar jacht op de ongrijpbare moordenaar en haar
obsessieve karakter laat haar te ver gaan; dit keer misschien wel veel te
ver om haar nog van de afgrond terug te kunnen trekken. Rileys
zoektocht brengt haar naar de verontrustende wereld van prostituees,
van gebroken gezinnen en verbrijzelde dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling sprankjes hoop zijn, hoop om niet door een
gewelddadige psychopaat beroofd te worden. Als er een tiener ontvoerd
is, worstelt Riley in een panische race tegen de klok om de diepten van
de geest van de moordenaar te doorgronden. Maar wat ze ontdekt leidt
haar naar een uitkomst die zelfs voor haar te schokkend is. Eens begeerd
is een duistere psychologische thriller met bloedstollende spanning, en is
het derde deel in een meeslepende nieuwe serie – met een geliefd nieuw
personage – waardoor je tot diep in de nacht blijft lezen. Boek 4 in de
Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Colman Monica Furlong 2004 Nadat ze uit hun dorp zijn gevlucht,
komen Colman, Leana en de heks Juniper aan in Cornwall. Daar
ontdekken ze dat de slechte Meroot Junipers broer gevangen houdt.
Vanaf ca. 12 jaar.
De kleermaakster van Dachau Mary Chamberlain 2016-04-05 'Spannend
en aangrijpend boek over een Britse, aanvankelijk naieve jonge vrouw
die snel haar onschuld kwijtraakt in misschien wel de meest dramatische
periode van de Europese geschiedenis.' - Nederlands Dagblad
Rood, wit, blauw en oranje Arend van Dam 2013-07-30 De koningin is
jarig. Hugo en Britta zitten op een groot kleed voor hun huis. Ze
verkopen oude spullen: een koffiemolen, een broodrooster, speelgoed
en... een rood-wit-blauwe vlag. Die vlag is als eerste verkocht. Daar is
opa Joost niet blij mee. Hij heeft zijn vlag dringend nodig, want het is al
bijna vier en vijf mei. Daar willen Hugo en Britta alles over weten. Opa
vertelt spannende verhalen over het koningshuis, de kleuren van de vlag,
oorlog en bevrijding. Zal het Hugo en Britta lukken opa's vlag terug te
vinden.
De kamer Jonas Karlsson 2014-02-13 ‘Jonas Karlsson is op zijn best in
De kamer, waarin de verteller en de problemen die hij veroorzaakt als
werknemer op een Zweeds overheidskantoor voortdurend uit de handen
van de lezer glippen. Je denkt dat je weet welke richting Karlsson op
gaat, maar dan vinden er toch nog een paar extra wendingen plaats.’ –
Dagens Nyheter ‘De kamer heeft de kwaliteiten van een meesterwerk. De
verteller is een extreem nauwgezette bureaucraat, die een kamer
ontdekt die niemand op het overheidskantoor waar hij werkt wil
erkennen.’ – Göteborgsposten
Keto in 15 minuten - Mediterraans Julie Van den Kerchove
2021-03-16 Combineer de gezondheidsvoordelen van het mediterrane
dieet met de kracht van gezonde vetten Meer dan 70 eenvoudige
gerechten, klaar in 15 minuten Met uniek Super Verbrander Plan om je
natuurlijke vetverbranding te activeren Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse groenten, fruit en het beste wat de zee te bieden
heeft, is de sleutel tot een lang, gezond en gelukkig leven. In haar
nieuwe boek Keto in 15 minuten Mediterraan toont bestsellerauteur Julie
Van den Kerchove hoe je de unieke gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert met de kracht van gezonde vetten voor
meer energie, een vlottere vetverbranding en een sterker
immuunsysteem. Met 21 gedetailleerde dagmenu's (met
boodschappenlijstjes en meal preptips) om je natuurlijke vetverbranding
te activeren en van de low carbkeuken een duurzame, flexibele
levensstijl te maken. De 70 mediterrane gerechten bereid je in minder
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dan 15 minuten en zijn gluten- en granenvrij, suikervrij, grotendeels
lactosevrij en een combinatie van vegan, vegetarisch, vis en gevogelte.
Vijf dagen op Skye Carla Laureano 2016-06-03 In ‘Vijf dagen op Skye’ zet
de glimlach van een knappe Schot Andrea’s leven op de kop. Andrea
Sullivan is blij met haar baan als hospitality consultant, maar ziet op
tegen haar nieuwste opdracht: het binnenhalen van een grote klant in
Schotland. Het eiland Skye overtreft al snel haar verwachtingen. Net als
de man op wie ze indruk moet maken: James MacDonald. James is een
gepassioneerde kok, maar na zes restaurants, vier kookboeken en een tvprogramma, is hij de kritiek die samengaat met het leven als publiek
persoon een beetje zat. Andrea en James ontdekken dat God ze uitnodigt
voor een dieper leven... en ware liefde.
