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De wijsgeer voor de wereld 1778
Popular Photography 1989-09
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de
behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de
bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en
verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen
verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald
hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over
rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen
gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een
spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
De wrede hand Val McDermid 2014-10-09 Als in De wrede hand, deel vijf in Val McDermids Tony Hill en Carol
Jordan-reeks, de stad in oproer is en Tony en Carols expertise in twijfel wordt getrokken, ontstaat een ware
race tegen de klok. In De wrede hand, deel vijf uit de Tony Hill en Carol Jordan-reeks van Val McDermid,
lopen Tony en Carol een race tegen de klok. De moordenaar heeft niets te verliezen, maar alles om voor te
doden... Als stervoetballer Robbie Bishop wordt vergiftigd, is het aan Tony Hill & Carol Jordan om de dader te
achterhalen. Er zijn slechts weinig aanknopingspunten, en de twee zijn het oneens over welke aanwijzingen
van belang zijn. De moordenaar houdt zich gedeisd, en het spoor lijkt koud te worden. Totdat er een bom
ontploft in het voetbalstadion, waarbij een groot aantal mensen om het leven komen. Het stadje Bradbury
staat op zijn kop en het publiek schreeuwt om antwoorden. De zaken moeten iets met elkaar te maken
hebben, maar wat? Terwijl het aantal slachtoﬀers blijft stijgen, begint de tijd te dringen voor Tony en Carol...
Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks, waarvan De sirene
het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de Gold Dagger
Award, de prijs voor de beste Engelse thriller.
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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 'HeLacellen', 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 Afrikaans-Amerikanen, 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 Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de
doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een
mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man
en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd
worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de
kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren
niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen de
verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch
maakt dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt
weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan
haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra
ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart
geschreven.' VN Thrillergids over De Noordzeemoorden 1
AHA Guide to the Health Care Field 2004
Vlak voordat ik stierf S.K. Tremayne 2018-06-13 'Waarom heb je me dit aangedaan, mama, hou je niet van
me?' Het was maar een klein stukje ijs. Gewoon wat botte pech. Maar het was genoeg om Kath Redway, die
met haar auto zo het meer van het prachtige Dartmoor National Park in draaide, bijna te doen
verongelukken. Als door een wonder komt ze met de schrik, en een paar blauwe plekken, vrij. Ondanks haar
geheugenverlies en de shock waarin ze verkeert is Kath blij dat ze weer terug is in de afgelegen boerderij
waar ze woont met haar knappe man Adam en haar verlegen, maar zeer intelligente dochter Lydia. Ze leeft!
Haar gezin is echter verre van opgelucht. Haar man gedraagt zich koeltjes tegen haar, of ronduit boos. Haar
dagdromende dochter begint vreemde taal uit te slaan, en houdt niet op over een 'man op de hei'. Wanneer
ze steeds meer gefragmenteerde, maar ijzingwekkende herinneringen terugkrijgt, realiseert Kath zich dat
haar 'ongeluk' helemaal geen ongeluk was. Met dat besef stort ze in en vervalt haar leven tot een duistere
wereld van angst en dreiging. S.K. Tremayne is het pseudoniem van een internationale bestsellerauteur die
woont en werkt in Londen. Van zijn eerste boek, IJstweeling, werden alleen al in Nederland en Vlaanderen
meer dan 60.000 exemplaren verkocht. Ook Vuurkind, dat in 2016 verscheen, werd enthousiast ontvangen.
Over IJstweeling: 'Ondraaglijk spannend.' DWDD BOEKENPANEL 'Sfeervol, knap gecomponeerd en spannend.'
AD **** 'IJstweeling is niet alleen origineel, maar ook heel goed geschreven en ijzingwekkend spannend.' DE
STANDAARD 'Tot nu toe de beste thriller van het jaar.' DE MORGEN
Denken aan vrijdag Nicci French 2015-03-31 Uit de Thames wordt het lijk van een man met doorgesneden
keel gevist. Hij is onherkenbaar, want hij heeft al een tijd in het water gelegen. Het enige aanknopingspunt is
een ziekenhuisbandje om zijn pols met daarop de naam Frieda Klein. Algauw blijkt dat psychotherapeute
Frieda Klein een wel erg persoonlijke band met het slachtoﬀer had en wordt ze als de belangrijkste verdachte
van het misdrijf gezien. Frieda heeft vanwege haar verleden weinig goodwill bij het politiekorps, maar
gelukkig heeft ze vrienden die bereid zijn om tot het uiterste voor haar te gaan... ‘Denken aan vrijdag’ is het
vijfde deel in de spannende Frieda Klein-reeks.
