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Goelag Anne Applebaum 2011-05-25 Van 1929 tot Stalins dood in 1953 werden zon achttien miljoen dwangarbeiders tot de werkkampen van de Goelag
veroordeeld. Naar schatting vierenhalf miljoen van hen keerden nooit terug. Na de val van het IJzeren Gordijn zijn in Rusland talloze documenten toegankelijk
geworden: egodocumenten, ambtelijke archieven, gevangenisdossiers, persoonlijke getuigenissen. Applebaum heeft jarenlang onderzoek verricht en heeft met
Goelag hét standaardwerk over deze zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis geschreven.
Wacht! Wacht! Terry Pratchett 2011-05-30 Flinx zei: ‘Zie je soms wat eigenaardigs aan het topje van die toren?’ Dendarm staarde omhoog en lachte zenuwachtig.
‘Nou, het is net of er een draak opzit, hè? Alleen, als je zo'n beetje goed ernaar kijkt, zie je wel dat het gewoon schaduwen en plukken klimop en zo zijn.’ Flinx
probeerde het. ‘Nietes,’ zei hij. ‘Ziet er nog steeds uit als een draak. Een hele grote.’ Met al hun occult gestuntel lukt het de Unieke en Hoogstverheven Loge van
Verhelderde Mannenbroeders om een enorme draak op te roepen. Die willen ze inzetten om van de grote stad Ankh-Meurbork weer een grootse stad te maken.
Maar als de hete drakenadem de hele stad in de as dreigt te leggen moeten Kaptein Flinx en zijn prachtkerels, onder wie nu ook Veldwachter Biet en de
Bibliothecaris (onbezoldigd), weer uitkomst brengen. Met Braverd Bingel Vederstien, het mascottedraakje van de Wacht.
Rabbit proof fence Doris Pilkington 2007
Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het langverwachte vierde deel van de internationale bestsellerserie Hof van doorns en rozen Nesta Archeron
is trots, snel boos en niet zo vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is geworden heeft ze moeite om haar plaats in het vreemde en dodelijke Nachthof
te vinden. Maar erger dan dat is dat ze de verschrikkingen van de oorlog met Hybern niet kan vergeten. De enige persoon die haar woede meer dan wie dan ook
aanwakkert is Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in haar aanwakkert. Het vuur tussen hen valt niet te ontkennen en al helemaal niet als ze opeens
gedwongen op elkaar aangewezen zijn. Als de dreiging van oorlog opnieuw haar schaduw over het land werpt, zullen Nesta en Cassian de strijd met zichzelf en hun
vijanden aan moeten gaan als ze de fragiele vrede willen bewaren. Maar het ultieme gevaar is hun zoektocht naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen.
Lees ook uit deze serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting Hof van ijs en sterren Hof van zilveren vlammen
De big reset Willem Middelkoop 2014-05-23 English edition: ISBN 9789048526000 In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als de dollar valt dat het niet de vraag
was óf ons financiële systeem zou instorten, maar wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren we slechts een paar uur verwijderd van de complete
ineenstorting van ons wereldwijde kredietkaartenhuis. In zijn nieuwste boek, De Big Reset: Gold Wars en het financiële eindspel, beschrijft Middelkoop de historie
en problemen van ons huidige financiële systeem en onthult hoe we voor 2020 zullen overgaan naar een nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de afgelopen
eeuwen haar koopkracht behouden. Bankiers proberen de vlucht naar goud al tientallen jaren af te remmen maar lijken deze War on Gold nu te verliezen. - Willem
Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en columnist. Hij verwierf landelijke bekendheid
als marktcommentator bij RTLZ en als regelmatige gast van "De Wereld Draait Door" en "Pauw & Witteman". Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek "Als de
dollar valt" (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na verschenen "De permanente oliecrisis" (2008) en "Overleef de kredietcrisis" (2009) en "Goud
en het geheim van geld" (2012). In totaal verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken. http://www.willem-middelkoop.nl
The Elephant Man - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Tim Vicary 2014-09-22 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. This version
includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Tim Vicary. He is not beautiful. His mother does not want him, children run
away from him. People laugh at him, and call him 'The Elephant Man'. Then someone speaks to him - and listens to him! At the age of 27, Joseph Merrick finds a
friend for the first time in his life. This is a true and tragic story. It is also a famous film.
