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Gwenda, een jonge Australische, valt in Engeland voor een gezellig oud huis. Al snel blijkt het huis een verleden te hebben. De nieuwsgierige Gwenda vindt het wel interessant en spannend om samen met haar man na te speuren wat er vroeger precies is gebeurd. Totdat ze een moord op het spoor komen. Miss Marple adviseert hen om het verleden te laten rusten, maar hiervoor is het
al te laat…
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs.
Het is de ochtend van de boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer
en geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of mislukking,
zege of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze
prequel snel op het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven. De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid
om met deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
Michael Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis een Amerikaans meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar beter kennen en besluiten te trouwen. Ellie blijkt schatrijk te zijn en koopt het huis en de grond waar ze Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt afgebroken en samen laten ze een modern droomhuis bouwen. Maar de grond heeft vroeger
toebehoord aan zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust er een vloek op.
Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt op rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische loft, hun heksenmeesterzoontje Max heeft net leren lopen, en op de straten van New York is het rustig en veilig - zo rustig en veilig als New York kan zijn, in ieder geval. Tot op een nacht twee oude kennissen hun appartement binnendringen en het machtige Witte Boek stelen.
Magnus en Alec moeten noodgedwongen alles laten vallen om het terug te krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai, schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken met een vreemd magisch wapen, en de wond gloeit, dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken. Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace, Isabelle, en
kersverse schaduwjager Simon. In Shanghai ontdekken ze namelijk dat een nog véél gevaarlijkere dreiging hen opwacht. Magnus' magie is op hol geslagen, en als ze de demonen die de stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte rijk van de doden. Lukt het hen om de wereld te redden voordat Max Alecs moeder tot waanzin
drijft?
Trevor Noahs bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en presentator van The Daily Show - begon met een misdaad: zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny
was in de weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar, gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen
aten als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk portret van een jongen die opgroeit in een snel veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
驚愕の最新機能を満載したハイパースマートフォンを完全解説。注目の新機能iCloudパーフェクト活用術を完全フォロー。ガラケー&iPhoneからの機種変ユーザー必見ワザ多数。ビギナーからヘビーユーザーまでが満足できる機能解説掲載。
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Bestselling CompTIA A+ author Mike Meyers provides 130+ hands-on, step-by-step labs—updated for the 2012 exams—so you can practice the IT skills essential for your success With coverage of CompTIA A+ certification exams 220-801 and 220-802, Mike Meyers’ CompTIA A+ Guide to Managing and Troubleshooting PCs Lab Manual, Fourth Edition contains more
than 130 labs that challenge you to solve real-world problems with key concepts. Clear, measurable lab objectives map to certification exam objectives, ensuring direct correspondence to Mike Meyers’ CompTIA A+ Guide to Managing and Troubleshooting PCs, Fourth Edition. Lab solutions are only available to instructors and are not printed inside the book. The Lab
Manual also includes materials lists and lab set-up instructions. Step-by-step, not click-by click, lab scenarios require you to think critically, and Hint and Warning icons guide you through potentially tricky situations. Post-lab observation questions measure your understanding of lab results and the key term quiz helps to build your vocabulary.
De gefortuneerde oude Griek Aristide Leonides wordt vergiftigd door een overdosis van zijn eigen medicijnen. Al zijn huisgenoten hebben een motief: hun aandeel in de erfenis. Terwijl de zaak nog in onderzoek is, neemt een van de verdachten het heft in eigen handen.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn. Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote, inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch sneeuwt bij veel
bedrijven het Waarom nogal eens onder in de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren. Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk over leiderschap, waarmee hij
wereldwijd de aandacht trok.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en
vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
すべての操作方法・新機能・便利技をかんたん図解。iOS4.2になったiPhoneと映画がレンタル&購入できるiTunesの新機能を徹底解説。iTunes10.1とAirPlay、AirPrintも徹底図解。
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na Perfecte resten het tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans van de Helen
Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is gewurgd met haar eigen sjaal. Inspecteurs Ava
Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen. Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven. Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de moordenaar zijn volgende
slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
Mike Meyers' CompTIA A+ Guide to Managing and Troubleshooting PCs Lab Manual, Fourth Edition (Exams 220-801 & 220-802)
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Het kromme huis
of: Dromen androïden over elektrische schapen?
