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heeft in 2005 voor ‘De schlemiel van Suomussalmi’ de
Gyldendalpris en de Ungdommens kritikerpris in ontvangst mogen
nemen. De Noorse Roy Jacobsen is geboren in 1954 en is een van
de meest gelezen auteurs in Noorwegen. Hij debuteerde in 1982
met een verzameling van korte verhalen, ‘Prison Life’, waar hij
direct de Noorse Tarjei Vesaas’ debuutprijs voor won. Hierin vertelt
hij over zijn criminele jeugd en de celstraf die daar het gevolg van
is. Na deze ﬂitsende start vielen ook zijn latere werken in de
prijzen, binnen en buiten Noorwegen. Zo ontving de
bestsellerroman ‘The Unseen’ een nominatie voor de International
Man Booker Prize en werd ‘Vorst’ bekroond met de Nordic
Council’s literatuurprijs. Andere bekende werken zijn ‘Het nieuwe
water’, ‘Grenzen’, ‘Marions sluier’ en ‘De schlemiel van
Suomussalmi’.
Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil
vragen Georges Perec 2011-03-16 Georges Perec sleept de lezer
mee in het hilarische verhaal van een hindernisloop, waarbij de
vooruitzichten op succesvol overleg met een steeds
ongrijpbaarder afdelingschef almaar schimmiger worden. De held
van het verhaal is een marionet die nooit een eigen beslissing

Physics for the IB Diploma Tim Kirk 2003 Developed for the
2007 course outline. This study guide for the IB Diploma Physics
exam was expertly written by a chief examiner and covers all the
Core and Optional materials at both Standard and Higher level.
Highly illustrated, this guide contains clear, concise review of
processes, terms and concepts, with practice exercises modeled
on exam question types. This guide is perfect as both a study aide
for coursework and as a review guide for the IB examination.
De schlemiel van Suomussalmi Roy Jacobsen 2021-07-12 Als er
één schaap over de dam is, volgen er meer, luidt het gezegde. Dat
geldt voor alle bewoners die hun geliefde dorpje Suomussalmi in
Finland verlaten als het Russische leger nadert in 1937. Maar de
nuchtere houthakker Timmo Vatanen ziet geen reden tot paniek
en blijft alleen achter. "Er is altijd één iemand, minstens één
iemand, die niet doet wat de anderen doen, hij hoeft niet eens te
weten waarom, en hier in Suomussalmi was ík dat." Samen met de
Russen probeert hij de barre en schaarse winter te overleven. Kan
hij ze vertrouwen en wat zullen zijn Finse landgenoten wel niet van
de achterblijver denken? De Noorse bestsellerauteur Roy Jacobsen
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neemt, een spook dat eindeloos ronddwaalt door de kantoren van
het kafkaëske bedrijf waar hij geacht wordt te werken.
Onbetekenende details nemen angstaanjagende proporties aan.
Door de zich alleen in schijn herhalende zinnen lijkt de tijd te
bevriezen. Als u dacht dat de directe weg naar opslag de beste
was, dan helpt deze parodie op de vrije wil u deﬁnitief uit de
droom. Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil
vragen - in 1968 gepubliceerd in een obscuur tijdschrift - is in
Frankrijk pas in 2008 in boekvorm verschenen. De tekst blijkt
intussen nog niets aan actualiteit te hebben verloren.
Liefde in de lucht Petra Kruijt 2019-11-14 Liefde in de lucht gaat
over Hannah, die net haar stewardessenopleiding afgerond heeft.
Dat het echte werken anders is dan ze tijdens de cursus heeft
geleerd, ontdekt ze al snel als ze eenmaal in de lucht is. En die
zure collega Miranda heeft overal kritiek op tijdens Hannahs eerste
vlucht naar Parijs. Zal Hannah het ooit onder de knie krijgen?
Gelukkig zijn haar vriendinnen Myrthe en Cindy haar steun en
toeverlaat en vliegt Myrthe een keertje mee naar feesteiland Ibiza.
Andere bestemmingen die Hannah aandoet zijn Reykjavik en
Barcelona. Het leven lacht haar toe – zal Hannah ook de liefde
tegenkomen in de lucht? Liefde in de lucht is een aanstekelijke
serie, waarvan de eerste vijf delen nu bijeen zijn gebracht. Laat je
meevoeren met Hannah naar heerlijke reisbestemmingen. Perfect
voor de lezers van Jill Mansell!
