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Telescope Webquest Answer Key
Een magistrale hedendaagse thriller over de
eeuwenoude strijd tussen mens en engel. Als klein
meisje werd Evangeline door haar vader naar het St.
Rose Convent in New York gebracht. De beschermde
opvoeding en de grote kennis die ze over engelen heeft
opgedaan, zijn goed voor haar geweest. Nu, op haar
23ste, verandert haar rustige leven in een dollemansrit
wanneer ze tijdens haar werk in de bibliotheek een brief
uit 1943 aan de moeder-overste ontdekt. Als ze verder
het archief induikt en met de oude Zuster Celestine
praat, komt ze achter de geschiedenis van een
eeuwenoude en verborgen strijd: het conflict tussen de
engelengeleerden en de verschrikkelijk mooie en
verleidelijke, maar uiterst gevaarlijke afstammelingen
van engelen en mensen, de Nephilim. Evangeline blijkt
zonder het zelf te weten in de traditie van de
Angelogisten te staan. Ze begint haar missie te begrijpen
en ziet het gevaar dat de Nephilim nog steeds voor de
mensheid betekenen. Om te achterhalen wat de
Nephilim van plan zijn en de aarde te behoeden van de
ondergang zal Evangeline al haar moed en kennis
moeten aanwenden. De strijd is nog niet voorbijsterker
nog, hij vlamt in alle hevigheid weer op.
Frederick Douglass werd geboren als Amerikaanse slaaf
en leerde zichzelf lezen en schrijven. Hij werd een
gedreven strijder tegen de slavernij, briljant schrijver,
journalist en spreker, wiens speeches het abolitionisme
aanwakkerden. In zijn jeugd werd hij lichamelijk en
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geestelijk mishandeld, maar door zijn ijzeren wil werd hij
een belangrijk voorvechter van zijn volk. In deze
autobiografie schetst hij een indringend beeld van zijn
ellendige leven als slaaf, en een adembenemend beeld
van zijn ontsnapping naar het Noorden en zijn
uiteindelijke vrijheid. In 1845 werd het boek gepubliceerd
om de geruchten de kop in te drukken dat Douglass niet
de schrijver zou zijn (slaven konden immers niet
schrijven). Het levensverhaal van Frederick Douglass –
krachtig, gevoelig en vol levendige beschrijvingen – is
het werk van een van de dapperste en invloedrijkste
mannen van de civil rights beweging.
Zij, de incarnatie van een godin? No way! Morrigan mag
dan altijd hebben geweten dat ze anders was dan haar
oppervlakkige vriendinnen zeg nu zelf, echt normaal is
het niet als je stemmen hoort, vlammen uit je handen
kunt laten komen en met bomen kunt praten maar zoiets
bizars heeft ze nog nooit gehoord. En dat wil wat
zeggen, na alle absurde verhalen die haar grootouders
haar hebben verteld over Partholon, de mythische
wereld van haar moeder, Rhiannon. Toch blijkt er geen
woord van gelogen, wanneer Morrigan zich na een
ijzingwekkende ervaring ineens in diezelfde parallelle
wereld bevindt. In deze wereld zijn haar krachten als
uitverkorene van de godin groter dan ze ooit voor
mogelijk heeft gehouden, en blijkt er ook nog eens een
beestachtig aantrekkelijke, eh... centaur naar haar
gunsten te dingen. Maar helemaal zonder twijfel is
Morrigan niet. Want wie zegt haar dat de stem die ze
steeds in haar hoofd hoort die van haar godin is, en niet
van de duistere god Pryderi? Ze was er immers al vroeg
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voor gewaarschuwd dat hij haar in zijn macht wilde
hebben. Als dat zo is, lukt het haar dan wél de verleiding
van het kwaad te weerstaan en te kiezen voor het
goede? Zelfs als dat betekent dat ze alles wat haar lief is
zal verliezen?
'***** - Haar beste blijft In de ban van bedrog. George
schetst prachtig hoe tegengestelde belangen binnen een
geïsoleerde gemeenschap kunnen leiden tot moord en
doodslag.' - VN's Detective en Thrillergids'Georges
krachttoer van meer dan 500 pagina's - met en passant
het liefdesleven van Lynley en Helen, en Barbara
Havers' schoorvoetende contacten met de buren - is
fascinerend, boeiend en ontroerend, een meesterwerk.
En dat geldt ook voor In handen van de vijand.' -VN over
Waar rook is...'Het is weer indrukwekkend te lezen hoe
George zich een weg heeft kunnen banen naar het hart
van haar tweede land, naar de zeden, gewoonten en
taal. Daarom past haar die kroon, die altijd Engels bezit
is geweest, zo goed.' - de Volkskrant over In de ban van
bedrog'De schrijfster eindigt met een forse cliffhanger die
zeer nieuwsgierig maakt naar het vervolg. Elizabeth
George is weer in topvorm.' - Crimezone.nl over In
volmaakte stilte
Inleiding in de astrologie voor beginners.
Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel
van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht
voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze
bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste
moment, aan haar voeten een trouwe hond.
Een jonge Britse rugzaktoerist gaat met een vriendin
naar India, maar zijn trektocht gaat van desillusie naar
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desillusie.
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind
19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen
en geloofsstrijd.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche 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 Kroatië. 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 Kroatië, en belooft zo
snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora
niets meer van hem
Moedermelk is een bijtend grappig geschreven
familieportret. Het draait allemaal om het gezin Melrose:
om Robert, die een bijzonder overtuigend beeld schetst
van hoe het is om geboren te worden, om Patrick, een
hilarisch lompe echtgenoot, die het zonder de seksuele
gunsten van zijn vrouw moet stellen, om Mary, die
gebukt gaat onder haar kinderen en het overweldigende
maar tot mislukken gedoemde verlangen de fouten die
haar eigen moeder maakte niet te herhalen. St Aubyn
beschrijft meedogenloos het web van valse beloftes dat
rond deze ooit vermaarde familie hangt. In een prachtige
en wrange stijl ontleedt hij de hel van kinderen
opvoeden, huwelijk, overspel en euthanasie - en hij toont
zijn ontzagwekkende vermogen de meest
verschrikkelijke emotionele pijn te combineren met een
meesterlijk gevoel voor humor.
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Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en
de betrokken politicus beweert nu dat zíj 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 betredenelastiek. 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 híj beschuldigt juist Charlie en
Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen
achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één 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?
Ruim 90 miljoen mensen spreken Javaans. Het Javaans
is de grootste streektaal van Indonesië. Dit woordenboek
is een een uitbreiding van de uitgave van 2007, die
ongeveer 6.000 nieuwe woorden en vertalingen bevatte.
In deze druk zijn dat er circa 20.500. Het aantal artikelen
is gegroeid tot meer dan 55.000. Daarmee overtreft dit
woordenboek alle tot op heden verschenen Javaanse
woordenboeken. In de huidige uitgave zijn alle
spreektaalopnames uit 1996 verwerkt, steekproeven van
dialecten uit gebieden die reiken van Serang in het
westen tot Malang in het oosten. Verder zijn er
romanteksten in verwerkt en stukken poëzie, vooral uit
het gedicht Centhini.Tenslotte zijn de inzendingen van
een romanwedstrijd uit 2010 allemaal in het
woordenboek verwerkt. Een ander belangrijk verschil
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met de vorige druk is dat alle artikelen nu op grondwoord
gesorteerd staan, zoals gebruikelijk in een
wetenschappelijk woordenboek. Veel gebruikers vinden
dit prettiger dan de methode-Pigeaud waar bij woorden
met een voorvoegsel eenvoudig onder de beginletter van
dat voorvoegsel stonden. Nu staat bijvoorbeeld panerus
onder het grondwoord, terus. Waar dat voor de gebruiker
onduidelijkheid zou kunnen geven, staat een verwijzing,
zodat ook de beginnende javanicus gemakkelijk iets kan
opzoeken.
Na een zware storm vindt de achtjarige Kirstie een
geheimzinnig ei aan de Schotse kust. Ze smokkelt het mee
naar huis en verstopt het in het bad. Wanneer Kirstie en haar
broertje de volgende ochtend gaan kijken, zwemt er een klein
zeemonster in de badkuip! Het is het vreemdste wezen dat ze
ooit hebben gezien. Alleen hun opa weet wat het monster
écht is: een waterpaard.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de
Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een
mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te
verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste
deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar
familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt
Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang
vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in
een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste
persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar
oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden?
In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan
een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March
nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van
Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de LentePage 6/13
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serie!
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren
op genocide, misdaden tegen de menselijkheid en
oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel getrokken of het
(internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is
om belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en
verzoening te verwezenlijken. De internationale
strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een
strafrechtelijke reactie wordt geopteerd, dwingt de – politiek
en juridisch – complexe werkelijkheid tot het maken van
keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van
internationale misdrijven het beste door internationale
tribunalen dan wel op nationaal niveau ter hand kan worden
genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen
van het Statuut van Rome – is een resultante van deze
afweging en legt het primaat bij nationale jurisdicties. Voorts
worden zowel internationale als nationale gerechten
geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van
internationale misdrijven en hun plegers. Tenslotte stuit
internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als
een bedreiging voor de eigen politieke belangen en vrezen
zelf voor internationale fora ter verantwoording te worden.
Deze vragen stonden ter discussie op een symposium dat op
19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het
Amsterdam Center for International Law, werd georganiseerd.
Het cahier bevat bewerkingen van de bijdragen tot het
symposium.
Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder
barre omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken
hecht bevriend. Als de gezondheid van Anna verslechtert,
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besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek naar Vasili,
Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te
bereiken en zijn vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in
het kamp vecht om in leven te blijven, merkt Sofia dat ze
meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes
van de steppe is het meeslepende en romantische avontuur
van twee hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk
van een levensgevaarlijke dictatuur.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen
bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht
naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en
zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van
een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige
goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn
nog geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet
Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar
broertje en zusje denken daar echter anders over, want de
avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel
ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar
hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen
goud. Toch?
De levens van de leden van een vrouwenleesclub raken
nauw verbonden met hun lectuur.

Het nieuwe gezag in het verpauperde industriestadje
North Bath is politiechef Douglas Raymer. Doug heeft
het niet makkelijk: vlak voor zijn pensioen verongelukt
zijn vrouw die op het punt stond om met haar geheime
minnaar te verdwijnen. Hij is vastbesloten die minnaar te
vinden, maar met grafschennis, ontsnapte slangen,
brand en tegenwerking komt hij nauwelijks toe aan zijn
missie. De laatste dagen van zijn carrière worden een
slopende achtbaan die hem doen twijfelen of stoppen
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met werken wel zo verstandig is. Sully, de onaangepaste
held uit Niemands gek, hoeft niet meer te werken, en
heeft inmiddels zware hartproblemen. Koppig weigert hij
behandeling terwijl hij zijn klachten voor zijn geliefden
probeert te verbergen. Wie is hier nou de gek? Russo
laat op tragikomische wijze zien wat er in de onderbuik
van de maatschappij gebeurt en waar al die stemmen
voor populistische leiders als Donald Trump vandaan
komen.
In 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' lukt het Bill
Bryson om wetenschappelijke kennis uit onder andere
de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie
en sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij
doet dat op zo'n heldere en spannende wijze dat ook
degenen die altijd in slaap vielen tijdens de
natuurkundeles Bryson met veel plezier zullen volgen op
zijn avontuurlijke reis door de bètawetenschappen.
Elke zomer zocht de familie Frank elkaar op in de
Zwitserse Alpen. Vanuit heel Europa stroomden
verschillende takken van de familie bijeen en ze hadden
er heerlijke vakanties. Vanuit deze ongedwongen,
zomerse situatie vertelt Mirjam Pressler in dit boek de
levensgeschiedenis van een van de gedoemde families
van Europa: de familie van Anne Frank. Het verhaal
volgt drie lijnen: die van Alice Frank, Annes
grootmoeder; van Helene Elias, Annes tante; en van
Buddy Elias, de neef van Anne en het laatste nog
levende lid van de familie. Aan de hand van deze drie
prachtige verhalen komt de geest van deze bijzondere
familie, en daarmee die van Anne Frank, tot uiting. Als
door een wonder hebben talloze brieven, documenten en
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foto's van de familie de tand des tijds doorstaan op de
zolder van het vakantiehuis van de familie. Onlangs
werden ze daar ontdekt. Uit deze sensationele vondst
heeft Pressler een even unieke als voorbeeldige
geschiedenis van de familie Frank opgesteld, die leest
als een fatale familieroman.
Aan de hand van voorbeelden maakt dit boek duidelijk
hoe psychische problemen ontstaan en hoe de weg naar
herstel gevonden kan worden. Tevens beoogt dit boek
begrip te wekken voor mensen die aan psychische
problemen lijden. Het boek geeft een beschrijving van de
opsuchiatrie, waarbij de aandacht vooral op het
gevoelsmatige aspect van het vak is gericht.
Biografie van de Russische componist (1906-1975).
Na een roerige start in het sprankelende New York, heeft
Angela Clark haar zaakjes eindelijk goed voor elkaar. Ze
heeft vergevorderde plannen voor een eigen tijdschrift,
ze is ten huwelijk gevraagd door haar Amerikaanse
vriendje Alex, en sinds ze de jackpot won in Las Vegas
heeft ze een beduidend warmere band met haar
creditcardmaatschappij. Het enige probleem dat Angela
nog hoeft op te lossen voor ze al haar dromen kan
waarmaken, is haar verlopen verblijfsvergunning. Om
een nieuw visum te kunnen aanvragen moet ze terug
naar Londen. Dat betekent niet alleen een weerzien met
Louisa, haar hoogzwangere beste vriendin, maar ook dat
ze haar afschuwelijke ex Mark onder ogen moet komen.
En misschien nog wel erger: haar moeder... Kan Angela
zich nog redden in haar oude leventje?
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
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Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als
vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een
bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord
van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar
één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een
bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn
vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol
hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij
zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet
hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke
waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd
geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar
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de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier
in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006
wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks
die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’,
‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
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 Maleisië 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 tot de
laatste pagina.
Een kleine geschiedenis van bijna allesOlympus
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste
vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van
een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op
een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die
zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne
aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste
schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van
negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer
te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil
al helemaal niets te maken hebben met die vreemde
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hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
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