Lion is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere kant van India in Calcutta
terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is, en de technologie zo veel verder is dan
toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit
aangrijpende verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
'Het werd weer eens tijd voor een lekkere hardboiled thrillerheld.’ – VN’s Detective & Thrillergids ‘Haar lichaam is gisteren gevonden. Ze gaan ervan uit dat ze drie dagen eerder is vermoord.’ Ik kijk verrast op. ‘Drie dagen geleden?’ ‘Ja.’ ‘Hoe is het lichaam gevonden? Waar?’ ‘De politie van San Francisco heeft een e-mail gekregen. Er zat een attachment bij, een paar foto’s.
Van haar. Ze zijn ernaartoe gegaan om het uit te zoeken en toen troffen ze daar het stoffelijk overschot aan. En het kind.’ Smoky Barrett is een jonge, maar ervaren FBI-agente die de leiding heeft over CASMIRC, een speciale eenheid die zich bezighoudt met onderzoek naar seriemoordenaars. Ze is tijdelijk met verlof nadat haar man en dochtertje zijn vermoord door de man achter
wie zij aanzat. Met behulp van een psychiater probeert Smoky dit trauma te verwerken, maar ze heeft nog een lange weg te gaan. Dan wordt het ontzielde lichaam gevonden van Annie, Smoky’s beste vriendin van vroeger. Smoky neemt de moordzaak op zich en ontfermt zich tegelijkertijd over Annies tienjarige dochter Bonnie. Wanneer de moordenaar contact met Smoky opneemt
wordt de zaak nog persoonlijker. Hij beweert de afstammeling van Jack the Ripper te zijn en daagt Smoky uit hem tegen te houden voordat er nog meer doden vallen... ‘Het is huiveringwekkend om te lezen. Maar het stoot niet alleen maar af. Het geeft het debuut van Cody Mcfadyen ook iets extra’s. Hij weet er een uitstraling van realiteit – het is als een beschrijving van echte
moorden en echte onderzoeksteams van de FBI – aan te geven die elke zichzelf respecterende auteur van spannende boeken zoekt.’ – Crimezone.nl
iPhone?????????????????????????????????&????????????????iTunes8??????
Meneer Satterthwaite is een kleine onopvallende man, die hunkert naar avontuur en romantiek. Vooral onopgeloste misdaden fascineren hem. En dan, plotseling, duikt Harley Quin op in zijn leven. Niemand weet wie hij is, niemand weet waar hij vandaan komt. Maar hij inspireert meneer Satterthwaite tot het oplossen van onverklaarbare misdaden.
Charles S. Peirce (1839-1914) is een invloedrijke Amerikaanse wetenschapsfilosoof. Hij is de grondlegger het van semiotisch pragmatisme, een tegenhanger van het structuralisme van Ferdinand de Saussure.De filosofie van Peirce gaat er vanuit dat kennis over de werkelijkheid niet anders kan worden verkregen dan via tekens: de kenleer of semiotiek. Van daaruit onderzoekt hij hoe
verschijnselen beschreven kunnen worden om de waarheid zo dicht mogelijk te benaderen: pragmatisme. Daarbij ontwikkelt hij een logica die de werkelijkheid beschrijft als een netwerk van relaties: semotisch pragmatisme. In deze bundel introduceren Nederlanse filsosofen, theologen en literatuurwetenschappers het gedachtengoed van Peirce. Met bijdragen van J. F. Glastra van
Loon, D. Nauta, H. van Driel, B. van Heusden, E. J. van Wolde en W. Staat.
