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De redding Jayne Ann Krentz 2016-02-04 Dertien jaar geleden verliet Lucy Sheridan Summer River, nadat Mason Fletcher haar redde uit de handen van Tristan. Het is voor haar nog
steeds moeilijk deze herinneringen een plek te geven. Maar wat is er met Tristan gebeurd, toen hij direct daarna van de aardbodem verdween? Sindsdien is er veel veranderd: Lucy is
opgegroeid tot een aantrekkelijke, succesvolle jonge vrouw en heeft een mooi leven opgebouwd, ver van Summer River. Maar als haar tante Sara omkomt bij een mysterieus autoongeluk, ziet Lucy zich gedwongen terug te keren. Als zij en Mason, die nog net zo beschermend is als vroeger, een schokkende ontdekking doen in Sara’s huis, heeft Lucy alle hulp
nodig om de duistere geheimen uit haar verleden het hoofd te bieden. De pers over De redding 'Liefhebbers van Nora Roberts zullen smullen van De redding. Alle ingrediënten voor
een romantische thriller zijn aanwezig.' Hebban.nl
Index to Legal Periodicals & Books 2003
Student Lawyer 2003
De naderende storm Robert Jordan 2014-01-01 De toekomst ziet er ondoordringbaar zwart uit in het twaalfde deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. De Laatste Slag
nadert, en de mensheid is niet voorbereid... Robert Jordan & Brandon Sanderson, Rad des Tijds 12 - De Naderende Storm Het Rad des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert
Jordan in 2007 overleed. Het aanstormend talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia van passende slotakkoorden te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. Dit boek, De Naderende Storm, is het eerste van de drie boeken waarmee Het Rad des Tijds
zal worden afgerond. 12 De naderende storm Tarmon Gaidon, de laatste strijd, nadert. De mensheid is niet voorbereid... Rhand Altor, de Herrezen Draak, spant zich tot het uiterste in
om het zwaar beschadigde verbond van de kleinere, uiteengevallen koninkrijken bijeen te brengen nu de naderende storm opsteekt die tot de Laatste Strijd zal leiden. Intussen groeit
en groeit de zwarte schaduw in het binnenste van de Herrezen Draak. Egwene Alveren staat onder curatele van de Witte Toren en is afhankelijk van de grillen van de tirannieke
leider. Met inzet van al haar overtuigingskracht probeert ze de ruziënde facties van de Aes Sedai tot elkaar te brengen. Maar of er een toekomst is voor de Witte Toren... Niet eerder
heeft de toekomst er zo ondoordringbaar zwart uitgezien.
Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van dolfijnen. Samen met haar reis je door vele
wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van deze mysterieuze en zeer intelligente wezens:
levensvreugde, lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd. Stemmen in
de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfijnen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het gebied van dolfijnen en was hoofdredacteur van O,
Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als journalist diverse prijzen gewonnen. Susan Casey
schreef onder andere de New York Times-bestseller The Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven met witte haaien.
Strategies & Tactics for the MPRE Steven L. Emanuel 2021-02-17 Optimize your ability to pass the Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE)! Strategies & Tactics for the
MPRE is filled with questions released from the National Conference of Bar Examiners (NCBE). Thorough explanations of the correct and incorrect answers provide you with the
analyses you need to master the MPRE. Strategies & Tactics for the MPRE features: Basic information about the MPRE and what to expect A recap of important terminology you will
need to know Expert advice on how to avoid common mistakes and spot tricky questions 156 NCBE-released questions from past MPRE exams, all with answers In-depth, detailed
answers to every question that explain not only why the correct answer is correct, but why the other choices are not Advice on how to benefit the most from the practice exam
questions A detailed strategy for approaching the exam and logical rules to use to deconstruct each question
The African American Law School Survival Guide Evangeline M. Mitchell 2006
Harry Potter: De Volledige Collectie (1-7) J.K. Rowling 2016-01-28 Wanneer Harry Potter als baby voor een deur wordt achtergelaten, heeft hij er geen idee van dat hij de Jongen Die
Bleef Leven is, laat staan dat hij beroemd is in de tovenaarswereld. Jaren later is hij erg verbaasd wanneer hij een toelatingsbrief voor Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en HocusPocus ontvangt, en al snel wordt hij meegesleept in een ongelooflijk magisch avontuur. Beleef samen met Harry en zijn trouwe vrienden Hermelien en Ron dit verhaal over de kracht
van waarheid, liefde en hoop. De Harry Potter-eBooks zijn ondertussen uitgegroeid tot hedendaagse klassiekers die lezers steeds opnieuw weten te ontroeren en mee te slepen. Met
hun boodschap van hoop, thuishoren en de blijvende kracht van waarheid en liefde blijven de verhalen van de Jongen Die Bleef Leven generaties nieuwe lezers betoveren.
