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elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd
met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton
(1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de
eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd
bekroond, voor haar beroemde boek The Age of
Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een
aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze
dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
Het protest John Grisham 2018-10-31 Een heftige
strijd tussen de bewoners van Strattenburg Een
levensbedreigende verwonding Een nieuwe zaak voor de
jonge advocaat Theo Boone Theo Boone mag dan pas
dertien jaar oud zijn, hij heeft meer tijd doorgebracht in
de rechtszaal dan waar ook. Na valselijk te zijn
beschuldigd van vandalisme en diefstal is Theo blij dat
hij zijn tanden kan zetten in een nieuwe zaak. De inwoners
van Strattenburg maken ruzie met elkaar over de
geplande aanleg van een miljoenen dollars kostende
snelweg rond de stad. De tegenstanders zijn bang voor
ernstige milieuvervuiling en geluidsoverlast, de
voorstanders zijn van mening dat de weg heel gunstig
zal zijn voor de economie van het stadje. Theo is fel
tegen de aanleg van de weg en raakt betrokken bij de
zaak. Maar wanneer hij te diep graaft naar de zin van
sommige betrokkenen en hij ontdekt dat er een heel vuil
spelletje gespeeld wordt, is hij niet voorbereid op de
heftige reacties die dat veroorzaakt en de gevaren die
hij loopt. Verscheurd tussen de wet en zijn geweten zet
Theo alles op alles om het recht te laten zegevieren.
Herfsttij en ondergang van het Romeinse rijk Edward
Gibbon 1993 Beschrijving van de periode beginnend bij de
dood van Marcus Aurelius (180 na Chr.) en eindigend
met de val van Constantinopel in 1453.
Het boek van de hoveling Baldassare Castiglione
2000 Gesprekken aan het hertogelijk hof van Urbino in
1507 over de volmaakte hoveling en de volmaakte
hofdame.
De vorst Niccol Machiavelli 1834
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke
feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt!
Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel
gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo
hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima

De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige
fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de
magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet
haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de
gevangene van de Winterkoningin. Dat Ash haar
vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur.
Ondertussen dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en
het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de
Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de
Scepter is gestolen door de IJzerfae, maar niemand
gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer
van de ondergang redden?
De zwarte heuvel Bruce Chatwin 1983 Roman over de
sterke familieband, die twee hoogbejaarde broers,
wonend op de grens tussen Engeland en Wales,
onafscheidelijk maakt.
Door de zombiespiegel Gena Showalter 2015-04-21
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
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 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...
Candide of Het optimisme Voltaire 1970 Satire op het
geloof, dat alles wat er gebeurt voor het welzijn van
de wereld is.
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan
Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een
klein dorpje op het platteland van New England aan
het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor
zaken in het dorp en raakt daar ge ntrigeerd door een
gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer
over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het
boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw
Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot
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voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van
buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit
kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze
zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald.
Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar
net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het
leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de
knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad,
die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven
nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’
Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Familiar words, phrases ... geb. Layel Jay (Isabella)
1830
Zilvervlerk Oppel, Kenneth 2000
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Wofford)
Morrison 1984 Een jong Amerikaans negermeisje heeft
n ideaal: blauwe ogen om aan de ellendige
werkelijkheid te ontsnappen.
Teder is de nacht Francis Scott Fitzgerald
2014-06-17 Waren de roaring twenties het toneel
van De grote Gatsby, in deze roman uit 1934 richt
Fitzgerald zijn blik op het decennium daarna. De gevierde
psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote
Nicole hebben een indrukwekkende villa in Zuid-Frankrijk.
Hun huis staat gastvrij open voor een aantal
illustere landgenoten. Een van hen is de filmster
Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd wordt op Dick.
Aanvankelijk ziet zij niet welk effect dit heeft op de
relatie van de Divers, maar als Dick de liefde gaat
beantwoorden begint het huwelijk te wankelen en
nadert gestaag de ondergang voor Dick en Nicole
Diver. F. Scott Fitzgerald schetste in deze roman niet
alleen het verloop van zijn eigen huwelijk, hij geeft ook
een goed beeld van het morele en psychologische
verval in de jaren dertig. Teder is de nacht wordt
beschouwd als zijn beste werk.