The most trustworthy source of information available today on savings and investments, taxes, money management, home ownership and many other personal finance topics.
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en andere verhalen uit Zuid-Afrika
The Missing Manual
Begin met het waarom
充実の最新機能を満載したハイパースマートフォンを完全分析。iPhone4S対応。iCloudパーフェクト連携術を完全フォロー。ケータイ&Androidからの機種変ユーザー必見ワザ多数。ビギナーからヘビーユーザーまで満足できる機能解説を大量掲載。
Explains how to use the iPhone and learn all the options of its additional capabilities which include iCloud, Siri, FaceTime, the App Store, iTunes, and settings.
Vlak nadat Tim Paltzer zijn vriendin, de journaliste Sophie van Manschot, in paniek vraagt of zij alle bestanden van zijn computer kan wissen, verdwijnt hij. Sophie zet alles op alles om er achter te komen wat er aan de hand is. Dan wordt Berend Adriaans, directeur van het ingenieursbureau waar Tim werkt en dat
gespecialiseerd is in waterbeheer, levenloos aangetroffen. Zijn hoofd is in een dijk gestoken. Een symbolische daad? Rechercheur Rob van Helden en rechercheur in opleiding Nicole Hessels moeten deze bizarre moord zien op te lossen. De relatie tussen de moord op Berend Adriaans en een eeuwenoude schedel die een aantal
maanden eerder gevonden is, lijkt absurd. Toch leiden de sporen naar een moord in de zeventiende eeuw en naar een groep rijke kooplieden die destijds een obscure overeenkomst sloot. Een overeenkomst waarbij alles draaide om macht. En om water. Nu, vierhonderd jaar later, lijkt de geschiedenis zich te herhalen...
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
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.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
全機能全操作絶対攻略 : 最新版iOS5完全対応
P. C. Hoofts Nederlandsche historien
Blade Runner
De krab met de gulden scharen
De geheimzinnige mr. Quin
de autobiografie
Vloeken uit het verleden 2
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Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth, Karen en Julia deze vraag met `ja hebben beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De wegen van de vier vrouwen kruisen tijdens een cursus dagboek schrijven. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om erheen te gaan, al even verschillend als de
levens die ze leiden. Maar misschien is dat wel precies wat hen in elkaar aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij te praten en om ervaringen uit te wisselen. En zo ontstaat de ontbijtclub - basis
voor een hechte vriendschap, bron van bemoediging en steun, en al snel niet meer weg te denken uit hun levens.
In Washington D.C. vinden kort na elkaar twee prominente figuren de dood. De een is Robert Bradley, Speaker of Congres, die wordt doodgeschoten tijdens een politieke bijeenkomst. De tweede dode is Jonathan DeHaven. Hij sterft onder mysterieuze omstandigheden op de afdeling Zeldzame Boeken van de Library of Congres, waar van hij de
directeur is. Op het eerste gezicht hebben de twee gebeurtenissen niets met elkaar te maken. Maar wanneer DeHavens collega Caleb Shaw wordt aangesteld als executeur-testamentair van de priv llectie van DeHaven, komt hij met behulp van zijn vrienden van de Camel Club achter het bestaan van een spionagenetwerk waarin DeHaven
verstrikt was geraakt. Onder leiding van de vroegere CIA-agent John Carr, beter bekend onder zijn pseudoniem Oliver Stone, gaan de mannen achter de moordenaar van Jonathan DeHaven aan. Hierbij krijgen zij hulp van de mooie, maar vooral ook geheimzinnige Annabelle Conroy. Zij komen terecht in een wereld van zeldzame boeken,
geheime codes en intriges op hoog niveau.
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof, het restant van Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met levensechte androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp. Arme mensen mogen slechts androïde huisdieren houden. Wanneer androïden in opstand komen wordt
Rick Deckard erop uitgestuurd om ze uit te schakelen. Hij zoekt contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die androïden ontwikkelt.
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