Contracts Steven Emanuel 1999 The book treats common law principles, The Restatement and Second Restatement of Contracts, and UCC Article 2, and analyzes all the major
cases. Special features: At the end of each chapter, you'll find special Exam Tips on how to spot the key issues, what's most frequently tested, how to structure and phrase your
answers . . . And more an up-to-date capsule summary summarizing the entire subject for night-before-the-exam review Essay, short-answer, and multiple-choice exam questions and
answers to completely drill the concepts into your head Tables and Subject-Matter Index -------------------------------------------------------------------------------Razende storm Markus Heitz 2014-09-17 De Razende Storm is het vierde deel van Markus Heitz Dwergen-boeken dat is geschreven vanuit het perspectief van hun ergste vijand. De
duistere, genadeloze alfen vertellen voor het eerst hun kant van het verhaal. Van de vijf boeken van Legenden van de Alfen werden in Europa bijna een miljoen exemplaren verkocht.
Aiphatòn, de zoon van de alfenkeizer, heeft het op zich genomen om de laatste overlevenden van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat de alfen de vrede in
het Veilige Land niet meer zullen verstoren. Maar dan kruist hij het pad van een geheimzinnige tovenares wier clan beschikt over een unieke vorm van magie waar niets tegen
bestand is. Als Aiphatòn er niet in slaagt de plannen van deze clan te dwarsbomen, betekent dat vrijwel zeker de ondergang van het verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de
aartsvijand van het Veilige Land, de enige hoop van elf, mens en dwerg...
De spelbreker Meg Gardiner 2013-03-19 De eenentwintigjarige Autumn krijgt van haar steenrijke vader een wel heel bijzonder verjaardagscadeau. Ze mag met haar vrienden
meedoen aan een realitygame waarbij je deel uitmaakt van een gesimuleerde drugsdeal, ontsnapping uit een gevangenis, kidnapping of klopjacht. Noodkreten worden bewust
genegeerd, dat hoort bij het spel. Maar externe spelers weten Autumns game binnen te dringen en zíj spelen voor het geld. Niemand wil Autumns verjaardag bederven, maar als
forensisch psychiater Jo Beckett niet ingrijpt, keert niemand levend terug van het feestje... `Stephen King heeft helemaal gelijk, Meg Gardiner is een geweldige auteur. Tess Gerritsen
`Gardiner toont zich de vrouwelijke evenknie van Lee Child. Vrij Nederland `Alles wat spannend is samengebald in één verhaal. de Volkskrant
Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de jaarlijkse kerstvoorstelling van Avalon, en ze is
vastbesloten er een spectaculair succes van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet
helpen bij de voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere hekel aan de feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn
opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de meningsverschillen tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in haar buik zorgen
niet bepaald voor een soepel repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu
goed... en bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn ogen?