Val van een fundamentalist Mohsin Hamid 2012-01-30 De val van
een fundamentalist is een intense en ontroerende roman waarin
Mohsin Hamid op verﬁjnde wijze een klassiek drama over liefde en
verval in een modern verhaal verweeft. In het schemer van de
bazaar in Lahore praat een Pakistaanse man met een
geheimzinnige Amerikaan. Als de avond vordert, neemt de
spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat er vooraf ging aan
hun ontmoeting. De Pakistaanse Changez is het levende bewijs
dat de Amerikaanse droom bestaat. Als gaststudent studeert hij
cum laude af aan Princeton, wat hem een prestigieuze baan als
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ﬁnancieel analist oplevert. Hij bloeit op in het bruisende
Manhattan en wordt verliefd op de rijke en knappe Erica, die hem
in de New Yorkse society introduceert. De mogelijkheden lijken
onbegrensd totdat de aanslagen van 11 september plaatsvinden.
Terwijl de wereld om hem heen is veranderd, wordt de ontluikende
relatie met Erica ruw verstoord door geesten uit haar verleden. De
waarde van macht, geld en zelfs de liefde verliezen hun betekenis
voor Changez en hij neemt een drastisch en onomkeerbaar
besluit.
Wat onze identiteit niet is Nathalie Heinich 2019-12-18 Waarover
spreken we wanneer we het over identiteit hebben? We horen de
term veelvuldig om ons heen, maar kunnen er geen grip op
krijgen. De Franse sociologe Nathalie Heinich legt het begrip op de
snijtafel van de sociologie en analyseert op zo neutraal mogelijke
wijze de ideeën die het debat beheersen. Aan de hand van wat
identiteit allemaal níet is pleit zij voor een beweeglijker deﬁnitie,
waarbij wordt afgezien van de eendimensionale en polariserende
invulling van het begrip, zonder het belang van identiteit, en ook
nationale identiteit, te minimaliseren. In Wat onze identiteit niet is
gidst Heinich de lezer op verhelderende wijze door de
verschillende opvattingen rondom het begrip identiteit. Een
waardevolle bijdrage aan een van de meest complexe kwesties
aller tijden. Nathalie Heinich (1955) studeerde bij de beroemde
socioloog Pierre Bourdieu. Ze is gespecialiseerd in de sociologie
van kunst, in het bijzonder van hedendaagse kunst, en
publiceerde vele studies en essays over waarden en identiteit.
'Een verhelderend essay over een van de neteligste kwesties van
onze tijd.' Bas Heijne, Nrc Handelsblad 'Heinichs introductie van de
drie momenten van identiteit maken een opvatting van collectieve
en individuele identiteit mogelijk. (...) Het is precies die houding
die we de komende tijd hard nodig zullen hebben.' De Nederlandse
Boekengids
Spaar de spotvogels Harper Lee 1999 Het dagelijks leven in een
klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een proces
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tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict,
gezien door de ogen van twee kinderen.
Cold skin Steven Herrick 2009 Het leven is rustig en voorspelbaar
in het Australische mijnstadje Burruga. De schijnbare rust wordt
drastisch verstoord wanneer op een morgen een jong meisje
vermoord wordt teruggevonden. Vanaf ca. 14 jaar.
De kennismaking Nicolien Mizee 2019 Brieven in faxvorm van een
schrijver aan haar mentor over haar dagelijks leven, waarbij haar
persoonlijkheid wordt gekenmerkt door haar relatieproblemen,
haar hang naar isolatie, haar rusteloosheid, haar depressiviteit en
haar onvermogen een gewone baan te nemen.
Voor je sterft Samantha Hayes 2015-06-15 Voor je sterft
Samantha Hayes Het Engelse dorpje Radcote werd jarenlang
geteisterd door een golf aan tienerzelfmoorden. De inwoners
denken het achter zich te kunnen laten, tot er plotseling weer een
jongen sterft na een bizar motorongeluk. Tussen zijn bezittingen
zit een afscheidsbrief. En dan werpt een tweede jongen zich voor
de trein. Rechercheur Lorraine Fisher hoopte met haar zus een
relaxte zomer door te brengen in het dorpje, maar al snel raakt ze
verstrikt in het politieonderzoek. Was het zelfmoord waaraan de
tieners overleden – of moord? Zal de nachtmerrie opnieuw
beginnen? Als ook haar neefje verdwijnt, moet ze snel ingrijpen.