De existentialisten Sarah Bakewell 2016-11-15 ‘De existentialisten’ van Sarah Bakewell vertelt het bewogen verhaal van een invloedrijke generatie denkers,
waaronder Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre en Raymond Aron. Zij speelden een cruciale rol in het verzet tijdens WO II en in emancipatiebewegingen van
onder anderen feministen, antikolonialisten en studenten. Schijnbaar moeiteloos schakelt Sarah Bakewell tussen hun gepassioneerde levens en geëngageerde
ideeën. Bakewell gaat op zoek naar wat de existentialisten ons te bieden hebben in een tijd waarin vrijheid en mensenrechten weer onder druk staan. Deze
pageturner brengt perfecte mix van biografieën en ideeën. ‘Bakewells boek is een mengsel van filosofie en biografie van de hoofdrolspelers van het existentialisme,
van anekdoten en inzichten, van persoonlijke herinneringen en cultuurgeschiedenis.’ – Vrij Nederland
Starman - With Audio Starter Level Oxford Bookworms Library Phillip Burrows 2015-03-05 A Starter level Oxford Bookworms Library graded reader. This version
includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Phillip Burrows and Mark Foster. The empty centre of Australia. The sun is
hot and there are not many people. And when Bill meets a man, alone, standing on an empty road a long way from anywhere, he is surprised and worried. And Bill is
right to be worried. Because there is something strange about the man he meets. Very strange . . .
The Omega Files Jennifer Bassett 2007-12-13 In EDI (the European Department of Intelligence in Brussels) there are some very secret files - the Omega Files.
There are strange, surprising, and sometimes horrible stories in these files, but not many people know about them. You never read about them in the newspapers.
Hawker and Jude know all about the Omega Files, because they work for EDI. They think fast, they move fast, and they learn some very strange things. They go all
over the world, asking difficult questions in dangerousplaces, but they don't always find the answers . . .
Amerikaan in Parijs Ernest Miller Hemingway 2001 Herinneringen van de Amerikaanse schrijver (1899-1961) aan zijn Parijse jaren (1921-1926) en zijn literaire
vrienden (onder wie Gertrude Stein, Ezra Pound en F. Scott Fitzgerald).
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een zogenaamde
Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die
binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te
veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara
houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons een blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een
onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van
iemand te houden.
Under the Moon Level 1 Oxford Bookworms Library Rowena Akinyemi 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library graded readers. Written for Learners of
English by Rowena Akinyemi. It is the year 2522, and the planet Earth is dying. The Artificial Ozone Layer is only 300 years old, but it is breaking up fast. Now the
sun is burning down on Earth with a white fire. There is no water. Without water, nothing can live. Trees die, plants die, animals die, people die . . . In a colony under
the moon, people wait for news – news from home, news from the planet Earth. And in a spaceship high above Earth, a young man watches numbers on a computer
screen. The numbers tell a story, and the young man is afraid. The planet Earth is burning, burning, burning . . .
