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terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt,
en de betrokken politicus beweert nu dat z j
terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is
het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie
McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke
juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13
jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat
zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische
organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken
politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt
vrij rond. En h j beschuldigt juist Charlie en Nat van
terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen
aan, ziet Charlie ziet maar
n uitweg: ze moet in haar
eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te
verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
Sustainable Development and Social
Responsibility—Volume 2 Ahmed N. Al-Masri
2020-01-13 This book gathers high-quality
research papers presented at the 2nd AUE
international research conference, AUEIRC 2018,
which was organized by the American University in the
Emirates, Dubai, and held on November 13th-15th,
2018. The book is broadly divided into two main
sections: Sustainability and Smart Business, and
Sustainability and Creative Industries. The broad
range of topics covered under these sections includes:
risk assessment in agriculture, corporate social
responsibility and the role of intermediaries, the impact
of privatizing health insurance, political events and
their effect on foreign currency exchange, the effect of
sustainable HR practices on financial performance,
sustainability integration in the supply chain and
logistics, gender inequality in the MENA economies, the
panel data model, the model of sustainable marketing
in the era of Industry 4.0, micro-enterprises as a tool
for combating unemployment, the impact of financial
education and control on financial behavior,
measuring financial and asset performance in
agricultural firms, a comprehensive strategic
approach to sustainability in the UAE, sustainability
and project finance, HR analytics, FaD or fashion for
organizational sustainability, a conceptual
framework of sustainable competitive advantages,
psychology of organizational sustainability,

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 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
ge migreerd, maar eenmaal aangekomen moet
vaststellen dat het land niet voldoet aan haar
verwachtingen.
De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige
fae, verraad en verboden liefde: welkom terug in de
magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet
haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de
gevangene van de Winterkoningin. Dat Ash haar
vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur.
Ondertussen dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en
het Winterhof, nadat de machtige Scepter van de
Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de
Scepter is gestolen door de IJzerfae, maar niemand
gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae, Nimmernimmer
van de ondergang redden?
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De
zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie
voor exacte wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in
de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen.
Na het lezen van dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet
langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd.
Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land
dat het juk van eeuwenoude tradities nog niet van zich
af heeft geschud.
Elke seconde telt Sophie McKenzie 2020-06-23
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
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Blockchain technology and sustainability, veganism
and sustainability, institution building from an
emotional intelligence perspective, sustainable
concrete production using CWP, occupants’ behavior
and energy usage in Emirati houses, the effect of shop
lighting on consumer behavior, multimedia applications
in digital transformation art, integrating biomimicry
principles in sustainable architecture, experimental
sustainable practices in fashion education,
technology-assisted student-centered learning for
civil engineering, and a 10-step design process for
architectural design studios. All contributions
present high-quality original research work, findings
and lessons learned in practical development.
Eva's dochters Lynn Austin 2013-09-24 Vier
generaties vrouwen dragen allemaal de gevolgen van
een vreselijk geheim. Een meeslepend verhaal over vier
onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises
en hun overwinningen. Een diep verlangen naar liefde en
waardigheid verbindt de vier vrouwen in dit
ontroerende boek. Zij moeten leren omgaan met de keuzes
die zij maakten en die hun moeders v
r hen maakten.
Maar de vicieuze cirkel die hen al tientallen jaren
gevangen houdt, blijkt moeilijk te doorbreken.¶Al meer
dan vijftig jaar leeft de tachtigjarige Emma Bauer met
een geheim, dat zij uit alle macht verborgen heeft
gehouden. Maar als zij ziet hoe het huwelijk van haar
kleindochter in het slop raakt, realiseert Emma zich
dat de leugens over haar eigen huwelijk de levens van
haar dierbaren verwoesten. Kan zij haar kleindochter
helpen de erfenis van verkeerde keuzes van zich af te
werpen? Of neemt zij haar geheim en haar gebroken hart
mee het graf in?¶Een meeslepend verhaal over vier
onvergetelijke vrouwen, hun strijd, hun geloofscrises
en hun overwinningen.¶Lynn Austin schreef vele
succesvolle romans, waaronder De boomgaard,
Bevrijdend licht, Eigen wegen en Het huis van mijn
moeder. Naast auteur is ze een veelgevraagd
spreekster. Ze woont met haar gezin in Illinois.