Biology for the IB Diploma Andrew Allott 2001 This concise
guide provides all the content you need for the IB Diploma in
Biology at both Standard and Higher Level.* Follows the structure
of the IB Programme exactly and include all the options* Each
topic is presented on its own page for clarity* Standard and Higher
Level material clearly indicated* Plenty of practice questions*
Written with an awareness that English may not be the reader's
ﬁrst language
De kleine Piketty 2 Martin Visser 2020-05-15 Financieel
journalisten Wouter van Bergen en Martin Visser hebben in ‘De
kleine Piketty 2’ het nieuwste boek van Piketty samengevat en
voorzien van duiding voor de Nederlandse lezer. In 2014 brak de
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Franse econoom Thomas Piketty internationaal door met zijn boek
‘Kapitaal in de 21ste eeuw’, een vernieuwende en vlijmscherpe
analyse van de groeiende economische en sociale ongelijkheid in
de moderne wereld. Zijn boek werd een wereldwijde bestseller –
ongekend voor een economisch-historisch werk van achthonderd
pagina’s. Nu is Piketty terug met het nog dikkere ‘Capital et
idéologie’ (‘Kapitaal en ideologie’), waarin hij de ideologische
stromingen onderzoekt die ten grondslag lagen aan die
ongelijkheid. Piketty rekent af met het huidige fatalistische denken
en geeft de aanzet voor een nieuwe ideologie van gelijkheid. ‘De
kleine Piketty 2’ van Wouter van Bergen en Martin Visser is er voor
iedereen die wel mee wil praten, maar geen tijd heeft om 1100
pagina’s te lezen.
Chemistry for the IB Diploma Geoﬀ Neuss 2001 This concise
guide provides the content needed for the Chemistry IB diploma at
both Standard and Higher Level. It follows the structure of the IB
Programme exactly and includes all the options. Each topic is
presented on its own page for clarity, Higher Level material is
clearly indicated, and there are plenty of practice questions. The
text is written with an awareness that English might not be the
reader's ﬁrst language
Oxford IB Study Guides: Chemistry for the IB Diploma Geoﬀ Neuss
2014-10-02 This comprehensive Study Guide reinforces all the key
concepts for the 2014 syllabus, ensuring students develop a clear
understanding of all the crucial topics at SL and HL. Breaking
concepts down into manageable sections and with diagrams and
illustrations to cement understanding, exam preparation material
is integrated to build student conﬁdence and assessment
potential. Directly linked to the new Oxford Chemistry Course Book
to extend and sharpen comprehension, this book supports
maximum achievement in the course and assessment. ·Fully
comprehensive and matched to the new 2014 syllabus ·Concise
and focused approach simpliﬁes complex ideas, building truly
conﬁdent understanding ·Clear and explanatory style uses plenty
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of visuals to make each concept accessible, easing comprehension
·Build a strong foundation of assessment skills, strengthening
potential with integrated exam questions ·Develop assessment
conﬁdence, drawing on thorough assessment support and advice
·Clear and straightforward lan
Ararat Frank Westerman 2007 Verslag van een reis naar en
beklimming van het Ararat-gebergte in het oosten van Turkije,
afgewisseld met jeugdherinneringen van de schrijver en
persoonlijke overdenkingen over zijn geloof en de verschillende
betekenissen van de berg Ararat.
De Kelder Brian Freeman 2012-06-22 In het rustige stadje Grand
Rapids, Minnesota, verdwijnt een baby uit een landhuis aan een
meer. Is het kind ontvoerd of verbergt haar vader een
verschrikkelijk geheim? Diezelfde nacht stuit een jonge
politievrouw op een gruwelijke misdaad. Nu wil een sadistische
moordenaar een dodelijk spel met haar spelen. Rechercheur
Jonathan Stride en zijn team zullen snel moeten handelen om het
kind te redden en de nietsontziende moordenaar te stoppen. Met
iedere wending in het onderzoek raakt Stride meer verstrikt in een
web van bedrog en hartstocht. Maar de grootste obstakels zijn
misschien wel de mensen die hij probeert te helpen. Hoe ver zal
een wanhopige moeder gaan om haar baby te redden? En hoe ver
zal een wanhopige politieagente gaan om zichzelf te redden?