Viersprong van de schemer Robert Jordan 2014-01-01 De Schemer breekt aan in dit tiende deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Hierdoor komen de helden voor een
moeilijke keuze te staan. Allen verkeren in levensgevaar... Robert Jordan, Rad des Tijds 10 - Viersprong van de Schemer Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasycyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die
nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 10 Viersprong van de
Schemer Onze helden staan voor een moeilijke keuze. De Schemer breekt aan en de macht van de Duistere neemt toe. Erger nog, alle betrokkenen verkeren om uiteenlopende
redenen in levensgevaar. Zo ontdekt Mart, op de vlucht met de Dochter van de Negen Manen, dat zowel de Schaduw als de Seanchanen hem op de hielen zitten. Hij is niet de enige
die onder grote druk staat. Zo probeert Perijn zijn gevangengenomen vrouw Faile te bevrijden en belegeren de rebellerende Aes Sedai van Egwenes Tar Valon. In Andor vecht Elayne
voor de Leeuwentroon, door vijanden omringd, wat dubbel gevaar oplevert. En Rhand? Voor hem is er, ondanks zijn inspanningen, eigenlijk niets veranderd. Hij wordt nog steeds
gehaat en gevreesd... `Robert Jordan staat op eenzame hoogte.' Publishers Weekly
De grote jacht Robert Jordan 2014-01-01 In het tweede deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, vindt een oude traditie plaats: de Grote Jacht op de Hoorn. Maar deze keer
gaat alles anders – er heerst een groot gevaar. Robert jordan, Rad des Tijds 2 - De Grote Jacht Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op
het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 2 De Grote Jacht De Hoorn van Valere is een
legendarisch artefact dat naar verluidt de helden van weleer kan oproepen. Om die reden wordt elke honderd jaar de Grote Jacht op de Hoorn aangekondigd. Elke nieuwe jacht leidt
onveranderlijk tot nieuwe avonturen die door de barden worden bezongen. Maar dit keer verloopt alles anders. De Hoorn is gevonden en dat feit zorgt voor veel onrust. Want De
Hoorn verkeert nu in de handen van het Kwaad. `Robert Jordan is verreweg de populairste fantasy-auteur van nu, en dat laat zich heel goed verklaren.' New York Times
De boekwinkel voor gebroken harten Robert Hillman 2019-04-02 ‘Een prachtig geschreven, invoelend verhaal over drie verloren zielen die bij elkaar de troost vinden die ze
zoeken. Ik heb genoten van deze ontwapenende roman vol inzicht in de mens, in verdriet en in de liefde. Lees dit en laat het je ziel raken, zoals het ook mijn ziel geraakt heeft.’ –
Garth Stein, The EMArt of Racing in the RainEM Tom Hope verwacht geen wonderen. Hij doet wat hij kan op zijn boerderij – melkt de koeien, oogst de appels, zorgt voor de schapen.
Maar sinds zijn vrouw Trudy hem, samen met hun kleine Peter, verliet om zich bij een religieuze gemeenschap aan te sluiten, is Tom eenzaam. Dan komt Hannah Babel in beeld.

Boekverkoopster en een wervelwind van een vrouw: de tweede Jood – en meest kleurrijke persoon – die Tom ooit heeft ontmoet. En hij durft te geloven dat ze elkaar gelukkig zouden
kunnen maken. Maar het is 1968: vierentwintig jaar nadat Hannah met haar zoontje in Auschwitz arriveerde. Tom Hope gaat de strijd aan met een verdriet dat hij zich nauwelijks kan
voorstellen...
Contracts, Siegel's Series Steven Emanuel 1997-06 ~Why practice taking exams?~ Siegel's Essay and Multiple-Choice Questions and Answers are designed to show you how to
handle law school examination questions. Siegel's have been used by thousands of law students during the past decade, and any one will tell you why -- doing practice exam questions
is the key to exam success. To ace your exams, you must (1) memorize blackletter principles and rules of law for each subject, and (2) understand how those principles of law arise
within a test fact pattern. One of the most common misconceptions about law school is that you must memorize each word on every page of your casebooks or outlines to do well on
exams. The reality is that you can commit an entire casebook to memory and still do poorly on an exam. Reviewing hundreds of student answers has shown us that most students
pretty much know the law. The ones who do best on exams understand how legal problems (issues) stem from from the rules of law which they have memorized and how to
communicate their analysis of these issues To The grader. Working through Siegel's essay and multiple-choice questions and answers will give you the practice you need to achieve
superior scores on your law school exams. Each essay question comes with an extensive, well-organized model answer. Every multiple-choice question comes with a detailed answer
that tells you not only why the correct answer is correct, but why each of the other choices are wrong, So you can better understand why you're choosing the wrong answer. Brian
Siegel is a Columbia Law School graduate and is the author of How to Succeed in Law School and numerous works pertaining to preparation For The California Bar examination.