Het Pauluslabyrint Jeroen Windmeijer 2017-03-21 #1 op de Amazon-bestsellerlijst ***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste
Thriller.***De Dan Brown van de Lage LandenWanneer de burgemeester van Leiden het startschot wil geven voor het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers,
stort hij met graafmachine en al de diepte in. Daar blijkt zich een ondergronds gangenstelsel te bevinden. Ook wordt er een jongen gevonden. Hij lijkt niet gewond,
maar toch zit hij onder het bloed.Als kort daarop universitair docente Judith Cherev en hoogleraar Arnold van Tiegem verdwijnen, ziet archeoloog Peter de Haan
zich gedwongen op onderzoek uit te gaan. Hij stuit op een deel van de vaderlandse geschiedenis dat niet voor niets eeuwenlang verborgen was gebleven. Leiden
schudt op zijn grondvesten. Hora est, maar wiens uur heeft geslagen?'Een thriller zoals Dan Browns De Da Vinci Code. Ongelooflijk spannend.' Remco Houtepen,

boekverkoper van het jaar 2016Over Het Pauluslabyrint:'Een spannend boek met interessante, vernieuwende inzichten en een groot mysterie dat stukje bij beetje
wordt ontrafeld.' De Leesfabriek'Een goed geschreven actiethriller met inhoud.' Nederlands Dagblad
Mary Queen of Scots - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Tim Vicary 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. This version
includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Tim Vicary. England and Scotland in the 1500s. Two famous queens –
Mary, the Catholic Queen of Scots, and Elizabeth I, the Protestant Queen of England. It was an exciting and a dangerous time to be alive, and to be a queen. Mary
was Queen of Scotland when she was one week old. At sixteen, she was also Queen of France. She was tall and beautiful, with red-gold hair. Many men loved her
and died for her. But she also had many enemies – men who said: ‘The death of Mary is the life of Elizabeth.’
Shirley Homes and the Cyber Thief Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer Bassett 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. Written for
Learners of English by Jennifer Bassett. Shirley Homes, private investigator. Like Sherlock Holmes a hundred years ago, she lives in London, enjoys working on
difficult cases, and has some helpful friends. She understands people, is a good listener, and of course, she is clever with computers. In today's world that is
important, because a lot of crime is cyber crime. In this second Shirley Homes detective story, Shirley must catch a cyber thief. But how? You can't see a cyber thief,
you can't hear a cyber thief. Only the computer knows, and the computer isn't talking . . .
Protestanten Alec Ryrie 2017-04-06 In 2017 is het precies vijfhonderd jaar geleden dat Maarten Luther, een relatief onbekende professor aan een obscure Duitse
universiteit, zich uitsprak tegen de corruptie van de lokale geestelijken. Die confrontatie mondde tot ieders verbazing uit in een compleet nieuwe christelijke
stroming: het protestantisme. In Protestanten beschrijft professor Alec Ryrie de geschiedenis van deze religie, die volgens historici de basis was voor veel van de
grote veranderingen van de afgelopen eeuwen: het liberalisme, de industriële revolutie, de wetenschappelijke revolutie, tolerantie, intolerantie, kapitalisme,
imperialisme, democratie en fundamentalisme. Ryrie voert de lezer in zijn omvangrijke boek door de geschiedenis van de protestanten: vanaf het fragiele begin in
Centraal-Europa tot haar gewelddadige vestiging als staatsreligie op de rest van het continent; van haar rol in de revoluties tot in de moderne wereld. Het verhaal
van de protestanten, toont Ryrie, is het verhaal van de moderne wereld.