Chemistry Geoﬀrey Neuss 2014-08-14 This comprehensive Study
Guide reinforces all the key concepts for the 2014 syllabus,
ensuring students develop a clear understanding of all the crucial
topics at SL and HL. Breaking concepts down into manageable
sections and with diagrams and illustrations to cement
understanding, exampreparation material is integrated to build
student conﬁdence and assessment potential. Directly linked to
the new Oxford Chemistry Course Book to extend and sharpen
comprehension, this book supports maximum achievement in the
course and assessment.About the series:Reinforce student
understanding of all the crucial subject material. Fully
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comprehensive and matched to the most recent syllabuses, these
resources provide focused review of all important concepts,
tangibly strengthening assessment potential.
Chemistry for the IB Diploma Standard and Higher Level Geoﬀ
Neuss 2007
Franz Kafka 1991 Rijk gedocumenteerde biograﬁsche schets van
de Duits-Tsjechische schrijver (1883-1924).
Wit Ted Dekker 2012-01-05 Vier boeken, twee werelden, één
verhaal... welkom in de Cirkel In de ene wereld staat het virus op
het punt de mensheid uit te roeien, in de andere wordt Thomas als
leider van een dissidente groep, de Cirkel, geconfronteerd met
nieuwe vijanden en uitdagingen. Een verboden en onmogelijke
liefde dreigt alles te verstoren. In de verrassende aﬂoop moet
tijdens een tornado van emoties en gebeurtenissen de
geschiedenis herschreven worden om een apocalyps af te
wenden. Ted Dekker is een meester in het ontrafelen van verhalen
over goed en kwaad. Hij verwierf internationale bekendheid met
de boeken Zwart, Rood, Wit en Groen uit De Cirkel-serie.
Lieve dieren Xavier Deneux 2008 Hardkartonnen prentenboek
met afbeeldingen van allerlei dieren in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.
De vondelingen. Gevonden kinderen, heel lang geleden tot
vandaag Diane De Keyzer 2020 Vondelingen zijn
voorpaginanieuws. Omdat ze zo uitzonderlijk zijn, krijgen ze alle
aandacht en beroeren ze de harten. Maar vondelingen zijn van
altijd en van overal. Amper tweehonderd jaar geleden behoorden
ongewenste kinderen nog tot de waan van de dag. Brussel had in
die tijd niet één of twee vondelingen per jaar, maar vijf per
week.0Kinderen werden achtergelaten op straat, voor een café, in
een kerk of in de schuif. Zonder naam, gebusseld in enkele
lappen. Vaak droegen ze bij wijze van afscheid een briefje met een
voornaam en melding van doopsel of niet, of een boodschap van
armoede en grote nood. Anderen kregen een heiligenprentje, een
kruisje of een lint mee, om te zeggen: ?Jij bent mijn kind en ik kom
je in betere tijden weer halen.? 0Met 'De vondelingen' wil auteur
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Diane De Keyzer een naam en een verhaal geven aan duizenden
ongewenste en naamloze kinderen. Ze geeft een inkijk in de
fascinerende wereld van vondelingenschuiven, voedsters,
vondelingentransport en uitbesteding. Ze blijft niet enkel kort bij
huis, maar maakt een omweg via Italië en Frankrijk. Ze kijkt niet
alleen terug naar wat geweest is, maar houdt ook halt bij de
vondelingen van onze tijden. 0Diane De Keyzer woont en werkt in
hartje Antwerpen. Ze vertelt altijd over echte mensen, over het
leven zoals het is en bij voorkeur zoals het geweest en geworden
is.
Midnight Sun Trish Cook 2018-03-21 Midnight Sun van Trish
Cook Gepassioneerd liefdesverhaal naar de gelijknamige ﬁlm De
17-jarige Katie Price heeft een levensbedreigende
overgevoeligheid voor zonlicht, zelfs het kleinste zonnestraaltje
kan door deze zeldzame ziekte haar doodvonnis betekenen.
