Adorable Wearables Human Body Reproducible Patterns For Hear
Muffs Vision Goggles And Other Easy To Make Paper Projects That
Kids Can Wear
Eventually, you will completely discover a supplementary experience and feat by spending more cash. yet when? realize you consent that you require
to acquire those all needs as soon as having signiﬁcantly cash? Why dont you try to acquire something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to understand even more nearly the globe, experience, some places, subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own get older to proceed reviewing habit. among guides you could enjoy now is Adorable Wearables Human Body
Reproducible Patterns For Hear Muﬀs Vision Goggles And Other Easy To Make Paper Projects That Kids Can Wear below.

Kardinaal van het Kremlin Tom Clancy 2011-11-17 In Amerika werken
geleerden aan het geheime defensieproject `Tea Clipper ́ terwijl in de
Russische heuvels vlak bij Afghanistan een buitenaards aandoend
complex van zuilen en torens verrijst. Beide wereldmachten werken
onafhankelijk van elkaar in het diepste geheim aan de ontwikkeling van
Star Wars. Kolonel Filitov (codenaam: Kardinaal) krijgt de opdracht uit te
vinden hoe ver de Russen gevorderd zijn. Als rechterhand van de
Russische minister van Defensie is hij de uitgelezen spion van Amerika. Bij
het doorspelen van Filitovs geheime materiaal wordt echter een fout
gemaakt. De KGB raakt onmiddellijk gealarmeerd. Het is aan Jack Ryan,
historicus, ex-marinier en CIA-medewerker om Filitov met een list uit het
Kremlin te krijgen. Helaas stuit hij daarbij op een groot aantal intriges,
waardoor zijn opdracht bemoeilijkt wordt. Ryan moet alles op alles zetten
om Filitov veilig naar Amerika te loodsen en een Derde Wereldoorlog af te
wenden...
Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06 'Vandaag proberen we over de zee te
schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze naar de
zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren. 'Aan de
overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?'
'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van
Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.'
Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders.
Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan elkaar wennen. En het is
moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat,
kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te vertrouwen.
Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar
verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet
gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster
met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf
was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de werkelijkheid.
De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of
van andere mensen gehoord.
Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reid 2019-10-08 Daisy Jones & The
Six is een verslavende roman over de opkomst en ondergang van een
band, maar ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor
doen om die te laten uitkomen. In Daisy Jones & The Six van Taylor
Jenkins Reid droomt de knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren
60 van een beroemd zangeres te worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy
Dunne, de frontman van de opkomende rockband The Six. De vonken
spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom. Billy’s vrouw is
zich bewust van de chemie tussen haar man en Daisy, maar hun huwelijk
en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist
Karen die de liefde opzijschuift voor haar carrière in een tijd die daar nog
niet rijp voor is. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en verslond deze roman in
een dag!’ – Reese Witherspoon ‘Deels onthullende celebritymemoires
deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best New
Books 'Volledig geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid
is onovertroﬀen in het neerzetten van imperfecte personages, en de
strakke plot doet je racen naar het einde van deze verslavende roman.' Publishers Weekly (starred)
Uur van de waarheid Tom Clancy 2011-09-06 Ex-marinier John Clark, het
duistere alter ego van Jack Ryan, en zijn schoonzoon Domingo 'Ding'
Chavez hebben de CIA verlaten om een nieuwe organisatie met de
codenaam Rainbow op te richten. Rainbow is een eliteteam van
Amerikaanse, Engelse, Israëlische, Franse en Duitse agenten dat in geval
van internationaal terrorisme onmiddellijk in actie zal komen. En Rainbow
bestaat nog maar net of het geweld barst op verschillende plaatsen los:
een gijzeling in een Zwitserse bank, de ontvoering van een zakenman in

Duitsland, een bloedige aanslag op een pretpark in Spanje. Gaandeweg
dringt het tot Clark door dat hij oog in oog staat met het grootste gevaar
uit zijn hele carrière: een groep terroristen die zijn weerga niet kent. Een
groep mannen en vrouwen die zonder mededogen extreem harde
operaties uitvoert...
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een
prinses die een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo haar
vriendje kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar,
bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.