Professor Siegel has taught as a member of the adjunct faculty at Pepperdine School of Law and Whittier College School of Law, As well as For The UCLA Extension Program.
-------------------------------------------------------------------------------De herrezen draak Robert Jordan 2014-01-01 Nadat Rhand Altor opgestaan is als de Herrezen Draak, staat hij in dit derde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus voor een
belangrijke taak: hij moet zijn krachten leren te beheersen. Robert jordan, Het Rad des Tijds 3 - De Herrezen Draak Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasycyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die
nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 3 De Herrezen Draak
Eindelijk is hij dan opgestaan, de voorspelde leider die de wereld zal redden en tegelijk zal verwoesten, de man die in zijn waanzin alles en iedereen zal meeslepen, die iedereen zal
ombrengen die hem nastaat. Rhand Altor kan zijn roeping niet langer ontkennen, maar hij kan zijn gaven niet beheersen en, goede raad is duur, hij heeft er geen flauw benul van hoe
hij de Duistere moet verslaan. Veel zal duidelijk worden in het Hart van de Steen, een knoop in het patroon van de eeuw, een nest voor de herrezen draak. `Ambitieus en aangrijpend
op vele niveaus.' Boston Globe
Strategies & Tactics for the MPRE Lazar Emanuel 2001 Boost your MPRE score dramatically! In most states, if you want to practice law, you have to pass the MPRE. But the sad fact
is this: even if you spend countless hours memorizing the codes of Professional Responsibility, you can still fail the MPRE -- that's what happens to thousands of students each year.
Why? Because the Bar Examiners are expert test-makers. They set traps that can catch you even if you think you know the rules, by using tricks that make the wrong answers seem
right. Unless you know the traps to watch out for, The temptation to choose those wrong answers is irresistible! Strategies & Tactics For The MPRE ensures that nothing on the MPRE
will catch you by surprise. You'll get: Exam tactics that lead you To The right answer -- even if you're not sure of the applicable rule. Actual questions from past MPRE's . . . So you can
practice with questions the same length, format, and difficulty as the ones you'll face. Expert advice on spotting and avoiding the traps the Bar Examiners will set for you. In-depth
explanations of each answer option that quickly highlights -- and corrects -- any test-taking flaws you have. Plus a special section: 'How to pick the right answer . . . without even
reading the question.'
Vals akkoord Meg Gardiner 2011-02-19 De zangeres Tasia McFarland is net met een grootse comeback-tour begonnen. Maar voor de ogen van 40.000 uitzinnige fans sterft ze door
een kogel. Is er sprake van moord of zelfmoord? Al snel wordt duidelijk dat de kogel is afgeschoten met de colt.45 van haar ex-man, de huidige president van de Verenigde Staten.
Forensisch psychiater Jo Beckett wordt gevraagd de choquerende dood van Tasia discreet te onderzoeken, om zo te voorkomen dat deze gebeurtenis uitgroeit tot een politieke ramp.
Edgar Award winnaar Meg Gardiner werd geboren in Oklahoma en groeide op in Californië. Ze studeerde economie en rechten, maar veel liever schreef ze: songteksten, korte
verhalen en een muziekcolumn. Eenmaal naar Engeland verhuisd, waagde ze zich aan haar eerste thriller, en met succes.