Een halve gele zon Chimamanda Ngozi Adichie
2017-02-16 In het Nigeria van de jaren zestig, een
land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog,
komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm
dorp werkt als huisknecht voor een
universiteitsprofessor. Olanna heeft haar
luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter
zich gelaten om bij de charismatische professor te gaan
wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een verlegen
Engelsman die in de ban raakt van Olanna's
geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de
gruwelijke burgeroorlog worden deze drie personages
op onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De
explosieve situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit
aan elkaar zwaar op de proef.
De parel John Steinbeck 2019-11-28 Het zoontje van
Kino, een arme parelvisser in Mexico, wordt gebeten
door een schorpioen. Hij en zijn vrouw Juana hebben geen
geld voor de dokter, maar Kino duikt een parel op, zo
groot dat deze vondst hun leven voorgoed zal
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veranderen. Al snel wordt in het dorp en daarbuiten
bekend dat ze plotseling rijk zijn. Het gezin strijdt tegen
vooroordelen, jaloezie, dieven en bedrog. Ze beginnen te
vermoeden dat de parel hun geen geluk zal brengen. Als
Juana op een avond besluit de parel terug in zee te
gooien, loopt alles uit de hand. Hun leven verandert
inderdaad, maar heel anders dan ze hadden gehoopt...
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De
Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze
gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig
gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend
is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als
Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de
kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen
met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het
leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een
wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe
regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele
kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van
Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor
haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black
Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig
voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de
Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de
nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain
Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste
vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is
beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een
klassieke femme fatale in de letterlijke zin van het
woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van
rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals
gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens
Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als de
moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte
Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar
beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is
gruwelijker en onvoorspelbaarder dan Archie ooit
heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain
heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King
'Met een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild
lijk een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective
& Thrillergids (over Wraak)
Een onverwacht kerstcadeau Robyn Carr
2020-09-29 Virgin River 7½ – Een onverwacht
kerstcadeau De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd
voor Netflix Onder de kerstboom op het plein in Virgin
River vindt Annie een doos met puppy's. De diertjes zijn
nog zo klein dat ze intensieve zorg nodig hebben. Als de
dierenarts komt, ontmoet Annie voor het eerst in jaren
Nate weer – de aantrekkelijke vriend van haar broers
die haar vroeger niet zag staan. Nu ze samen de puppy's
verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet van haar af te kunnen
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houden!
We moeten allemaal feminist zijn Chimamanda Ngozi
Adichie 2016-10-13 In 2013 gaf Chimamanda Ngozi
Adichie een TEDx-lezing over wat het betekent om
vandaag de dag feminist te zijn. Het filmpje werd bijna
drie miljoen keer bekeken en gedeeld, Beyonc gebruikte
een sample van Adichie in een van haar nummers en ook in
boekvorm is haar pleidooi een grote bestseller in
Amerika en Engeland. Het is geen wonder dat We moeten
allemaal feminist zijn zoveel mensen aanspreekt:
Chimanada Ngozi Adichie schrijft op humorvolle en
toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke definitie
van het feminisme in de eenentwintigste eeuw.
The Dutch Language in the Digital Age Georg Rehm
2012-07-16 This white paper is part of a series that
promotes knowledge about language technology and
its potential. It addresses educators, journalists,
politicians, language communities and others. The
availability and use of language technology in Europe
varies between languages. Consequently, the actions
that are required to further support research and
development of language technologies also differ for
each language. The required actions depend on many
factors, such as the complexity of a given language
and the size of its community. META-NET, a Network
of Excellence funded by the European Commission, has
conducted an analysis of current language resources
and technologies. This analysis focused on the 23
official European languages as well as other
important national and regional languages in Europe.
The results of this analysis suggest that there are
many significant research gaps for each language. A
more detailed expert analysis and assessment of the
current situation will help maximise the impact of
additional research and minimize any risks. META-NET
consists of 54 research centres from 33 countries
that are working with stakeholders from commercial
businesses, government agencies, industry, research
organisations, software companies, technology
providers and European universities. Together, they
are creating a common technology vision while
developing a strategic research agenda that shows
how language technology applications can address
any research gaps by 2020.
Publieke vijand nummer twee Anthony Horowitz 2002
Nick Simpel raakt ongewild betrokken bij een
roofoverval. Om te bewijzen dat hij onschuldig is,
moet hij de echte dader ontmaskeren. Maar hoe doe je
dat als je zelf in de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op
het moment dat de driejarige Dora de cr che binnen
stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en
vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot
Dora op een warme septemberdag met haar ouders naar
Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroati . Zestien
jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De
drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken
de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka
moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroati , en
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belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan
hoort Dora niets meer van hem
Zes dagen eerder David Levithan 2013-08-01 Lees nu
ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David
Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige
roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag
wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen
tijdelijk het leven van iemand anders te leiden. Omdat
zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten,
mag hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens
mee bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij de
levens van zijn gastheren ingrijpend...