Mens en wereld uit Naturalis historia C. Plinius Secundus Maior 1980
De fantastische meneer Vos Roald Dahl 2016-02-19 Drie rijke en gierige
boeren proberen een vossenfamilie uit hun hol te verjagen omdat deze al
hun pluimvee opeet. Maar de fantastische Meneer Vos is ze steeds te slim
af! De fantastische Meneer Vos won in 1972 een Zilveren Griﬀel. Een
geweldig kinderboek volledig in kleur van bestsellerauteur Roald Dahl,
met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Fantastic Mister Fox werd omgetoverd tot animatieﬁlm door Wes
Anderson. De stemmen van meneer en mevrouw Vos werden ingesproken
door George Clooney en Meryl Streep. Dit e-book kun je op je smartphone,
tablet én op je e-reader lezen. Op je smartphone of tablet zie je bovendien
alle illustraties in kleur. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. ‘En liefste?’ vroeg Meneer Vos. ‘Wat mag het wezen
vanavond?’ ‘Ik denk dat we vanavond maar eens eend moesten eten,’ zei
Mevrouw Vos. ‘Breng maar twee vette eenden mee, alsjeblieft. Eén voor
ons samen, en één voor de kinderen.’ ‘Goed, dan nemen we eenden!’ zei
Meneer Vos. ‘De beste die Bits maar heeft.’ Meneer Vos zou niet zoveel
praatjes hebben als hij had geweten dat de boeren Bolus, Bits en Biet
hem op dat ogenblik opwachten. Ze liggen achter een boom bij de ingang
van het hol, een geladen geweer in de aanslag. Ze zijn vastbesloten om
Meneer Vos dood te schieten, uit te hongeren of uit te graven, al duurt het
nog zo lang... Deze editie van De fantastische Meneer Vos is volledig in
kleur geïllustreerd door Quentin Blake. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Tom Clancy: Verdenking van verraad Mark Greaney 2015-05-19 FBIagent Dominic Caruso, neef van president Jack Ryan, werkt voor de
Campus, een door Jack Ryan opgerichte geheime dienst die onder de
radar van de Amerikaanse politiek opereert. Terwijl hij nog rouwt om de
dood zijn broer, krijgt hij een nieuwe klap te verwerken wanneer hij een
vriend en zijn familie niet kan redden bij een aanslag door terroristen.
Ethan Ross was nog niet zo lang geleden een gerespecteerd medewerker
van de National Security Council. Nu is hij op de vlucht met een
microdrive met daarop genoeg informatie om de spionageactiviteiten van
de Verenigde Staten in heel de wereld te compromitteren. De CIA zet alles
op alles om de disk terug te krijgen, maar Rusland en verscheidene
terroristische groeperingen zijn een stuk dichter bij het vinden van de
vluchteling. De enige die tussen Ethan Ross en zijn achtervolgers staat, is
Dominic Caruso. Maar wat is Caruso’s kans van slagen zonder de hulp van
zijn collega’s van de Campus?
Strafrecht te-recht? Eric André de la Porte 1972 Inleidingen en
samenvattende beschouwingen van een tweedaags congres, begin 1972,
over het huidige strafrecht en de berechting.
You only live twice Ian Fleming 2011-11-01 'Wat een sensationele
verbeeldingskracht.' - Sunday Times Na de dood van zijn vrouw, is Bond
volledig ingestort. Eens was hij de meest gewaardeerde spion van de
Britse geheime dienst, nu is hij een gevaar voor zichzelf en de mensen
met wie hij werkt. Toch besluit M hem een laatste kans te geven en hij
stuurt 007 op een missie naar Japan om zichzelf te rehabiliteren. Maar dat
blijkt een vrijwel onmogelijke missie te zijn. In het 'Kasteel des doods'
komt Bond tegenover een oude vijand te staan en alles wijst erop dat dit
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wel eens zijn laatste opdracht zou kunnen worden. Bond moet vechten
voor zijn leven met alle middelen die hij heeft. Maar zoals de haiku zegt:
je leeft maar tweemaal, wanneer je geboren wordt en nog eens wanneer
je in het aangezicht staat van de dood. Ian Fleming werd geboren op 28
mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op
de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van
het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming
voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met
de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen.
You Only Live Twice, het twaalfde boek in de reeks, verscheen
oorspronkelijk in 1964. Ian Fleming overleed nog datzelfde jaar. .
Adorable Wearables That Teach Early Concepts Donald M. Silver
2002-12-01
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot
2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld
kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat
zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die
letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige
ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend
en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan
van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen',
maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar verleden en
haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen.
Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden
is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de
juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan
we zijn gemaakt.
De kat met de hoed / druk 1 Dr. Seuss 2007-03
Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31 Ontroerend verhaal over
vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida
Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet,
komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere
deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die
vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd dichterbij
komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap.
Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen
met nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.
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.
Ganbatte Francesc Miralles 2021-06-16 Van de auteurs van Ikigai en Vind
je ikigai Ganbatte: Doe je best en geef niet op In plaats van iemand
succes te wensen, zeggen ze in Japan ganbatte, wat zoveel betekent als:
‘Doe je best en geef niet op.’ Succes is voor een groot deel afhankelijk
van geluk hebben, ganbatte gaat juist uit van je eigen kracht. De
ﬁlosoﬁsche boodschap die erachter ligt, is: ‘Doe je best in alles wat je
doet en als de dingen niet gaan zoals je hoopte, maakt dat niet uit, want
je weet dat je er alles aan hebt gedaan.’ García en Miralles hebben sinds
hun bestseller Ikigai nog meer inzicht gekregen in de gebruiken van
Japanners, en deze onontdekte ﬁlosoﬁe helpt je om ambitieuze doelen te
bereiken. Ze laten zien hoe je kunt denken als een marathonloper: jezelf
positief toespreken, korte- en langetermijndoelen stellen, fysiek en
mentaal ontspannen blijven, obstakels en hoe die te overwinnen
visualiseren, je concentreren en je niet laten aﬂeiden van het einddoel.
Ganbatte bestaat uit vijftig korte hoofdstukken waarin het concept
uitgebreid wordt uitgelegd met voorbeelden en gezegdes uit Japan, het
Westen en het boeddhisme. Ook geven de Ikigai-auteurs tips hoe je
ganbatte in je eigen leven kunt toepassen. Zet door, ook al lijkt het
onmogelijk. Doe je best!
Tom Clancy Plicht en eer Grant Blackwood 2017-10-03 Iemand heeft
het op Jack Ryan jr. zijn leven voorzien. De politie denkt dat hij het
slachtoﬀer is geworden van een doodgewone beroving, maar Jack weet
wel beter. Hij wist dat hij met een beroepsmoordenaar te maken had toen
hij hem doodde. Omdat Jack uit de Campus is gezet, de geheime dienst
die door zijn vader is opgericht, staat hij er helemaal alleen voor. In het
diepste geheim zet hij de tegenaanval in. Zijn tegenstander: een
wereldwijd gerespecteerde ﬁlantroop en mensenrechtenadvocaat.
Langzaam maar zeker achterhaalt Jack de gruwelijke waarheid over een
langlopende terreurcampagne die al duizenden levens heeft gekost...
Ereschuld Ton Clancy 2011-07-16 Razio Yamata, een van de
invloedrijkste zakenmannen van Japan, heeft een plan bedacht om de
Amerikanen een lesje te leren. Hun grootheidswaanzin en imperialistische
neigingen is hij meer dan zat. Japan heeft in de Tweede Wereldoorlog veel

geleden onder de Amerikaanse aanvallen en nu is de tijd gekomen om
wraak te nemen. Japan moet de machtigste natie van de wereld worden.
Een ontploﬀende benzinetank van een Japanse auto in de VS zorgt ervoor
dat de handelsbetrekkingen tussen de VS en Japan verslechteren. Dit is
voor Yamatha het teken om een oorlog te ontketenen. Jack Ryan krijgt in
deze dreigende noodsituatie de eervolle opdracht de Amerikaanse
president met zijn diensten en kennis terzijde te staan, daarbij
geassisteerd door CIA-agent John Clark. Als hij alleen maar wist hoe hij te
werk moet gaan...
Het meisje met de onderrugtattoo Amy Schumer 2016-08-22 Zij is de
leukste vrouw van Amerika. Misschien wel van de hele wereld. Ze houdt
van provoceren, gaat geen enkele uitdaging uit de weg en is niet bang om
zichzelf belachelijk te maken. Deze openhartige memoir laat de lezer
zowel huiveren als hardop lachen van herkenning. Amy kijkt terug op haar
jeugd, haar rise to fame, de hechte band met haar zusje Kim en haar
vastberadenheid om de wereld elke dag eerlijk en humorvol tegemoet te
treden.