Strategies & Tactics for the MPRE Steven L. Emanuel 2021-02-17 Optimize your ability to pass the Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE)! Strategies & Tactics for
the MPRE is filled with questions released from the National Conference of Bar Examiners (NCBE). Thorough explanations of the correct and incorrect answers provide you with the
analyses you need to master the MPRE. Strategies & Tactics for the MPRE features: Basic information about the MPRE and what to expect A recap of important terminology you will
need to know Expert advice on how to avoid common mistakes and spot tricky questions 156 NCBE-released questions from past MPRE exams, all with answers In-depth, detailed
answers to every question that explain not only why the correct answer is correct, but why the other choices are not Advice on how to benefit the most from the practice exam
questions A detailed strategy for approaching the exam and logical rules to use to deconstruct each question
Strategies & Tactics for the MPRE Steven L. Emanuel 2017-07-26 Optimize your ability to pass the Multistate Professional Responsibility Exam (MPRE)! Strategies & Tactics for
the MPRE is filled with questions released from the National Conference of Bar Examiners (NCBE). Thorough explanations of the correct and incorrect answers provide you with the
analyses you need to master the MPRE. Strategies & Tactics for the MPRE features: Basic information about the MPRE and what to expect A recap of important terminology you will
need to know Expert advice on how to avoid common mistakes and spot tricky questions 156 NCBE-released questions from past MPRE exams, all with answers In-depth, detailed
answers to every question that explain not only why the correct answer is correct, but why the other choices are not Advice on how to benefit the most from the practice exam
questions A detailed strategy for approaching the exam and logical rules to use to deconstruct each question
Lexis-Nexis for Law Students Steven Emanuel 1997
Strategies and Tactics for the Mpre (Multistate Professional Responsibility Exam) Alex Ruskell 2014-05-09 Facing the MPRE? Strategies and Tactics for the MPRE will help
you optimize your valuable study time and sharpen your test-taking skills. Including: Expert advice on spotting and avoiding tricky questions and common mistakes 50 questions from
past MPRE exams with explanantions and analyses of the correct and incorrect answers - geared to the ABA Model Rules of Professional Responsibility Additional questions and
answers from past MPRE's - released by the National Conference of Bar Examiners
Property, Siegel's Series Lazar Emanuel 1998-06 ~Why practice taking exams?~ Siegel's Essay and Multiple-Choice Questions and Answers are designed to show you how to handle
law school examination questions. Siegel's have been used by thousands of law students during the past decade, and any one will tell you why -- doing practice exam questions is the
key to exam success. To ace your exams, you must (1) memorize blackletter principles and rules of law for each subject, and (2) understand how those principles of law arise within a
test fact pattern. One of the most common misconceptions about law school is that you must memorize each word on every page of your casebooks or outlines to do well on exams.
The reality is that you can commit an entire casebook to memory and still do poorly on an exam. Reviewing hundreds of student answers has shown us that most students pretty much
know the law. The ones who do best on exams understand how legal problems (issues) stem from from the rules of law which they have memorized and how to communicate their
analysis of these issues To The grader. Working through Siegel's essay and multiple-choice questions and answers will give you the practice you need to achieve superior scores on
your law school exams. Each essay question comes with an extensive, well-organized model answer. Every multiple-choice question comes with a detailed answer that tells you not
only why the correct answer is correct, but why each of the other choices are wrong, So you can better understand why you're choosing the wrong answer. Brian Siegel is a Columbia
Law School graduate and is the author of How to Succeed in Law School and numerous works pertaining to preparation For The California Bar examination. Professor Siegel has
taught as a member of the adjunct faculty at Pepperdine School of Law and Whittier College School of Law, As well as For The UCLA Extension Program.