Gilgamesj Frank Groothof 2006 Prentvertelling met
een eigentijdse bewerking van het verhaal van koning
Gilgamesj en zijn strijd tegen de wildeman Enkidoe, die
later zijn vriend wordt. Met gekleurde tekeningen en de
gehele vertelling op cd. Vanaf ca. 10 jaar.
Publieke zaken in de marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van
marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke
belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport
plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking
in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke
transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft
voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar
ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving
zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor
met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid
gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de
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huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten
worden geschoeid dan waarop het
marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt
deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden
aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die
het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de
WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze
verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden
genomen.
Het Communistisch Manifest Karl Marx 2017-12-02
in 1848 publiceerden de duits joodse filosoof karl
marx en de duitse industrieel friedrich engels het
communistisch manifest. het was een kort en krachtig
politiek meesterwerk dat geschreven werd aan de
vooravond van vele diep ingrijpende revolutionaire
gebeurtenissen in grote delenen van europa en de rest
van de wereld. zonder twijfel is het een van de meest
besproken, geciteerde, bewonderde, maar ook
invloedrijkste teksten van de voorbije eeuw, naast het
communistisch manifest schreven ze ook een groot
aantal andere boeken, waarin ze hun theorie�n en
opvatingen uitwerkten tot een alles omvatende
wereld visie: het kapitalistisme zal als
maatschapijvorm onvermijdelijk vervangen worden
door een nieuwe, zonder onderdrukking en
maatschapelijk onrecht schrijft marx waarin de vrije
ontwikeling van ieder de voorwaarden is voor de vrije
ontwikeling van allen, ze kondigden onderandere een
onvermijdelijke klassenstrijd aan tussen de bourgeoisie
en de proletari�rs. geen ander boek zou zoveel
beslissende invloed uitoefenen op de sociale en politieke
ontwikelingen van de opvolgende 150 jaar en niemand
kan ontkennen dat het manifest van de communistische
partij een van de zeldzame werken is die een
vooraanstaande plaats inneemt in zowel de
wereldfeschiedenis als de wereldliteratuur
Macht en onmacht Tinneke Beeckman 2015-10-21
Parijs, 7 januari 2015. Twee geradicaliseerde moslims
dringen het redactiegebouw van Charlie Hebdo binnen en
schieten tien redactieleden neer. Frankrijk en de wereld
reageren geschokt. De aanslag en de reacties daarop
doen niet alleen vragen rijzen over vrijheid van
meningsuiting en godsdienstkritiek, ze getuigen ook van
een algemene radeloosheid over politieke idee n die de
samenleving vorm moeten geven. In Macht en onmacht
verkent Tinneke Beeckman de oorzaken van deze
maatschappelijke vertwijfeling. Op erudiete wijze
beschrijft ze hoe de commotie rond de aanslag in Parijs
aantoont dat Verlichtingsidealen als het streven
naar waarheid en gelijkheid definitief in onbruik zijn
geraakt. In de plaats daarvan overheerst een ambigu
postmodern denken, dat voortdurend verwarring
schept en waarheidsaanspraken onmogelijk maakt.
Ontsporingen als sinister fundamentalisme en
hardnekkig neoliberalisme zijn daarvan het gevolg. Aan
de hand van historische en actuele denkers legt
Beeckman de gevoeligheden van de hedendaagse
democratie bloot en toont ze waar er mogelijkheden
zijn van herstel. Een openbarend en noodzakelijk boek.
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De rivier / druk 1 Gary Paulsen 1997* Twee jaar
nadat hij de eenzaamheid van de Canadese wildernis
heeft overleefd, keert Brian er terug om een survivalinstructeur te laten zien hoe hij dat heeft gedaan. En
dan gaat alles heel erg mis. - 13 jaar e.o.
Utopia Thomas More 1885
Archief gewogen Paul Drossens 2011
The giver Lois Lowry 2015-03-10 The Giver is een
van de klassiekers van de 20ste eeuw De maatschappij
waarin Jonas opgroeit, lijkt perfect. Er is geen oorlog
of pijn. Iedereen krijgt een duidelijke taak en er hoeven
geen keuzes te worden gemaakt. Wanneer Jonas twaalf
is, wordt hij uitverkoren. Jonas wordt Bewaker van
Herinneringen: hij ziet toe op het geheugen van de
samenleving. Hij wordt door de Gever ingewijd in de
geheimen van anderen. Zo ontdekt hij stap voor stap de
verschrikkelijke waarheid over de maatschappij waarin
hij leeft. En een weg terug is er niet.