Overdag is ze aan huis gekluisterd, met alleen het gezelschap van
haar vader Jack en haar sarcastische beste vriend Morgan. Pas
wanneer het donker wordt opent Katies wereld zich, en speelt ze
op haar gitaar voor reizigers bij het plaatselijke treinstation. Op
een van deze avonden heeft ze een toevallige ontmoeting met
Charlie, die ze in het geheim al jaren bewondert. Ze houdt haar
toestand geheim voor hem en samen beginnen ze een heftige
romance. Katie is bereid om alles te riskeren voor een romantische
zomer. Gebaseerd op de gelijknamige ﬁlm met in de hoofdrollen
Bella Thorne en Patrick Schwarzenegger.
De smalle weg naar het verre noorden Richard Flanagan
2014-08-30 Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de
gruwel van de oorlog en de onmogelijkheid van de liefde
Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans krijgsgevangenenkamp
aan de Birma-Siam Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts
Dorrigo Evans achtervolgd door een vroegere liefdesaﬀaire met
Amy, de jonge vrouw van zijn oom. Terwijl hij knokt om zijn
manschappen van uithongering, cholera en andere wreedheden te
redden, krijgt hij een brief die zijn leven voor altijd zal
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veranderen.De smalle weg naar het verre noorden is een gruwelijk
mooi coming-of-ageverhaal, niet alleen over de onmenselijkheden
en de verschrikkingen van de oorlog, maar ook over de liefde in al
haar vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld die hunkert
naar passie en erkenning, alleen maar om erachter te komen wat
hij verloren heeft.
Heilig vuur van Rome Robert Fabbri 2018-01-11 Over deel één,
Tribuun van Rome: 'Geschiedenisles boordevol actie!' - NRC
Handelsblad Rome, 63 na Christus. De onvoorspelbare keizer Nero
benoemt Vespasianus tot gouverneur van Afrika en geeft hem
opdracht naar het afgelegen koninkrijkje Garama af te reizen. Hij
moet de honderden Romeinse burgers die daar als slaaf worden
gehouden zien te bevrijden. Vespasianus hoopt de klus snel te
klaren en als held naar Rome terug te keren om zo bij Nero in de
gunst te komen. Hij heeft de Romeinse burgers nog maar net vrij
gekregen of de andere slaven in Garama komen in opstand en in
het kleine woestijnrijk breekt een bloederige strijd uit. Vespasianus
moet de stad ontvluchten en begint met tweehonderd Romeinse
burgers aan een lange en verraderlijke tocht door de woestijn.
Intussen lijdt Rome onder de uitspattingen van Nero. De situatie
verslechtert met de dag en de bovenlaag van Rome vreest voor
zijn leven. Kan iemand de keizer stoppen voor hij Rome in de
afgrond stort?
Snellezen voor Dummies Andy Richard Sutz 2010
Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat
in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil
namelijk ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie
en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal
heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo,
Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de
boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan
heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet
meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
5/8

Downloaded from www.tilhenger.no on August 10, 2022 by
guest

vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te
lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door
Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra
spelletjes en informatie.
Joop Zoetemelk - Ongezien Jacob Bergsma 2020 Op zondag 20
juli 1980 won Joop Zoetemelk de Tour de France. Veertig jaar later
buigen de Zoetemelk-biografen Jacob Bergsma, Joop Holthausen
en Peter Ouwerkerk zich samen met Joop Zoetemelk - "Nederlands
beste wielrenner ooit" (dixit Jan Janssen) - over de legendarische
zege en de carrière van de renner uit Rijpwetering. Ze struinen
met de tweede en laatste Nederlandse Tourwinnaar nog eens door
de koﬀers die Zoetemelk zelf vulde. Zij tonen 'Joop Zoetemelk Ongezien', aan de hand van foto?s, documenten, prijzen, kleding
en wonderlijke wielerparafernalia.0De 25 ritten plus twee
rustdagen van de Tour van 1980 worden met infographics,
statistieken, beeld, verhalen en verslagen tegen de achtergrond
van Zoetemelks hele wielercarrière in kaart gebracht. Het
resultaat is dit boek, vol met niet eerder gepubliceerde fotograﬁe
en een voorwoord van Wilfried de Jong.