Op commando Tom Clancy 2014-05-20 Dertig jaar geleden, toen hij nog
een jonge CIA-analist in Londen was, assisteerde Jack Ryan bij het
onderzoek naar de dood van een Brits geheim agent. Het onderzoek
leidde naar een Zwitserse bank die bij een internationale fraudezaak
betrokken was, en naar een KGB-moordenaar met de codenaam Zenith.
Ryan zou de moordenaar nooit te pakken krijgen, maar in de
schaduwwereld van de geheime diensten kan uiteindelijk niets verborgen
blijven. In het hedendaagse Rusland is een nieuwe sterke man opgestaan,
de charismatische president Valeri Volodin. In het diepste geheim heeft
Volodin een reeks gebeurtenissen in gang gezet die van Rusland weer een
gevreesde wereldmacht moet maken. De rest van de wereld, inclusief de
Verenigde Staten van president Jack Ryan jr., zal weer sidderen en beven
voor de machtige Beer...
Durf te leiden Brené Brown 2019-02-12 Brené Brown heeft de afgelopen
twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die
betekenis geven aan ons leven, en werkte de afgelopen zeven jaar nauw
samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze
ontdekte dat allerlei bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger
leiders en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit
nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden.
Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart en vol moed.
Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt onschuldig terecht in een
strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat moeten
graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken heeft met de
avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
Op leven en dood Tom Clancy 2010-12-07 Het wordt de Campus
genoemd. Een geheime dienst, die werd opgericht ten tijde van president
Jack Ryan, en die maar één doel heeft: het zoeken, vinden en elimineren
van terroristen en diegenen die hen ondersteunen. Het is een dienst die
aan niemand verantwoording aﬂegt en die geheel buiten de wet om
opereert. Jack Ryan jr. en zijn collega’s van de Campus hebben in alle
hoeken en gaten van de wereld hun geheime en zeer eﬀectieve strijd
gevoerd. Nu komen ze echter tegenover een tegenstander te staan die
gevaarlijker is dan wie ook, een sadistische moordenaar die de Emir wordt
genoemd. De Emir is het brein achter talloze bloedige aanslagen. Keer op
keer weet hij te ontsnappen aan de westerse troepen en
opsporingsdiensten en de Campus is vastberaden daar nu verandering in
te brengen. Maar de Emir staat juist op het punt Amerika met één enkele
aanslag voorgoed uit te schakelen. Jack treedt in de voetsporen van zijn
beroemde vader en bindt de strijd aan met de gevaarlijkste man op
aarde. Hij krijgt hulp van zijn neven Dominic en Brian Caruso en van twee
oudgedienden die al voor veel hete vuren hebben gestaan: John Clark en
‘Ding’ Chavez. Het wordt een strijd op leven en dood...
Visje een, visje twee, visje visje in de zee Dr. Seuss 196?
Adorable Wearables That Teach about the Human Body Donald M. Silver
2005-02-01 Project ideas for teaching about the human body are
accompanied by step-by-step directions, reproducible patterns,
background information, and cross-curricular activities.
Jaws Peter Benchley 1974 Een haai voor de kust van een luxe badplaats
op Long Island doodt niet alleen enige badgasten, maar is tevens de
oorzaak van een grote economische en psychische ontreddering.
Incognito David Eagleman 2012-10-11 Een fascinerende ontdekkingsreis
naar ons onderbewustzijn Waarom kunnen sommige mensen geuren
horen? Waarom remmen we nog voor we een plotse tegenligger echt
hebben gezien? Waarom is het zo moeilijk om iets geheim te houden? En
moeten we onze visie op de vrije wil helemaal herzien? Lange tijd
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moesten wetenschappers zich beroepen op inventieve manieren om een
inkijk te krijgen in de 'black box' van onze hersenen. Maar dankzij de
vooruitgang van allerlei beeldvormingstechnieken is ook de kennis over
onze hersenen exponentieel toegenomen. Neurowetenschapper David
Eagleman ontsluiert in Incognito de 'verborgen agenda' van ons brein en
ontrafelt vreemde fenomenen zoals het eﬀect van drugs, gezichtsbedrog,
synesthesie, de gevolgen van hersenbeschadiging en kunstmatige
intelligentie, maar evengoed de complexe processen die nodig zijn om
alledaagse fenomenen zoals autorijden tot een goed einde te brengen. In
deze New York Times-bestseller slaagt Eagleman erin om de moeilijkste
concepten in mensentaal uit te leggen. Verhelderend, amusant en perfect
onderbouwd: Incognito is niet toevallig door diverse media verkozen als
een van dé boeken van het jaar!