-------------------------------------------------------------------------------Labor Law Mark Adams 1998 Labor Law covers all aspects of this incredibly complex area. The book has been completely revised for 1998. Author Mark Adams is a Professor of Law
at Valparaiso University School of Law. Special features: A Glossary, specifically designed to help you master the terminology of Labor Law Flowcharts, To help students see the "big
picture Sample forms used by attorneys before the National Labor Relations Board Detailed tables, including a Table of Cases and Table of Statutory Sections and Restatement
References A Detailed Subject-Matter Index A favorite outline series among seasoned law students, Professor Series offers detailed course outlines focusing on major elective subjects
in the law school curriculum. Each title is authored by an experienced law school professor. Professor Series Features: Capsule summary of all major cases Table of cases Time-saving
format Q&A section Authored by leading law school faculty Great for exam prep, too
Het zwarte goud Leila Meacham 2017-03-22 Leila Meacham neemt je in 'Het zwarte goud' mee naar het zinderende zuiden van de VS. In het Texas van 1900 hebben de koeien en
grote veehouders het nog voor het zeggen, maar de eerste olie stroomt al uit de grond en de hele samenleving staat op het punt van een grote verandering. In deze tumultueuze
wereld moeten Samantha Gordon, een welgestelde erfgename van een van de grootste veebaronnen, en Nathan Holloway, een op het oog onopvallende boerenknecht, hun weg
vinden. Deze twee jonge mensen moeten het web van geheimen, liefde en verraad dat hen verbindt ontwarren als ze ooit hun eigen pad willen kiezen. Met haar debuutroman 'Rozen',
die 'het 'Gejaagd door de wind' voor de 21ste eeuw' werd genoemd, veroverde Leila Meacham de harten van vele lezers. Naast 'Rozen' schreef ze ook 'Korenblauw' en 'Somerset'. 'Het
zwarte goud raakt je. Het geeft je een beeld van Texas zoals je het nog niet kende. Meachams heerlijk leesbare schrijfstijl trekt je mee haar wereld in. Dit boek vraagt om een glas
wijn bij de hand en een avond helemaal voor jezelf.' BookReporter
Dan komt alles goed Cathy Kelly 2012-05-08 Tess woont in het Ierse kustplaatsje Avalon. Het enige waar ze spijt van heeft is haar mislukte huwelijk. Tot haar jeugdliefde plotseling
opduikt. Suki, de zus van Tess, verliet Ierland om te trouwen met een Amerikaanse politicus. Nu wil iemand al haar geheimen onthullen. Danae beheert al vijftien jaar het postkantoor
van Avalon. Niemand weet waar ze vandaan komt of wie ze is. En dat wil Danae graag zo houden. Mara is op een bruiloft. Ze heeft één dringende vraag voor de bruidegom.
Geworteld in het kwaad Karen Dionne 2020-09-29 Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag dat haar ouders werden vermoord. Moord waarvoor zij al jarenlang
opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid anders is dan haar voorgespiegeld werd. Geworteld in het kwaad (The Wicked Sister) is de tweede thriller van Karen Dionne na Dochter van
het moeras. Al jarenlang leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als straf voor de moord op haar ouders, die ze als kind pleegde. Maar wanneer ze door een journalistiek
onderzoek nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze terug naar de blokhut in het afgelegen moerasgebied waar ze met haar ouders en zus woonde. Terwijl Rachel zich steeds
meer herinnert over wat er echt gebeurde op de dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de geschiedenis en de geheimen die ze met haar zus deelt, misschien wel het
allergrootste gevaar vormen... 'Karen Dionne is een van de beste thrillerauteurs van dit moment.' – Karin Slaughter
Constitutional Law Steven Emanuel 1998
Mes van dromen Robert Jordan 2014-01-01 In het elfde deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus maakt iedereen zich klaar voor de laatste slag. Maar er moet nog veel
gebeuren, mocht Rhand de Duistere willen verslaan. Het Rad des Tijds 11 - Mes van Dromen Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op