Waarom Azi rijk en machtig wordtRoel van der Veen
2010-01-01 Analyse van de huidige economische en
politieke ontwikkelingen in Azi .
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark
Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke
bewustwording van een 11-jarig jongetje in ZuidAfrika.
Handbook of Research on the Role of Human Factors
in IT Project Management Misra, Sanjay 2019-09-27
The role humans play in the field of information
technology continues to hold relevance even with the
industry’s rapid growth. People contribute heavily to
the physical, cognitive, and organizational domain of
computing, yet there is a lack of exploration into this
phenomenon. Humanoid aspects of technology require
extensive research in order to avoid marginalization
and insufficient data. The Handbook of Research on the
Role of Human Factors in IT Project Management is a
collection of innovative research on the methods and
applications of the task of human characteristics in
the design and development of new technology. While
highlighting topics including digitalization, risk
management, and task analysis, this book is ideally
designed for IT professionals, managers, support
executives, project managers, managing directors,
academicians, researchers, and students seeking
current research on the dynamics of human influence in
technological projects.
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien
suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een
belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent
om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar
geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van
een goede vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar
dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele is
Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien
voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee,
wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen
helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke,
onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het voorstel
om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet
alleen een pop, om open gesprekken te voeren over
kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen
alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten,
Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het
seksuele debat in de eenentwintigste eeuw. Het is een
belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent
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om vandaag de dag een vrouw te zijn.
Evart van Dieren Jaap Bos 2008 This remarkablpe
title describes the life of one of Holland’s most
remarkable figures: medical practitioner Van Dieren
(1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who
caused quite a stir in his days. The author recounts
the life and times of Van Dieren in the form of a series
of narratives about the fights of this Dutch Don
Quixote with his particular windmills. Individual
chapters deal with his life, work, personal style,
friendships and enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists, scientists and above all
of his tragic-comical failures. Unique source material
is used to reconstruct this picture, such as the
correspondence between Van Dieren and a large number
of well-known Dutchmen, including novelist Van
Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the philosopher
Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma,
and many others. Marginality and non-conformity are
the key themes that run through the life of this
observer which made him one of the most successful
failures in Dutch history.
De rivier van het bewustzijn Oliver Sacks
2017-11-09 Oliver Sacks was bij vele lezers
wereldwijd geliefd om zijn bijzondere neurologische
casestudies, waarin hij er steeds in slaagde door de
afwijkingen heen de mens te zien. Ook schreef hij enkele
openhartige autobiografische werken waarin hij
vertelde over de vele ontmoetingen en ervaringen die
hem hebben gevormd. In De rivier van het bewustzijn zijn
essays bijeengebracht die getuigen van Sacks' passie
voor enkele van de belangrijkste thema's van het
menselijk denken: evolutie, tijd, creativiteit, herinnering,
bewustzijn en ervaring. Het was een van de twee boeken
waaraan hij tot aan zijn dood werkte, en toont zijn
vermogen tot het leggen van onverwachte
verbindingen, zijn plezier in kennis en zijn onvermoeibare
streven te ontdekken wat ons tot mens maakt.
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie
2016-10-14 De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de
dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor
de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop.
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Maar hij regeert zijn gezin met harde hand en het leven
van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels.
Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante
ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan:
overal staan boeken, heerlijke etensgeuren overheersen
en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun
vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin
en Kambili moet alles op alles zetten om haar familie
bijeen te houden.
Het blauwe huis Preeta Samarasan 2011-10-07
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie
Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen,
is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het
leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet.
Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze
wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus
voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft
eenzaam achter, gestrand in een familie die langzaam uit
elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende
Maleisi van de jaren zestig gaat het verhaal terug in
de tijd, om stapje voor stapje de duistere, complexe
geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te
onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik
en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen
houden en
Romeo
tot
Julia
de laatste pagina.
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie 2013-10-12
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk
wordt wreed verstoord wanneer zij hun land Nigeria
wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De
mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren.
Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen
aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en
tegenslag. Obinze besluit naar Londen te gaan en komt
terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn
burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij
keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een
democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens
terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd
is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden
Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste
uitdaging van hun leven.
William Shakespeare 2001
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