PC World 2007
Als het zaterdag wordt Nicci French 2016-03-24 Frieda Klein deel 6 (ook los te lezen) ‘Als het zaterdag
wordt’ is het zesde deel in de spannende Frieda Klein-serie, geschreven door Nicci French. De 32-jarige
Hannah zit opgesloten in een psychiatrische inrichting nadat ze jaren geleden is veroordeeld voor de moord
op haar moeder, stiefvader en jongere broertje. De moorden waren spraakmakend en domineerden de
kranten vanwege het gewelddadige karakter ervan. Psychotherapeute Frieda Klein staat bij de mysterieuze
Walter Levin in het krijt: een jaar geleden heeft hij ervoor gezorgd dat inspecteur Karlsson zijn baan kon
houden in ruil voor een gunst van Frieda. En nu moet Frieda Klein haar schuld inlossen: Walter wil dat ze
Hannah bezoekt om te beoordelen of ze daadwerkelijk gestoord is. Maar wanneer Frieda bij de inrichting
komt, ontdekt ze dat er toch meer aan de hand is dan in eerste instantie leek... De literaire thriller ‘Als het
zaterdag wordt’ is nagelbijtend spannend en beklemmend, een must voor alle fans van spannende boeken!
Het photoshop CS2 boek voor digitale fotografen Scott Kelby 2005
Index to American Periodicals of the 1800's 1989
Information Management & Technology 1992
Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het Reysboeck der Heyligher Schrift Heinrich Buenting 1648
Machinery 1959-04
Verdwijning van de Flamborough Clive Cussler 1996 Een medewerker van het onderwater-researchteam
van de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de Verenigde Staten de beschikking krijgen over de
ontdekte schatten van de Alexandrijnse bibliotheek.
Het staatsdomein op Java Isak Alexander Nederburgh 1882
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Indisch tijdschrift van het recht 1887
Ik weet wie je bent Alice Feeney 2019-05-28 Ik weet wie je bent is een verslavende psychologische thriller
boordevol twists voor de liefhebbers van B.A. Paris en S.J. Watson. Aimee Sinclair: de actrice die iedereen
denkt te kennen, alleen weet men niet waarvan. Behalve ik. Ik weet precies wie je bent, waar je vandaan
komt en wat je hebt gedaan. Je echtgenoot is vermist en de politie denkt dat je iets verbergt. Voor je werk
doe je je altijd voor als iemand anders, je bent een professionele leugenaar. Maar dat is niets nieuws voor je,
toch? Want ik weet dat je al eerder loog. Je hebt altijd gelogen. En de leugens die we onszelf vertellen, zijn
de gevaarlijkste leugens van allemaal. Een psychologische thriller boordevol plotwendingen waarvan de
haren je te berge rijzen en je hartslag versnelt. De briljante nieuwe pageturner van de bestsellerauteur van
Soms lieg ik.
Mr. Nobody Catherine Steadman 2020-02-18 Op een Engels strand wordt een man gevonden: half
bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De
ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale
medische experts staan voor een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op
zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige herinneringen kunnen
echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen.
Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het
gevaar. Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze er alles aan
gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te
meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te
weten mag komen.
Over haar lijk Sarah Pinborough 2020-09-01 IETS OUDS Marcie's aﬀaire met Jason Maddox sleurde haar
midden in de wereld van de gegoede klasse. Oud geld, oude vriendjes, oude geheimen. Marcie is deze
wereld misschien wel in getrouwd, maar ze zal er nooit echt toe behoren. IETS NIEUWS Dan komt Jasons
compagnon terug van een reis naar Londen, met een nieuwe echtgenote. Jong, aantrekkelijk, roekeloos...
Iedereen raakt in de ban van Keisha. Ook Jason. IETS DAT JE NOOIT ONGEDAAN KUNT MAKEN Sommige
mensen zouden een moord plegen voor het leven dat Marcie leidt. Hoe ver is ze zelf bereid te gaan om het
te behouden?
De oude wegen Robert Macfarlane 2012-09-18 Mensen laten net als andere dieren sporen na; paden die in
de loop der tijden door menselijke voeten, karrenwielen, paarden, ezelshoeven en door regen, ijs en wind zijn
uitgesleten. Een voetafdruk van menselijk leven in het landschap. Macfarlane volgt deze paden en spoort de
verhalen op die ermee verbonden zijn. Het is de derde keer dat Robert Macfarlane ons meeneemt op zijn
tochten door de natuur. In Hoogtekoorts onderzocht hij de menselijke fascinatie voor huiveringwekkende
bergtoppen, in De laatste wildernis ging hij op zoek naar de ongerepte natuur in Engeland en Ierland. In De
oude wegen, het laatste deel van het drieluik, richt Macfarlane zijn zoektocht juist op de door mensen
betreden natuur.