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg
naar de vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten aﬂeggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
Ode aan het kijken Alain de Botton 2012-07-17 Alain de Botton
behandelt alledaagse zorgen en vragen - hoe kunnen we laten zien dat we
verdriet hebben? Hoe kunnen we romantische gevoelens uitdrukken? De
Bottons advies en observaties zijn als altijd gebaseerd op het werk van
grote schrijvers, kunstenaars en denkers uit de wereldgeschiedenis. Ode
aan het kijken biedt liefhebbers van zijn oeuvre nieuwe inzichten en
adviezen, maar vormt ook een mooie introductie voor de mensen die
minder bekend zijn met zijn werk
Leonard Cohen: on a wire Philippe Girard 2021
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het
varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze zo knap,
moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Strafrechthervormers en hemelbestormers Hans Smits 2008 This
title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052602974.
De veiligheidsutopie Hans Boutellier 2005 Analyse van de toegenomen
criminaliteit en de gestegen behoefte aan veiligheid vanuit het
perspectief van de postmoderne cultuur, gevolgd door een speurtocht
naar mogelijkheden om zowel binnen als buiten het strafrecht nieuwe
vormen van moraliteit te ontwikkelen.
Het zelfportret James Hall 2015 Culturele geschiedenis van het zelfportret
in de beeldende kunst vanaf de Middeleeuwen tot heden.
Children's Books in Print, 2007 2006
Veel liefs, Lara Jean Jenny Han 2017-08-31 Als je hoofd en je hart
verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara
Jean loopt op rolletjes: ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare
school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat
hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook
een einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als
haar relatie met Peter onder haar keuze lijdt?

Tom Clancy In zijn macht Mark Cameron 2019-05-21 Een aanval op een
olieboorinstallatie in Tsjaad wordt gevolgd door een terreuraanslag op een
Amerikaans oorlogsschip. Terwijl president Jack Ryan zich voorbereidt op
een topontmoeting met de Chinese president Zhao, siddert de wereld
onder het geweld van een reeks raanslagen die niets met elkaar te maken
lijken te hebben. Maar wanneer op een afgelegen weg in Texas een auto
aan de kant wordt gezet en een gestolen USB-stick wordt gevonden, blijkt
er wel degelijk een verband te bestaan. De internationale verhoudingen
komen nog verder onder druk te staan wanneer een Amerikaans
spionageschip uit koers raakt in de Zuid-Chinese Zee en in Chinese
handen dreigt te vallen. Aan John Clark en het team van de Campus de
taak om het brein achter de aanslagen te ontmaskeren, voordat het te
laat is...
De weg Cormac McCarthy 2015-10-28 ‘Wat een prachtig boek. Het
knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat
voelen [...]. Boven alles heeft De weg een geweldige stijl, pakkende
personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’ –
Ionica Smeets in de Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het
land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse
Amerikaanse landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen
zij de weg naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te overleven in de
snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De
weg is een bespiegeling over de dunne scheidslijn tussen beschaving en
woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een
kind voor zijn ouders voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
Dollanganger - bloemen op zolder Virginia Andrews 2013-05-29 Vier
gelukkige kinderen verliezen hun vader bij een verkeersongeluk. Hun
verwende moeder wendt zich in wanhoop tot haar ouders, die haar
hebben onterfd toen zij vijftien jaar geleden wegliep om met een halfoom
te trouwen. Zo verhuizen de kinderen in het holst van de nacht naar het
riante landgoed van hun grootouders. Ze worden verstopt op een
donkere, muﬀe zolder en moeten daar blijven tot de ongelooﬂijk rijke
grootvader is gestorven. Dat is slechts een kwestie van dagen, volgens de
moeder. Maar dagen worden maanden en uiteindelijk jaren en nog steets
gaat de zieke oude man niet dood. De wegkwijnende kinderen worden
'verzorgd'door de grootmoeder, die hen kwelt en vernedert. De twee
oudste kinderen naderen de volwassenheid, worstelen met nieuwe
verlangens en begeertes. En dan ziet de oude grootmoeder haar kans
schoon. Wrekend... en moordzuchtig.
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een
verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar
anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer
bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is
een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein
toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van
bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die
hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan
het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in
een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit
web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft
er dan van hem over?
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