Sterrenkunde voor Dummies Stephen P. Maran 2005 In dit boek worden
talloze pictogrammen met tips, bijzonderheden, 'geheimpjes', technische
info en andere informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei
websites en te downloaden materiaal. Tevens bevat het boek informatie
over zelf sterrenkijken, verenigingen, sterrenwachten etc.
Veroverd door leugens Ella Miles 2021-06-22 USA Today
Bestsellerauteur Ella Miles brengt lezers een nieuwe, intense serie vol
dark romance. Ik werd gekidnapt. Ontvoerd door een jongen waarvan ik
dacht te houden. Hij verkocht me alsof ik een ding was. Zijn bezit. Drie
jaar lang wist ik te overleven. De pijn. De marteling. Maar ik hield vol. Ik
was sterk, vastbesloten en ving de klappen op. Tot de dag dat ik brak. En
juist dat zorgde voor mijn vrijheid. Ik had moeten wegrennen, opnieuw
moeten beginnen. In plaats daarvan keerde ik terug. Om de man te
vinden die me had verkocht.
Prealgebra Alan S. Tussy 2014-01-01 Offering a uniquely modern,
balanced approach, Tussy/Koenig's PREALGEBRA, Fifth Edition,
integrates the best of traditional drill and practice with the best elements
of the reform movement. To many developmental math students, algebra
is like a foreign language. They have difficulty translating the words,
their meanings, and how they apply to problem solving. Emphasizing the
language of algebra, the text's fully integrated learning process is
designed to expand students' reasoning abilities and teach them how to
read, write, and think mathematically. It blends instructional approaches
that include vocabulary, practice, and well-defined pedagogy with an
emphasis on reasoning, modeling, communication, and technology skills.
Important Notice: Media content referenced within the product
description or the product text may not be available in the ebook version.
Leren en instructie 1995 Inleidend studieboek op HBO/WO-niveau over
onderwijspsychologie.
Bijna Weg (De Au Pair – Boek 1) Blake Pierce 2019-12-11 “Een
meesterwerk van thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch werk
geleverd door personages met een psychologische kant te ontwikkelen,
die zo goed beschreven zijn dat we hun gedachten kunnen voelen, hun
angsten kunnen volgen en hun succes toejuichen. De plot is erg
intelligent en zorgt ervoor dat het boek je bezig blijft houden. Vol met
wendingen, dit boek houdt je tot het einde van de laatste pagina
wakker." - Boeken en filmrecensies, Roberto Mattos (re Eens weg) BIJNA
WEG (DE AU PAIR – BOEK 1) is boek # 1 in een nieuwe psychologische
thrillerreeks door # 1 bestsellerauteur Blake Pierce, wiens gratis
bestseller EENS WEG (boek # 1) meer dan 1.000 vijfsterrenrecensies
heeft ontvangen. Als de 23-jarige Cassandra Vale haar eerste baantje als
au pair aanneemt, komt ze terecht bij een rijke familie op een landgoed
net buiten Parijs. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Al gauw ontdekt ze
achter de vergulde poorten een disfunctionele familie, een verzuurd
huwelijk, getroebleerde kinderen en geheimen die het daglicht niet
kunnen verdragen. Als Cassandra een baantje als au pair aanneemt op
het idyllische Franse platteland, is ze ervan overtuigd dat ze eindelijk
een frisse start kan maken. Vlak buiten Parijs ligt het historische chateau
van de familie Dubois, met de schijnbaar perfecte familie als bewoners.
Het is de ontsnapping die Cassandra nodig heeft – tot ze duistere
geheimen ontdekt, die bewijzen dat de dingen niet zo glamoureus zijn als
ze lijken. Onder alle overdaad ligt een duister, kwaadaardig web, wat
Cassandra maar al te bekend voorkomt. Het roept herinneringen op aan
haar eigen gewelddadige verleden, waar ze wanhopig voor op de vlucht
is. En als er een gruwelijke moord wordt gepleegd, dreigt dat haar
kwetsbare geest op te breken. Een meeslepend mysterie vol complexe
personages, gelaagde geheimen, dramatische wendingen en
bloedstollende suspense. BIJNA WEG is het eerste boek in een serie
psychologische thrillers die je tot diep in de nacht zal blijven boeien.
Boek 2 – BIJNA VERLOREN – is nu beschikbaar om vooruit te bestellen!