het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 11 Mes van Dromen Het weefsel van de

werkelijkheid wordt almaar dunner. Alle voortekenen wijzen erop dat Tarmon Gai ́don, de Laatste Slag, ophanden is. Weliswaar bereidt Rhand Altor zich voor op de confrontatie met
de Duistere, maar eerst moet hij een wapenstilstand zien te bewerkstelligen met de Seanchaanse legers, want die putten zijn troepen steeds meer uit. De andere hoofdrolspelers,
Perijn en Mart, Elayne en Egwene, allemaal hebben ze hun handen meer dan vol. In korte tijd pakken de winden van de tijd zich samen tot een immense storm, en Rhand en zijn
metgezellen rijden die storm tegemoet. Zij hebben geen keuze, ze moeten wel, anders zal de Duistere overwinnen en zal de wereld verloren gaan. `Robert Jordan steekt Tolkien naar
de kroon.' SFX
Books in Print 1977
Heer van Chaos Robert Jordan 2014-01-08 In deel zes van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus is Rhand op zoek naar bondgenoten. Maar is het genoeg om de Duistere te
verslaan? En kan hij de rampzalige droogte stoppen? Robert Jordan, Rad des Tijds 6 - Heer van Chaos Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 6 Heer van Chaos Het
ogenblik waarop de laatste strijd zal beginnen is daar. De naties zijn ten prooi gevallen aan de gevreesde Verzakers, die de terugkeer van de Duistere voorbereiden. De enige die
mogelijk in staat is de snode plannen te voorkomen, is Rhand Altor. Maar hij is nog in Rhuidean en wacht daar op de uitkomst van het beraad van de Aielstammen. Zullen zij zich
onder zijn banier scharen, of niet? En dat terwijl er geen tijd te verliezen is... `Verbeelding en vertelkunst evenaren inmiddels die van Tolkien.' Publishers Weekly
Het pad der dolken Robert Jordan 2014-01-01 In dit achtste deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus komt Rhand voor een moeilijke beslissing te staan, en vechten de Aes
Sedai in een gevaarlijke veldslag. Robert Jordan, Rad des tijds 8 - Het Pad der Dolken Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia.
In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad
des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 8 Het Pad der Dolken Nu de stad Ebo Dar is ingenomen
door de Seanchaanse invallers trekken Nynaeve, Elayne en Aviendha naar Caemlin, waar Elayne een troon wacht. In Illian zweert Rhand dat hij de Seanchanen zal verdrijven, zoals hij
al eerder heeft gedaan. Maar tekenen van waanzin onder zijn volgelingen dwingen hem tot een verstrekkend, misschien wel noodlottig, besluit. Intussen zet Perijn zijn leven op het
spel om zijn geliefde Faile te redden, en de opstandige Aes Sedai, aangevoerd door de jeugdige Egwene Alveren, worden geconfronteerd met een leger dat hun de pas afsnijdt.
Duin Kapittel Frank Herbert 2019-08-13 Niet lang na de gebeurtenissen in Ketters van Duin bereikt de strijd tussen de Zusters van de Bene Gesserit en de heerszuchtige
Achtenswaarde Matres uit de Verstrooiing een gewelddadig hoogtepunt. De Zusters zijn door de beproevingen, die ze hebben moeten doorstaan tijdens de duizenden jaren durende
heerschappij van God-Keizer Leto II, gestaald voor de machtsstrijd die na de dood van de Dwingeland losbrandde. De inwoners van het Keizerrijk trokken toen het heelal in. Inmiddels
onderworpen aan het terreurbewind van de Achtenswaarde Matres, een karikaturale nabootsing van de Bene Gesserit, keren vele miljarden van hun nakomelingen terug naar het
Oude Rijk. Met hun nietsontziende overmacht onderwerpen de Achtenswaarde Matres nu de ene planeet na de andere, en vanuit de ruimte verschroeien ze de bolwerken van de
Zusters – zoals het oude Duin, nu alleen nog een rokende sintelklomp. Maar de Kapittelplaneet van de Bene Gesserit hebben ze nog niet opgespoord. Zijn de Zusters sterk genoeg
voor de beslissende krachtmeting?
De torens van middernacht Robert Jordan 2014-01-03 De Laatste Slag is begonnen in dit dertiende deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. De legers van de Schaduw
rijzen op, en de Duistere breekt zijn ketenen los... Het Rad des Tijds 13 - De Torens van Middernacht Het Rad des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed.