Standard Books Charles Frederick Tweney 1912
De dag van de doden Nicci French 2018-04-10 De dag van de doden van Nicci French is het achtste en
laatste deel in de spannende Frieda Klein-serie van Nicci French, een van de bestverkochte thrillerseries van
Nederland. De dag van de doden is het achtste en laatste deel in de spannende Frieda Klein-serie van Nicci
French. De bladeren vallen van de bomen en in Londen waart een seriemoordenaar rond. In een winkelstraat
in het noorden van de stad crasht een op hol geslagen auto, de man achter het stuur blijkt al een week
eerder te zijn vermoord. Op Hampstead Heath brandt een vuurstapel, in de vlammen ligt het volgende
slachtoﬀer. Het aantal doden neemt snel toe, maar het politieonderzoek loopt vast: het is duidelijk dat de
dader een spel speelt. Voor deze onconventionele moordenaar dient elk lijk slechts als boodschap aan één
vrouw. Psychoanalytica Frieda Klein is namelijk ondergedoken, en iemand is naar haar op zoek. Wanneer het
duel tussen Frieda en haar aartsvijand Dean Reeve uiteindelijk zijn climax bereikt, kan slechts één van hen
het overleven... Al acht jaar lang wordt Frieda Klein achtervolgd door Dean Reeve. In de literaire thriller De
dag van de doden gaat ze voor het laatst de confrontatie met hem aan. De Frieda Klein-reeks van Nicci
French is een van de bestverkochte thrillerseries van Nederland. Over Nicci French en Frieda Klein: 4 sterren,
‘Meeslepend, en toch is dit deel 7 slechts het voorspel van de allerlaatste aﬂevering (die verschijnt in 2018)
met de ontknoping van zeven jaar spanningsopbouw.’ – AD Magazine 4 sterren, ‘Nicci French is een meester
in het opbouwen van psychologische spanning.’ – De Morgen
Canon PowerShot Digital Field Guide Michael Guncheon 2011-08-02 With this book and your Canon
PowerShot, taking pictures becomes a lot more fun! The Quick Tour gets you familiar with all the settings and
menus on your G, S, TX, A, or SD-series camera, so you can start shooting. Then spend some time exploring
tips for getting super shots in dozens of situations, using manual settings for greater control, and telling a
story with your photos. Finally, learn the best ways to download, edit, and print your pictures.
Verstrengeld Vivian Gornick 2016-09-20 In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst
Vivian Gornick het verhaal van haar jarenlange complexe relatie met haar moeder. Gornick groeit op in The
Bronx, in een woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn grotendeels afwezig door oorlog of
werk. Tussen de vrouwen broeit het, maar er is ook veel warmte. Het boek springt soepel en sensitief heen
en weer tussen Gornicks herinneringen aan haar jeugd en vroege volwassenheid en de lange, intense
wandelingen door New York met haar moeder, decennia later. Terwijl de twee ruziën en praten over het
verleden, raakt de lezer aan beiden evenzeer gehecht. Aan de dochter vanwege haar scherpe observaties,
haar moed en haar vasthoudendheid in het bevragen van haar moeder, en aan de moeder vanwege haar
kracht en haar intuïtieve wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht: ‘Vivian Gornicks memoir
heeft die waanzinnige, briljante, pure kwaliteit die een boek uit zijn context tilt en tot een klassieker maakt.’
*Gornick is een uitzonderlijke en verbazingwekkende schrijfster – en daar gaat dit boek ten diepste over. –
The Nation *Woorden schieten te kort om uit te drukken hoe goed dit boek is. – The Washington Post
Nu even niet Marian Keyes 2018-04-17 Een hartveroverend en geestig boek over liefde en vriendschap
Amy’s man Hugh wil een pauze. Hij zegt dat hij niet bij haar weg wil; hij houdt nog steeds van haar. Hij wil
alleen een pauze, van hun huwelijk, van hun kinderen, van hun leven samen. Hij wil zes maanden weg,
helemaal weg, naar Zuidoost-Azië. En wat Amy er ook van vindt, hij moet en zal gaan. Een midlifecrisis?