De verre horizon Santa Montefiore 2021-03-23 Tegen de wensen van
zijn halfzus Kitty Deverill in, verkoopt JP Deverill het familiekasteel aan
een grote hotelketen. Ook nodigt hij de jonge Margot Hart als
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gastschrijver uit om op het landgoed te komen logeren. Margot werkt
aan een boek over de geschiedenis van de familie Deverill en JP ziet dat
boek als de ideale manier om zijn rekeningen met enkele familieleden te
vereffenen. JP’s zoon Colm kan zich allerminst vinden in de plannen van
zijn vader. Hij heeft na de scheiding van zijn ouders alle contact met zijn
vader verbroken, maar nu JP van plan is de vuile was over de familie
buiten te hangen, voelt Colm zich geroepen om in actie te komen. Zelfs
als hij daarvoor de degens moet kruisen met de charmante en
onafhankelijke Margot. In de pers ‘Net als in de voorgaande romans van
de auteur is de stijl van het boek meeslepend, ontroerend en beeldrijk.’
NBD Biblion ‘Een heerlijk boek om met regenachtige dagen op de bank
onder een dekentje met een kop thee te lezen en absoluut een aanrader
voor iedereen!’ ***** Chicklit.nl ‘Montefiore doet je vergeten waar en
met wie je bent.’ Libelle
El-Hi Textbooks in Print 1984
Ellwood, De feiten over globalisering W. Ellwood 2003 Pleidooi tegen de
liberalisering van de wereldhandel vanwege de negatieve effecten op het
milieu en de internationale inkomensverdeling.
Resources in Education 1980
Dynastie Tom Holland 2015-11-13 Toen het Romeinse rijk eenmaal een
wereldrijk was kwam er een einde aan de republiek. Rome baadde in
bloed. De burgeroorlogen waren zo gewelddadig geweest dat het volk
blij was met een alleenheerser die vrede bracht. Hij noemde zichzelf
Augustus: ‘de door God begunstigde’. De lugubere roem van de door
Augustus gestichte dynastie is nooit verbleekt. Er is geen familie die kan
bogen op een vergelijkbare rij fascinerende namen. Tiberius, berucht om
zijn perversiteit, was een formidabele generaal die eindigde in
verbitterde afzondering; Caligula, gevreesd vanwege wreed-heden en
vernederingen, reed over de zee; Agrippina, Nero’s moeder, wrong zich
in bochten om haar zoon, die haar zou vermoorden, aan de macht te
brengen; Nero zelf trouwde met een eunuch en bouwde een sprookjespaleis op de restanten van het door vuur verwoeste centrum van zijn
stad. Tom Holland schetst een ver-bijsterend portret van Romes eerste
keizerlijke familie. Dynastie gaat over haar aantrekkingskracht en over
de bloedige slagschaduwen van haar misdaden, over de imposante
hoofdstad die door Augustus in marmer werd herbouwd en over donkere
Duitse bossen vol barbaren. De personages vormen een spectaculaire
cast van moordenaars en metroseksuelen, overspeligen en druïden,
konkelende groot-moeders en weerspannige gladiatoren.
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal
over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea,
1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser,
valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij
belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt
dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en
bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge
dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar
geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af
te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang
na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme kroniek van een
uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban
van het meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over
Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse, sociaal geëngageerde
historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets
meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke
vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit
realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend,
klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die
immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen
‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol
schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze
generaties omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een
nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine
‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times
Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende geschiedenis van
het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en
pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van dit boek.’ John Boyne
‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die
immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen.
Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot
Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigsteeeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede
romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog
nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in
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veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse
schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar
‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en
tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor niets
werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek
Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen
waard is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar
hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Inleiding informatica J. Glenn Brookshear 2005
Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken Jacob de Gelder
1826
Basic Math and Pre-Algebra Workbook For Dummies Mark Zegarelli
2017-04-17 Master the fundamentals first for a smoother ride through
math Basic Math & Pre-Algebra Workbook For Dummies is your ticket to
finally getting a handle on math! Designed to help you strengthen your
weak spots and pinpoint problem areas, this book provides hundreds of
practice problems to help you get over the hump. Each section includes a
brief review of key concepts and full explanations for every practice
problem, so you'll always know exactly where you went wrong. The
companion website gives you access to quizzes for each chapter, so you
can test your understanding and identify your sticking points before
moving on to the next topic. You'll brush up on the rules of basic
operations, and then learn what to do when the numbers just won't
behave—negative numbers, inequalities, algebraic expressions, scientific
notation, and other tricky situations will become second nature as you
refresh what you know and learn what you missed. Each math class you
take builds on the ones that came before; if you got lost somewhere
around fractions, you'll have a difficult time keeping up in Algebra,
Geometry, Trigonometry, and Calculus—so don't fall behind! This book
provides plenty of practice and patient guidance to help you slay the
math monster once and for all. Make sense of fractions, decimals, and
percentages Learn how to handle inequalities, exponents, square roots,
and absolute values Simplify expressions and solve simple algebraic
equations Find your way around a triangle, circle, trapezoid, and more
Once you get comfortable with the rules and operations, math takes on a
whole new dimension. Curiosity replaces anxiety, and problems start
feeling like puzzles rather than hurdles. All it takes is practice. Basic
Math & Pre-Algebra Workbook For Dummies is your ultimate math
coach, with hundreds of guided practice practice problems to help you
break through the math barrier.