Het aanstormend talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de meest aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia van passende
slotakkoorden te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. De Torens van Middernacht, is het voorlaatste deel waarmee Het Rad des Tijds zal worden afgerond. 13 De Torens
van Middernacht Het einde nadert, de laatste slag is begonnen... De zegels van de kerker van de Duistere brokkelen af. Het patroon zelf is aan het ontrafelen en de legers van de
Schaduw rijzen op uit de Verwording. Perijn Aybara wordt achtervolgd door spoken uit zijn verleden; Witmantels en wolvenslachters zitten hem op de hielen. Telaranrhiod lijkt de
aangewezen plaats om naar antwoorden te zoeken, maar Perijn wordt gehinderd door andere zaken. Hij moet leren de wolf in zichzelf te beheersen, voordat het beest hém
overmeestert. Intussen bereidt Martrim Cauton zich voor om de wezens voorbij de stenen poorten, de Aelfinn en Eelfinn, uit te schakelen. Maar het Rad weeft wat het Rad wil. De
Toren van Ghenjei wacht en zijn geheimen zullen eindelijk het lot van een lang verloren vriendin onthullen.
Siegel's Professional Responsibility Brian Siegel 1997
Civil Procedure Steven Emanuel 1998
Een kroon van zwaarden Robert Jordan 2014-01-01 Terwijl in Een Kroon van Zwaarden, deel zeven in Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, de eindstrijd tussen de Draak en het
Kwade steeds dichterbij komt, wordt het klimaat langzaamaan slechter. Robert Jordan, Rad des Tijds 7 Een Kroon van Zwaarden Het Rad des Tijds is onbetwist de meest
aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is
voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 7
Een Kroon van Zwaarden Heel langzaam dringt het besef door dat de Laatste Strijd nabij is. Rhand Altor verovert nieuwe gebieden in het zuiden en Egwene Alveren gaat haar troepen
voor naar het noorden, waar de renegaat Elaida regeert. Intussen weeft de Duistere een verschrikkelijk web. Hij omkleedt dode dienaren met een nieuwe omhulsel en geeft hun een
nieuwe naam, een nieuwe opdracht...
Hart van de winter Robert Jordan 2014-01-01 De gemoederen lopen hoog op in dit negende deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Rhand is op de vlucht wanneer zich een
dringend probleem voordoet aan de grens van Andor. Robert Jordan, Het Rad des Tijds 9 - Hart van de Winter Het Rad des Tijds is onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus
van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het geschreven... 9 Hart van de Winter De
gemoederen lopen hoog op, de spanning neemt toe. Rhand en Min zijn op de vlucht maar laten op vele plekken vallen voor hun belagers achter. Elders, in Caemlin, merkt Elayne dat
een troonopvolger het niet gemakkelijk heeft. Naast opstand, intriges en ambitieuze troonpretendenten heeft ze te maken met veeleisende en zeer verschillende groepen geleidsters.
Dan wordt haar aandacht gevraagd voor een dringend probleem aan de noordgrens van Andor. Ondertussen probeert Cadsuane Sedau te doorzien wat Rhand van plan is...
Criminal Law Steven L. Emanuel 2000 Most first-year students think that the substantive side of Criminal Law is easy. But as many students find out every year, The subject can be
very subtle indeed. Our Criminal Law book helps you spot and understand these subtleties. Virtually every Model Penal Code provision is analyzed in detail. A capsule summary is
provided. ------------------------------------------------------------------------------------ Special features: A Casebook Correlation Chart which helps you pinpoint what parts of our outline cover what parts
of your casebook A capsule summary summarizing the entire subject for night-before-the-exam review Essay, short-answer, and MBE-style multiple-choice exam questions and
answers to completely drill the concepts into your head Tables (Cases, Model Penal Code References) and Subject-Matter Index --------------------------------------------------------------------------------
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