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Korte uitleg, met veel gekleurde tekeningen, van het broeikaseffect. Vanaf ca. 12 jaar.
Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen
het daarmee eens: sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden
van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weergeven.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de
serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans
vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt.
Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot
te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan
helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games.
Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.
Dit boek behandelt de planmatige aanpak van marketing van producten en diensten via het
internet.Het boek heeft tot doel marketingtechnieken te vertalen naar de wereld van het
internet.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer
succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen
waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat
om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom
je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen
aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te
maken door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda
Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.

This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work. This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
This book criticizes the widespread view that the 1997 Asian crisis was due to 'crony
capitalism' and puts the blame instead on misguided liberalization. It analyzes the case
of Korea's business conglomerates, the chaebol, with particular attention to the car
industry, to show how liberalization contributed to the crisis even at the level of the firm.
It shows how those firms that had developed innovative capabilities survived the crisis
much better than those that had merely expanded into markets opened up by
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liberalization.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en
gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het
grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de
kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren,
lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek.
Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een
heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en
een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een
uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door
tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad
Fortezza treft ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de
fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn.
De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en
Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne
wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie
durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de bruiloften in
Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw
geconfronteerd met haar verlies.
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest
op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny
troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder.
Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door
de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar
niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil
het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer
Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten
verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een
getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative
writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van
popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry

Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen
langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar
het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje
moet zijn. Parallel met de levensgang van de sterk getekende Kate loopt het
leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de
armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn
beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider
achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste
ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed
verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd
zomaar op te geven...
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Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze
zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het
hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en
regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar
vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op
tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als
gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden
elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar
juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart
ophalen aan De stille gouvernante!
Kat Kavanagh heeft veel vrienden, een gewoon baantje en denkt nooit meer aan
het verleden. Dat is haar verhaal. Maar is dat wel waar? Milo McIntyre houdt van
zijn moeder, van de pindakaasbananenmuffins in het Funky Banana café, en van
de EHBO-lessen die hij na schooltijd volgt. Hij denkt nooit aan zijn toekomst, tot
de dag dat alles voorgoed verandert. Dit is het verhaal van Milo. Maar dan is er
nog dat andere verhaal. Het verhaal waarin het noodlot toeslaat en Milo en Kat
door een dramatisch auto-ongeluk samenbrengt. Zo komt een diep verborgen
familiegeheim voor eens en voor altijd boven tafel.
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag dan altijd hebben
geweten dat ze anders was dan haar oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt
normaal is het niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen kunt laten
komen en met bomen kunt praten maar zoiets bizars heeft ze nog nooit gehoord.
En dat wil wat zeggen, na alle absurde verhalen die haar grootouders haar
hebben verteld over Partholon, de mythische wereld van haar moeder, Rhiannon.
Toch blijkt er geen woord van gelogen, wanneer Morrigan zich na een
ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde parallelle wereld bevindt. In deze
wereld zijn haar krachten als uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor
mogelijk heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een beestachtig
aantrekkelijke, eh... centaur naar haar gunsten te dingen. Maar helemaal zonder
twijfel is Morrigan niet. Want wie zegt haar dat de stem die ze steeds in haar
hoofd hoort die van haar godin is, en niet van de duistere god Pryderi? Ze was er
immers al vroeg voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht wilde hebben. Als
dat zo is, lukt het haar dan wél de verleiding van het kwaad te weerstaan en te
kiezen voor het goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is zal
verliezen?
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn assistent Vledder.
De achttienjarige Sandra Verloop is uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil
graag kennis maken met een bekende Nederlander. Voor haar is dat:
rechercheur De Cock van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar
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neus in de boter. De Cock en Vledder zijn op zoek naar een lijk, terwijl ze
gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak begint met een telefoontje
van een man die zegt dat hij iemand heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt
de rechercheurs naar de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van
een daar geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode vrouw,
met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst en verbijstering. De
Cock moet de geschiedenis induiken om te begrijpen waar het motief voor moord
deze keer te vinden is
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen
problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op
Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat
betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door
een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit
moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar
één it-girl zijn!
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan
wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van
Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de
vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel
volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een
allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn...
Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lenteserie!
In het jaar 1878 wordt in de familie Nachimanda voor het eerst in zestig jaar een meisje
geboren. De mooie en pittige Devi wordt door iedereen aanbeden, en ze raakt bevriend
met de weesjongen Devanna. De twee zijn onafscheidelijk en brengen hun jeugd door
tussen de heuvels en op de koffieplantages, omringd door de warmte van een in het
land gewortelde familie. Hun vriendschap verandert voorgoed wanneer ze op een
avond een 'tijgerbruiloft' bijwonen. Hier ontmoet Devi voor het eerst Machu, de
vermaarde jager en tijgerdoder. Hoewel Devi nog een meisje is en Machu al een man,
zweert zij dat zij op een dag met hem zal trouwen. Ze ziet niet dat Devanna ook verliefd
is op haar. Hij verlaat het dorp om te gaan studeren in de hoop dat Devi hem bij zijn
terugkomst zal erkennen als haar enige liefde. Maar een hartverscheurende tragedie
verandert het lot van alle drie en heeft generaties lang gevolgen. Sarita Mandanna
werd als een van de tien nieuwe talenten van 2010 getipt in The Telegraph. De rechten
op haar eerste roman zijn aan vele landen verkocht.
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van de duisternis, over een
gevaarlijke én romantische wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont in
een slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep onder het oppervlak van haar rustige
leven bevinden zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd vermoord, en het
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bruisende Londen is heel ver weg. Ze beschikt over bijzondere krachten, maar op
school wordt ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar huid. De
verschijning van een knappe jongen op haar school zet haar wereld op zijn kop. Hij
heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de geheimzinnige tekens
als iets cools gezien en staat Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de
belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen over Violet en de knappe
vampierprins Kaspar Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat is 'De
nieuwe Stephenie Meyer.' – Fashionista
Ierland, land van weelderige wouden, duizelingwekkende meren en eeuwenoude
legenden. Daar, in County Mayo, leeft de magie van Iona Sheehans voorvaderen al
generaties lang voort, en daar ligt haar roeping. Iona komt in Ierland aan met niets dan
een optimistische instelling en een aangeboren gevoel voor paarden. Ze mag logeren
bij haar nicht Branna en neef Connor. Iona weet dat ze zich hier thuis kan voelen en het
leven kan leiden dat ze altijd al wilde. Maar er rust een oude vloek op Iona’s familie,
een kwaad dat verslagen moet worden voordat liefde kan opbloeien...
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy
getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te
worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze
zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende dat haar
verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle
regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh
wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben met
die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in
haar gevolg heeft.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en
single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de droom
van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen
van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het
algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid
voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen,
maar het gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds
slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude rillingen
zou hebben bezorgd.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft
haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war
zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat
hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind
meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf
Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn
gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot
haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en
merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie
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gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze
haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de
Turkse liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenOosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar de wereld
waar haar wortels liggen. Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar
de vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische straten van Damascus.Al snel
ontdekt Saba dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een bijzondere positie heeft
in de hogere kringen van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en
spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging van de Tweede
Wereldoorlog een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben
echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te winnen. Er zijn namelijk talloze
gevaarlijke geheimen die een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
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