Voorlezingen Johan Jacob Metzlar 1868
Het Petrusmysterie Jeroen Windmeijer 2020-01-28 'Het
Petrusmysterie' is een geheel herziene editie van Jeroen
Windmeijers eerste boek uit 2015, dat eerder is uitgegeven onder
de titel 'De bekentenissen van Petrus'.Wanneer er bij opgravingen
in Leiden een spectaculair Romeins viziermasker wordt gevonden,
ontstaan er hardnekkige geruchten dat er die dag ook iets anders
is aangetroﬀen. Iets wat angstvallig verborgen moet worden
gehouden, omdat de vondst de geschiedenis zoals wij die kennen
in een nieuw licht kan stellen – en bovendien de katholieke kerk op
haar grondvesten kan doen schudden.Peter de Haan, archeoloog
aan de Universiteit Leiden, en geschiedenisstudente Judith Cherev
raken toevallig bij de zaak betrokken als ze een eeuwenoud
document op het spoor komen. Er blijken veel kapers op de kust te
zijn. Sommige zaken kunnen inderdaad maar beter begraven
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blijven...
Chemistry: IB Study Guide Geoﬀrey Neuss 2012-06-28 Fully
comprehensive coverage of the 2007 syllabus at SL and HL, this
user-friendly guide eﬀectively reinforces all the key concepts and
supports the highest achievement in assessment. With in-built
support for the internal assessment, it will build conﬁdent and
cement understanding.
Positieve psychologie voor Dummies Averil Leimon 2010
Zelfhulpgids voor eﬀectieve gedragsverandering.
Kaizen in business Robert Maurer 2013-11-06 De principes uit de
bestseller De kunst van Kaizen toegespitst op de werkvloer. Elk
doel kan gehaald worden als je er met kleine stappen consistent
naar toe werkt. Bijvoorbeeld: verlaag kosten door kleine
beloningen uit te loven; haal het beste uit mensen door kleine
veranderingen te vragen; verbeter sfeer en productiviteit door vijf
minuten per dag te investeren. Kortom: realiseer grote ideeën in
kleine maar eﬀectieve stappen.
Drie kleine leugens Laura Marshall 2019-08-06 Drie kleine leugens
is de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die eerder
debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek. Drie
kleine leugens is de nieuwe thriller van auteur Laura Marshall, die
eerder debuteerde met het goed ontvangen Vriendschapsverzoek.
2005: de zeventienjarige Ellen valt hopeloos voor de charmante
nieuwkomer Sasha. Maar terwijl Ellen wordt verwelkomd in
Sasha’s familie heeft ze totaal geen besef van de duisternis die
schuilgaat onder hun vrolijke, bohemien levensstijl. Als tijdens een
nieuwjaarsfeestje alles compleet uit de hand loopt, resulterend in
een rechtszaak (waarin Ellen de kroongetuige is), is het idyllische
familieleven daarna nooit meer hetzelfde. 2018: Ellen en Sasha
zijn nu dertig, ze wonen samen in een ﬂat in Londen en zijn
hartsvriendinnen voor het leven. Wanneer Sasha echter verdwijnt,
vreest Ellen het ergste. Sasha is al eerder op deze manier
verdwenen en de politie neemt het daarom niet meer serieus,
maar als er vervolgens geheimen uit het verleden van Ellen en
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Sasha komen bovendrijven, lijkt het erop dat Ellen een goede
reden heeft om bang te zijn – niet alleen voor Sasha, maar ook
voor zichzelf. Uitzoeken wat er echt is gebeurd op die
nieuwjaarsavond 12 jaar geleden brengt gevaar met zich mee,
maar het dwingt Ellen ook om haar verleden te confronteren. Want
hoe goed kent ze haar beste vriendin eigenlijk?