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware
crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande
orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om
stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000 2000
De kers op de taart Jill Shalvis 2019-05-21 Lucky Harbor Ze tovert de
mooiste taarten op tafel... maar van de liefde bakt ze niet veel! Deel 8
Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich compleet
belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet Wars, keert ze
teleurgesteld terug naar Lucky Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in
de problemen brengt. Om de ernstig zieke moeder van haar beste vriend,
sexy brandweerman Jack, blij te maken, vertelt Leah haar een klein
leugentje: dat Jack en zij meer dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk
spijt van haar impulsieve actie. Want zij mag dan stiekem willen dat het
geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk absoluut niet
meespelen! Waarom moest Leah zo nodig aan zijn moeder vertellen dat
ze een stel zijn? Jack wordt er gek van; iedereen in Lucky Harbor heeft
er wel een mening over! Eigenlijk zou hij haar de nek om willen draaien,
maar tot zijn verbazing vindt hij het al snel totáál niet erg om haar af en
toe te moeten kussen...
Stralende meisjes Lauren Beukes 2013-06-13 Harper Curtis vindt in
1931 de sleutel van een huis dat toegang biedt tot andere tijden. Maar de
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prijs voor het tijdreizen is hoog: om aan het huis te kunnen ontsnappen,
moet hij 'stralende meisjes' vermoorden. Als Kirby Mazrachi in 1989 een
brute aanslag op haar leven overleeft, beseft ze nog niet dat het dezelfde
man is die haar in haar jeugd aansprak en zei dat hij terug zou komen.
Als enig overlevend slachtoffer gaat ze op zoek naar hen die het niet
overleefden. Ze komt achter een onmogelijke waarheid.
Het leven en de wonderlijke avonturen van Robinson Crusoe Daniël
Defoe 2013-07-31 In het jaar van verschijnen (1719) werd Robinson
Crusoe zeker niet geassocieerd met het genre "kinderboek", dat
trouwens nog niet bestond. Deze onverdiende devaluatie onderging de
roman pas later, eerst door toedoen van Jean-Jacques Rousseau, die
gevoelig was voor pedagogische strekkingen, vervolgens via velerlei
ongelukkige bewerkingen. Robinson Crusoe is de eerste en belangrijkste
roman van Daniel Defoe (1659-1731), die tevens de eerste Engelse
romanschrijver wordt genoemd. Zijn schepping, onder andere gebaseerd
op belevenissen van piratenmatroos Alexander Selkirk, is een van die
grote tijdloze meesterwerken uit de wereldliteratuur geworden, zowel
door de manier van vertellen – lenig en afwisselend, heel dicht bij de
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spreektaal – als door de geheimzinnige aantrekkingskracht van het
verhaal, dat de zuiverste belichaming is van de wensdroom van ieder
mens: helemaal op eigen krachten aangewezen zijn, met niemand iets te
maken hebben. Alleen in de natuur – ondanks de fooitjes in de vorm van
materiaal en gereedschap die de schrijver hem vanuit het wrak
toeschuift – Robinson Crusoe zijn eigen leven, ontdekt de werkelijke
waarden en de ongedachte reserves van eigen kracht. Er is iets groots in
die figuur met zijn geitenmuts en geweer: hij bedwingt de natuur en is
zichzelf genoeg. In Moll Flanders (Prisma Klassieken 3) zou Defoe een
vrouwelijke Robinson creëren die zich moest zien staande te houden in
de woelingen van het sociale leven.
De bliksemdief Rick Riordan 2012-08-29 Percy Jackson staat op het
punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn
kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse
god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn
vrienden tien dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders zal er
een oorlog uitbreken op de Olympus.
Forthcoming Books Rose Arny 1993-04

4/4

Downloaded from leofarache.com on August 18, 2022 by
guest