Zeker. En een pauze hoeft niet tot een breuk te leiden... Maar in zes maanden kan er veel gebeuren, aan
beide kanten van de wereld. Als Hugh terugkomt, is hij dan nog dezelfde man? En is Amy nog dezelfde
vrouw? Want, als híj een pauze neemt van zijn huwelijk, dan doet zíj dat ook. Nu even niet is nu eens geen
verhaal over verliefd worden, maar over hoe je van iemand kan blijven houden. Een onvervalste Marian
Keyes op de toppen van haar kunnen. De pers over de boeken van Marian Keyes ‘Ik vond Nu even niet
fantastisch – geschreven met vaart, scherpzinnigheid en humor.’ Woman & Home ‘Marian Keyes: wat een
genie!’ Daily Mail ‘Als lezer schiet je regelmatig in de lach, want de spitsvondige humor waarmee Keyes zelfs
de meest trieste gebeurtenissen weet te relativeren is opmerkelijk en geestig.’ Hebban.nl ‘Op het gebied van
pageturners die een glimlach op je gezicht toveren, is Keyes een klasse apart.’ Daily Express ‘Glorieus
grappig.’ Sunday Times over Nu even niet ‘Keyes’ talent is om op een vrolijke manier te vertellen hoe het
nou echt zit.’ The Independent
De ontluistering van Amerika George Packer 2014-05-23 Hoe laat je zien wat er in een land gebeurt? George
Packer ging praten met Amerikanen uit alle geledingen van de samenleving omdat hij wilde weten wat de
crisis nou écht betekent. Dus sprak hij met fabrieksarbeider Tammy Thomas, onvermoeibaar ondernemer
Dean Price en Silicon Valley-wonderkind Peter Thiel. Hij vertelt het verhaal van een conservatieve journalist
en van een wereldvermaarde rapper met wie gaat het goed, met wie slecht? Het resultaat is een portret van
een verscheurd land. De ontluistering van Amerika is dertig jaar recente geschiedenis die leest als een road
novel. Packer registreert slechts, hij oordeelt niet. Zijn onderneming is monumentaal en hij slaagt op grootse
wijze. De ontluistering van Amerika is een authentiek, poëtisch, warm en pijnlijk raak portret van een
uitzonderlijk land.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2013-07-11 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
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heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Real World Modo: The Authorized Guide Wes McDermott 2014-05-30 modo is one of the most exciting
3D applications to come out in ages. With its revolutionary toolset, inspiring 3D rendering engine, and
advanced ergonomics it promises to oﬀer tremendous advantages to almost any segment within the CGI and
graphics industry. This book teaches artists how to use modo to maximize beneﬁts with the shortest learning
curve. To not only identify and exploit the power of the modo toolset, but to also show the tremendous
advantages of learning and implementing modo to any who could derive a beneﬁt by doing so. McKay
Hawkes will illuminate modo with clear, motivating, entertaining and stylized pages. This book will inspire
and intrigue readers with captivating imagery, strong emotional draw, pertinent industry information, real
world observations, and valuable tips & tricks. The companion web site (hosted on Luxology's web site) will
include an online tutorial video relating to the creation of the inspiring cover art and all relating support ﬁles.
De escaperoom Megan Goldin 2019-08-12 Megan Goldin De escaperoom Welkom in de escaperoom. De
opdracht is simpel: kom er levend uit. De escaperoom van Megan Goldin is een huiveringwekkende thriller
over misleiding en wraak, voor de fans van Het vorige meisje en De vrouw in suite 10. In de lucratieve wereld
van Wall Street zijn Vincent, Jules, Sylvie en Sam ultieme carrièrejagers. Hun leven staat in het teken van
meedogenloze ambitie, miljardendeals en buitensporige luxe. Wanneer de vier vast komen te zitten in een
escaperoomlift gaat het verschrikkelijk mis. Ze worden gedwongen hun onderlinge wedijver opzij te zetten
en gezamenlijk opdrachten uit te voeren om vrij te komen. Naarmate deze onheilspellender worden en er
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duistere geheimen bloot komen te liggen, wordt de stemming grimmiger. Als ze willen overleven, moeten ze
een laatste raadsel oplossen: wie van hen is een moordenaar? ‘Fantastisch. Een van mijn favoriete thrillers
van het jaar.’ – Lee Child
Arts & Humanities Citation Index 1995 A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and
humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, and it indexes
individually selected, relevant items from over 6,800 major science and social science journals.
Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals Library of Congress.
Copyright Oﬃce 1975
PC Magazine 2006
Miss Austen Gill Hornby 2020-10-15 Het verhaal van de zus van Jane Austen Drieëntwintig jaar na de dood
van haar beroemde zus keert Cassandra Austen terug naar het dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont,
al generaties lang vrienden van de familie Austen. Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een
verzameling brieven moet liggen die een geheim bevatten dat nooit aan het licht mag komen. Terwijl ze
herinneringen ophaalt aan haar leven met Jane, haar briljante maar ook ingewikkelde zus, moet ze een
moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie beschermen en de brieven verbranden of de geschiedenis haar
beloop laten hebben? Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo weinig
van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een origineel en hartverwarmend boek over
de vriendschap tussen twee zussen.

Downloaded from equipoeducativo.com on August 9, 2022 by guest