Klont Maxim Februari 2017-10-04 Bodo Klein heeft zich op het
ministerie van Veiligheid onmogelijk gemaakt en moet een paar
weken in de luwte blijven. Zo kan hij mooi een opdracht uitvoeren
voor zijn minister: hij wordt op pad gestuurd om verdachte
uitspraken te onderzoeken van de wereldberoemde spreker Alexei
Krups. Helaas komt op hetzelfde moment de familie van zijn vrouw
logeren. Alexei Krups reist intussen rond met een bejubelde lezing
over digitale technologie. Door het gebruik van data en
kunstmatige intelligentie zullen de roman en de politiek
teloorgaan, waarschuwt hij opgewekt. Halverwege zijn tournee
merkt Krups tot zijn verbazing dat hij een groot expert is
geworden op het gebied van alle denkbare technologieën. Zijn
roem dwingt hem steeds boudere uitspraken te doen. Maar wat
weet hij er eigenlijk van? 'De grootste vraag van de huidige tijd is
hoe de mens greep houdt op zijn leefwereld', zegt een collega van
Alexei Krups. Leren we de wereld en de mens beter begrijpen door
de vooruitgang? Of zorgt het menselijk tekort ervoor dat we juist
alle controle verliezen? Schrijver, jurist en ﬁlosoof Maxim Februari
debuteerde in 1989 met de roman De zonen van het uitzicht en
ontpopte zich in de bijna dertig jaar die volgden tot een van de
scherpzinnigste en origineelste denkers van ons taalgebied. In
2007 publiceerde hij de grote roman De literaire kring, die
nationaal en internationaal bejubeld werd. Het boek won de Annie
Romein-Verschoorprijs en behaalde de shortlist van de Libris
Literatuurprijs en de Gouden Uil Literatuurprijs en de longlist van
de International impac Dublin Literary Award. In 2008 ontving
Februari de Frans Kellendonkprijs voor zijn gehele oeuvre. Over De
literaire kring: 'De combinatie van eruditie en luchtigheid maakt
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De literaire kring tot een zeer aangenaam boek. Ondanks de
zwaarte van het onderwerp is het licht van toon, beschaafd
humoristisch.' DANIËLLE SERDIJN, DE VOLKSKRANT 'Een boek als
een lentebries zo verkwikkend, licht en hoopgevend, en
tegelijkertijd als een vuistslag, zo woedend en superieur.' MARJA
PRUIS, DE GROENE AMSTERDAMMER
Chemistry for the IB Diploma Geoﬀ Neuss 2007
IB Study Guide: Chemistry 2nd Edition Geoﬀrey Neuss 2007-10-04
Our bestselling IB study guide has been updated to meet the
needs of students taking the IB Diploma Programme chemistry
from 2007. It is highly illustrated and concepts are precisely and
clearly described. Higher level material is clearly indicated and all
new option material is covered. Students can use this book not
only as a revision and practice guide for the exam but for learning
and reinforcing concepts throughout the course. New edition
available now - ISBN 978-0-19-839002-2
Stewardess Hannah in Praag Petra Kruijt 2019-12-23 In
aﬂevering 8 van Liefde in de lucht vliegt stewardess Hannah naar
Praag! ‘Liefde in de lucht’ is de humoristische nieuwe serie van
Petra Kruijt, bekend van ‘Laat me jou zijn’ en ‘De mannenmaker’.
‘Liefde in de lucht’ gaat over de achtentwintigjarige Hannah, die
net haar stewardessencursus heeft afgerond. Nu Hannah pas
terug is gekomen uit New York is ze toch wel lichtelijk
teleurgesteld als haar nieuwe bestemming Praag blijkt te zijn. Een
stad die hoog op haar lijstje stond voordat ze stewardess werd,
maar ze had gehoopt meer intercontinentale vluchten te maken.
Gelukkig blijkt ze samen te moeten werken met de aardige Anne.
Die is nog maar net begonnen, dus Hannah mag haar de kneepjes
van het vak bijbrengen. De dag voordat de vlucht vertrekt, krijgt
ze een berichtje van Tim: of ze een kopje koﬃe met hem wil
drinken... Perfect voor de lezers van Jill Mansell, ‘Bridget Jones’ en
Lauren Weisberger!
Argo Antonio J. Mendez 2012-10-16 Teheran, 1979. Een groep
islamitische studenten en militanten gijzelt 66 Amerikanen in de
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VS-ambassade. Zes andere Amerikanen, die op dat moment niet in
de ambassade zijn, weten onder te duiken. CIA-agent Tony
Mendez bedenkt een even geniaal als complex reddingsplan: hij
probeert de zes als medewerkers van de ﬁctieve scienceﬁctionﬁlm
ARGO Iran uit te krijgen. Het wordt de spectaculairste en
spannendste reddingsoperatie van de CIA uit de geschiedenis.
Het ding om je hals Chimamanda Ngozi Ngozi Adichie
2016-10-14 In een sierlijke stijl en met een groot
inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda
Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen
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mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende
'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw en een
arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In
'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim
achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de
eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede
hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal
aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar
verwachtingen.

Downloaded from www.tilhenger.no on August 10, 2022 by
guest