Het pijnstillerimperium Patrick Radden Keefe 2021-09-21 'Een non-fictie-tegenhanger van de Great American Novel.' ····· NRC De naam Sackler prijkt groots op de
muren van het Louvre, het Metropolitan Museum of Art, Oxford en Harvard University. De familie staat bekend om de omvangrijke donaties aan kunst en
wetenschap. De bron van het familiefortuin was jarenlang onbekend, totdat uitkwam dat de Sacklers miljarden verdienden aan het produceren en op de markt
brengen van de pijnstiller OxyContine. Dit verslavende medicijn was de aanjager van de wereldwijde opiatencrisis die honderdduizenden mensen fataal werd. In dit
literaire meesterwerk onthult Patrick Radden Keefe de schokkende waarheid die schuilgaat achter een van de rijkste en meest gesloten families ter wereld. Het
pijnstillerimperium is het verhaal van de opkomst en de val van een Amerikaanse dynastie, en een aanklacht tegen de hebzucht van de superrijken in de
eenentwintigste eeuw. 'Als er een non-fictie-tegenhanger zou bestaan van de Great American Novel dan zou dit boek daar een geslaagd voorbeeld van zijn. [...] een
knap staaltje onderzoeksjournalistiek.' in NRC Handelsblad 'Dit boek zal je bloed doen koken [...] Een vernietigend portret van een familie die door hebzucht
gedreven wordt en die weigert ook maar een greintje verantwoordelijkheid te nemen voor wat zij teweeg heeft gebracht.' John Carreyrou, auteur van Bad Blood, in
The New York Times
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en
Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met
daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan
geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten
is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar eigen
bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de
Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Het heilige vuur Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het
klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.Broeder Cadfael wordt naar Wales
gestuurd om de beenderen van een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt,
bovennatuurlijke krachten bezitten.Wanneer Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode...
Een Amerikaanse oorlog Omar El Akkad 2017-09-26 Sarat Chestnut is een eigenzinnig kind van zes als de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog uitbreekt. Fossiele
brandstoffen zijn verboden, de kusten van het continent zijn verzwolgen door de stijgende zeespiegel en op drift geraakte drones zaaien dood en verderf. Wanneer
de familie Chestnut in een vluchtelingenkamp gaat wonen, verandert Sarat in een jong meisje vol woede. Ze neemt een besluit dat dramatische consequenties heeft,
niet alleen voor haar en haar familie, maar voor het hele land.
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan
het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer
over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar
veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die
met de prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en
in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
De man die twee keer doodging Richard Osman 2021-10-28 De hoogbejaarde speurneuzen van De moordclub zijn terug De hoogbejaarde speurneuzen van De
moordclub (op donderdag) zijn terug met een ijzingwekkend nieuw avontuur Het is weer donderdag, en de vier bejaarde leden van de moordclub verzamelen zich in
het restaurant van hun verzorgingstehuis. Terwijl de flessen wijn op tafel komen hopen Joyce, Ibrahim en Ron dat Elizabeth een nieuwe cold case voor ze heeft –
een moordzaak die ze als amateurspeurders kunnen gaan oplossen. Elizabeth is er echter met haar hoofd niet bij. Ze heeft een brief ontvangen, ondertekend door
ene Marcus Carmichael. Dat is verrassend, want de laatste keer dat Elizabeth hem zag was in 1981, toen hij morsdood onder een brug lag. De brief blijkt te zijn
gestuurd door Douglas, een voormalige echtgenoot van Elizabeth. Hij werkt voor de Engelse inlichtingendienst mi5 en is op de vlucht voor de maffia, vanwege een
akkefietje met 20 miljoen pond aan gestolen diamanten, maar voordat ze hem kunnen helpen wordt Douglas vermoord. De vier bejaarde speurneuzen zijn nu zelf
het doelwit. Slagen erin ze de diamanten op te sporen voordat de moordenaar hen uit de weg laat ruimen?
47 Ronin: A Samurai Story from Japan - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer Bassett 2015-03-05 A level 1 Oxford Bookworms Library graded
reader. This version includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Jennifer Bassett. When Lord Asano drew his sword on
Lord Kira one spring day in 1701, it began a story that is now a national legend in Japan. Lord Kira lived, but Lord Asano died, and after his death, his samurai
became ronin, samurai without a master. And so began their long plan for revenge on Lord Kira. Their loyalty to their dead master made them famous, and people in
Japan remember them to this day. The story of the forty-seven ronin has been told and retold for 300 years - in plays, novels, and films. A major Hollywood film was
made about the forty-seven ronin in 2013.
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende
vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot het Wondergenootschap.
Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van
gedroomd heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren
zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de
enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw
leven al vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’
Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor
nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er
alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is.
Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de
schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte
en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met
verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt

de lezer mee.’ Vrij Nederland
Les Miserables - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer Bassett 2015-03-05 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. This version
includes an audio book: listen to the story as you read. Retold for Learners of English by Jennifer Bassett. France, 1815. Jean Valjean leaves prison after nineteen
years. These are dangerous and troubled times, and life is hard. Valjean must begin a new life, but how can he escape his past, and his enemy, Inspector Javert?
This story for Bookworms is loosely based on the famous novel Les Miserables by Victor Hugo, one of France's greatest writers. The novel was written in 1862, and
the story has been retold many times - in a musical, in plays for radio and theatre, and in more than fifty films for television and cinema.
De adelaar van het negende Rosemary Sutcliff 2003 Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met zijn Britse vriend in het Brittannië
van de 2e eeuw op zoek naar de verdwenen standaard van zijn vaders legioen.
Shirley Homes and the Lithuanian Case Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer Bassett 2012-02-10 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader.
Written for Learners of English by Jennifer Bassett. Shirley Homes is a private investigator. She is clever with computers, and knows London like the back of her
hand. She laughs when people say, 'Was Sherlock Holmes your grandfather?' Sherlock Holmes, of course, was not a real person, but, like Sherlock, Shirley has
good eyes, and good ears. And she knows the right questions to ask. And in the Lithuanian Case, the right questions are important. Because Shirley must find a
missing person - Carrie Williams, aged fifteen. Where is she? Who is she with?
De geheime oorlog Max Hastings 2015-10-12 De Tweede Wereldoorlog is op vele fronten uitgevochten: op slagvelden en stranden, in het luchtruim en in en op het
water van de wereldzeeën. Maar van even vitaal belang was de strijd die ondergronds werd geleverd door inlichtingendiensten, spionnen, dubbelspionnen,
codebrekers, infiltranten en partizanen. In dit meesterlijke boek vertelt Max Hastings voor het eerst de geschiedenis van de wereldwijde geheime oorlog tussen alle
strijdende partijen en de mensen die in die oorlog hun leven waagden. Hij baseert zich daarbij niet alleen op Amerikaanse, Britse en Duitse bronnen maar, heel
bijzonder, ook op Russische en Japanse archieven. Het resultaat is een caleidoscopische blik op een vrijwel onverkend landschap. Aan de hand van een aantal
cruciale momenten laat Hastings de enorme invloed zien die het werk van geheim agenten en ondergrondse operaties op het verloop van de oorlog in West en Oost
hebben gehad. Zijn relaas voert van Bletchley Park, waar de Duitse Enigma-code werd gebroken, naar de reusachtige Sovjet-spionagemachine, die in omvang alle
inspanningen van de andere oorlogvoerende naties in het niet deed zinken. De geheime oorlog onthult tal van nieuwe, verrassende feiten en voorbeelden van
bedrog, misleiding, verraad en incompetentie, bij alle partijen. Max Hastings heeft een ongekend gedetailleerde kennis van wat er in de Tweede Wereldoorlog is
gebeurd en gaat scherpe oordelen niet uit de weg, maar combineert dat, zoals altijd, met veel aandacht voor de menselijke kant van de oorlog, de moed die voor dit
werk nodig was en de spanning waaronder het moest worden uitgevoerd.
De profundis Oscar Wilde 2004
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis
van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en
lijden dat haar leven domineert. Dan zet een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en ten
einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde
verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een
manier om haar liefde voor haar familie in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht
onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis,
en is de meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Spreek als TED Carmine Gallo 2015-07-04 TED is een wereldwijd fenomeen dat de beste sprekers ter wereld bij elkaar brengt. De TED-talks zijn online al meer
dan een miljard keer bekeken en ze zijn vrijwel zonder uitzondering boeiend en inspirerend. TED is uitgegroeid tot dé standaard voor spreken in het openbaar. Maar
wat maakt die presentaties nu zo bijzonder? Communicatiecoach en bestsellerauteur Carmine Gallo analyseerde honderden TED-talks en interviewde de
populairste TED-sprekers, onder wie Brené Brown, Ken Robinson en Susan Cain. Hij sprak talloze toponderzoekers op het gebied van psychologie, communicatie
en neurowetenschap. Uit al die gesprekken kwamen verrassende inzichten naar voren en Gallo ontdekte negen ingrediënten die alle succesvolle TED-presentaties
gemeen hebben. Hij ontwikkelde een stapsgewijze methode die iedereen kan volgen om zelf een overtuigende presentatie te geven die het publiek zal bijblijven. En
dat is in de 21ste eeuw een onmisbare vaardigheid die je in staat zal stellen je doelen te verwezenlijken.
