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Essays on Plato and Aristotle J. L. Ackrill 1997 J.L. Ackrill presents the best of his essays on Plato and Aristotle from the past forty years.
Algoritmen en datastructuren Niklaus Wirth 1989 Inleiding in het programmeren, bestemd voor programmeurs.
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in een militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa proberen te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun ouders in
Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo veel mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt en in het militaire hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth gecharmeerd. Maar Ruth wil haar hart niet
verliezen, aan welke man ook. Te midden van het gevaar en de spanning van de Tweede Wereldoorlog zullen Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer mee van het Engelse
platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en opoﬀering een grote rol.

Rapport van de Club van Rome Dennis L. Meadows 1972
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme fatale in
de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan
als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft kunnen
bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective & Thrillergids (over
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