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 commerci le
vlucht van Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig
en hectisch 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
Valkeniersknoop Mary Hoffman 2010-06-07 Silvano
is rijk, jong en knap. Hij geniet van het leven en maakt
zich weinig zorgen. Dat kan Chiara niet zeggen. Haar
familie is arm en ze moet hard werken voor de kost. De
levens van Chiara en Silvano zouden elkaar nooit
gekruist hebben als het lot hun niet tartte. Silvanos
leven verandert drastisch als hij wordt beschuldigd
van een moord die hij niet heeft gepleegd. Chiara wordt
verstoten door haar familie. Beiden zoeken onderdak en
bescherming in hetzelfde klooster. Het kloosterleven
valt hun zwaar, en het besef dat ze er allebei niet echt
thuis horen, vormt het begin van een hechte
vriendschap. Dan wordt het rustige kloosterleven
ruw opgeschrikt door een serie moorden: drie broeders
vinden een vreselijke dood. Silvano en Chiara klampen
zich aan elkaar vast in de neerwaartse spiraal van
dood en angst. Tegelijkertijd moeten ze proberen om de
bloedige misdaden op te lossen en Silvanos onschuld te
bewijzen.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06
Op een koude novemberdag worden de doorgewinterde
rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee
jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan
dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer
kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele connectie
tussen de verdwijningen: ze vinden overal in Westrealidades-1-workbook-answers-pg-92

Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en
twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld ge ist.
Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen
verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt.
Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome
herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje
slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet
wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol
vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De
zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus
te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder
spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van
Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van
gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met
veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over De
Noordzeemoorden 1
Erfenis van een vrouw Barbara Taylor Bradford
1989 Drie generaties vrouwen van een Amerikaanse
familie gaan telkens hun eigen weg naar succes.
Het maatschappelijk verdrag, of Beginselen der
staatsinrichting Jean-Jacques Rousseau 1995
Standaardwerk van de Franse filosoof (1712-1778)
over de grondslagen van de politieke theorie.
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 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 barri res van plaats en tijd
overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op
de boeken van Diana Gabaldon
Eendje in de regen / druk 1 Amy Hest 1995 Eendje Kiki
heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een
paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle
tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot
(pseud. van Mary Ann Evans) 1861
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. 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
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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)."
Pleidooi voor de rechten van de vrouw Mary
Wollstonecraft 2017-09-06 Terwijl de Franse
Revolutie nog volop in beweging was, schreef de
oermoeder van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in
1792 haar Pleidooi voor de rechten van de vrouw.
Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die
vrouwen al sinds mensenheugenis moesten ondergaan en
tegen de vooroordelen die vooraanstaande denkers uit
die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten
wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen
krijgen als mannen. Ze moesten beroepen kunnen
uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw
kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd
te zijn in de politiek, zodat ze zich de wet niet langer

hoefden te laten voorschrijven door mannelijke politici.
Frederick C. Ketelaar
1998
Capacitando L deres HispanosVictor Hugo Cuartas
2010-07-14 Se estima que la poblacion hispana en
los Estados Unidos era 45.5 millones en el ano 2007,
convirtiendo a los hispanos en la etnicidad minoritaria
mas grande de la nacion. Los hispanos constituyen el
15 por ciento de la poblacion total de esta nacion.
La poblacion latina en los Estados Unidos se
triplicara, y de acuerdo a las proyecciones del Censo,
los hispanos representaran el 29 por ciento de la
poblacion en los Estados Unidos para el ano 2050.
Este libro ofrece sugerencias para capacitar a lideres
hispanos que se involucraran en el ministerio en
diferentes regiones de los Estados Unidos. Las
conclusiones y principios revelados en este proyecto
investigativo proveen informacion, entendimiento y
sugerencias que pueden tambien contribuir en los
esfuerzos para capacitar a lideres emergentes y
misioneros de otros grupos raciales tanto en los
Estados Unidos como en otros paises.
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