Under the Moon - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Rowena Akinyemi 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader. This version
includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Rowena Akinyemi. It is the year 2522, and the planet Earth is dying. The
Artificial Ozone Layer is only 300 years old, but it is breaking up fast. Now the sun is burning down on Earth with a white fire. There is no water. Without water,
nothing can live. Trees die, plants die, animals die, people die . . . In a colony under the moon, people wait for news – news from home, news from the planet Earth.
And in a spaceship high above Earth, a young man watches numbers on a computer screen. The numbers tell a story, and the young man is afraid. The planet Earth
is burning, burning, burning . . .
Het raadsel van de wadden Erskine Childers 2015-12-22 'Het raadsel van de Wadden' is een klassiek spionageverhaal uit de twintigste eeuw. Dit spannende
verhaal, al twee keer verfilmd, in negen talen uitgegeven, en is nu weer beschikbaar! In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog opende 'Het raadsel van de
Wadden' de ogen van de Engelse regering. Dit nautische avonturenverhaal, voor het eerst verschenen in 1903, speelt zich af op het Nederlandse en Duitse Wad en
heeft als hoofdpersonen twee jonge Engelsen die de plannen van de Duitse keizer om Engeland aan te vallen weten te achterhalen. Een vertelling over het
uitpluizen van een mysterie, dat zich geleidelijk aan zelf oplost en pas helemaal aan het eind een schitterende climax bereikt. De opwinding begint echter al meteen
op de eerste bladzijde, waarna het verhaal gaandeweg steeds interessanter wordt. Met behulp van kaarten kan de lezer ook zelf meedenken. En wat de
hoofdpersonen betreft: echte Britse zeilers uit het begin van de vorige eeuw. De sfeer van grijze noordelijke luchten en kilometers woelig water en natte zandplaten
is vrijwel nergens zo goed weergegeven als in dit boek.
The Omega Files Short Stories - With Audio Level 1 Oxford Bookworms Library Jennifer Bassett 2014-09-30 A level 1 Oxford Bookworms Library graded reader.
This version includes an audio book: listen to the story as you read. Written for Learners of English by Jennifer Bassett. In EDI (the European Department of
Intelligence in Brussels) there are some very secret files – the Omega Files. There are strange, surprising, and sometimes horrible stories in these files, but not many
people know about them. You never read about them in the newspapers. Hawker and Jude know all about the Omega Files, because they work for EDI. They think
fast, they move fast, and they learn some very strange things. They go all over the world, asking difficult questions in dangerous places, but they don’t always find
the answers . . .
Cosmopolis Don DeLillo 2003 A brilliant billionaire asset manager, en route via white stretch limo to the local haircutter, finds his trip interrupted by a presidential
motorcade, music idol's funeral, movie set, and violent political demonstration, and receives a number of important visitors in the fields of security, technology,
currency, finance, and theory.
Greta en de reuzen Zoë Tucker 2020-01-15 Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het bos ontdekten, kapten ze
bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen
groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
The British National Bibliography Arthur James Wells 2002
Oxford Bookworms Library: Stage 1: The Omega Files - Short Stories Jennifer Bassett 2007-11-29 Word count 5,830
The Omega Files Jennifer Bassett 2002 Reading level: 1 [green].
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