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A collection of capsule reviews of films selected from the first
century of of movie-making spans a wide range of genres and
styles, from classic documentaries and Russian silent films to
blockbuster Hollywood movies. Original. 40,000 first printing.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het
laatst gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch
museum waar hij werkt. De politie staat voor een raadsel en
weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op
onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke
tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit
tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een
enorme kever, en dan van honderden andere insecten die
vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire
manier de strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van
een spannende serie vol humor, echte vriendschap en
superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en heel
veel andere lezers.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
Identifies specific print and broadcast sources of news and
advertising for trade, business, labor, and professionals.
Arrangement is geographic with a thumbnail description of
each local market. Indexes are classified (by format and
subject matter) and alphabetical (by name and keyword).
Informatie voor ouders, leerkrachten en beroepsopvoeders.

Ever dreamed of changing the world? Daniel
Simpson shows how not to do it. His memoir charts
a gonzo career at The New York Times. Ambitious
and idealistic, he was hired to report on the Balkans
but quit within months, freaked out by his editor s
zeal for starting wars. Disillusioned, he went native in
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Belgrade. Together with the charismatic G, who had
appeared one night in lavish puffs of dope smoke, he
decided to organize a Serbian version of Woodstock:
a festival on an island in the Danube.Music could
revolutionize the country. It was run by a wartime
mafia, and most young people dreamed of leaving.
But what if they made it Ibiza crossed with
Glastonbury?To fund this transition, they hustled his
contacts. But shady local businessmen had other
ideas. Mr Big muscled in, and embroiled them with
his henchmen.Why do good intentions go awry?
With brutally honest humor, Daniel recounts his
journey to the edge, and a desperate drug-fuelled
quest for the truth. A Rough Guide To The Dark Side
is a real-life trip through Balkan organized crime.
More irreverent than McMafia, it has the vicarious
kicks of Mr Nice and Shantaram, plus the travelogue
style of a Bill Bryson or Tony Hawks, but with added
bile and an overdose of drugs.
http://www.roughguidedarkside.com
In de bundel 'Uren met Henk Broekhuis' bundelde
Karel van het Reve een veertigtal scherpzinnige
columns over evenzovele onuitroeibare
gemeenplaatsen van onze tijd. Stellingen als
`Vergelijkingen dienen ter verduidelijking,
`Zwemmen bij eb is gevaarlijker dan bij vloed' en
`Seks en geweld zijn in boeken, films en op de tv
alleen geoorloofd als ze functioneel zijn worden door
hem met spotlust en acribie aan de kaak gesteld.
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Nauwkeurig en nuchter ontleedt hij dit soort
drogredenen en idées reçues tot hun kern: nonsens.
'Uren met Henk Broekhuis' is een verzameling
lessen in gezond redeneren die niets van zijn
oorspronkelijke frisheid en tegendraadsheid heeft
verloren. In 1981 kreeg hij de P.C. Hooftprijs voor
zijn essayistische werk. De reeks Athenaeum
Boekhandel Canon verschijnt in samenwerking
tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam
University Press. Voor meer informatie over de reeks
zie www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het
dagboek van 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
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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
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal
op exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten
in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht
ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan
ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan
het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in
gedachten al een profiel van de moordenaar aan het
opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt
gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de
eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is
namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe. Dan
verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij
en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is
hij niet langer de good guy die op misdadigers jaagt,
maar is hij zelf hoofdverdachte in een
gecompliceerde moordzaak...
Een razendspannende politieke thriller vol actie en
internationale intrige en doorspekt met het soort
informatie waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt
geconfronteerd met terroristische dreigingen en een
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een
president die de positie van Amerika op het politieke
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wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De
aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en
verwarring, en de minister en haar team moeten
erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om
te profiteren van een Amerikaanse regering die er
internationaal zwakker voor staat dan ooit.
The encyclopedia of the newspaper industry.
Ik stond als aan de grond genageld. Iets of iemand
trok aan mijn arm. Het was Delph. 'Rennen, Vega
Jane,' schreeuwde hij. 'Rennen!' Een
angstaanjagend moeras vol bloeddorstige wezens
en andere gevaren... Wie het betreedt, keert niet
levend terug. Dat is het enige wat Vega Jane van het
moeras weet. Toch moet ze erdoorheen, om
eindelijk vrij te zijn en te kunnen worden wie ze is.
Ze zal alles op alles moeten zetten om te overleven maar is dat wel goed genoeg?
The Official Railway GuideNorth American Freight
Service EditionTime Out Film GuideA Rough Guide
To The Dark SideJohn Hunt Publishing
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan
anderen. Ze voelt zich het meest op haar gemak in
de keuken. Na de onverwachte dood van haar
ouders zoekt Ginny troost bij haar
lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar
Italiaanse grootmoeder. Tot haar verbijstering staat
plotseling Nonna¿s geest voor haar neus,
opgeroepen door de krachtige geur van de soep met
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een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar
niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige
uitdaging. Haar zus Amanda wil het ouderlijk huis
verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde
vrouw. Hoe meer Ginny ontdekt hoe meer ze gaat
koken, de meest overheerlijke familierecepten
verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen
van dien. Jael McHenry is een getalenteerde en
enthousiaste amateurkok en columniste. Ze
studeerde ¿creative writing¿ aan de American
University, blogt over eten en koken en houdt van
popmuziek. Jael McHenry woont in New York City.
www.jaelmchenry.com www.twitter.com/jaelmchenry
De belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar
het om vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en
tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis voor
altijd. Door schade en schande wijs geworden,
gelooft hij niet in liefde - laat staan in liefde voor het
leven. In haar verliefdheid vergeet zijn minnares,
Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker nog, ze
gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij
wanneer ze zwanger blijkt. Zijn kille reactie komt dan
ook als een ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt
ze niet alleen hem kwijt, maar ook haar baby. Door
een wonderlijke speling van het lot staat ze enkele
jaren later weer oog in oog met Jed, met naast zich
een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit boek is
ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Een meeslepend, historisch epos over de opkomst
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van Londen als financieel centrum van de wereld en
over John Stone, industrieel en wapenhandelaar.
Londen 1909. John Stone valt uit een raam van zijn
huis, zijn dood tegemoet. De politie denkt aan
zelfmoord, maar zijn weduwe is daar niet van
overtuigd en huurt de jonge journalist Matthew
Braddock in om onderzoek te doen naar de
mysterieuze omstandigheden rond zijn dood.
Bovendien moet hij op zoek naar een kind van
Stone, van wie het bestaan pas in zijn testament
bekend werd gemaakt. De zoektocht van Braddock
naar het leven van Stone voert hem van, waar Stone
met zijn enorme rijkdom financiële markten kon
manipuleren, naar Parijs voor de ontmoeting met de
liefde van zijn leven, en de oorspronkelijke bron van
zijn fortuin in het negentiende-eeuwse Venetië. De
val van Stone is een ingenieuze puzzel van fictie en
feiten die de lezer ademloos naar het einde
meevoert. Het is bovendien de triomfantelijke
terugkeer van een van de beste verhalenvertellers
ter wereld.
In GEZWOREN (Boek #7 van de
Vampierverslagen), bevinden Caitlin en Caleb zich in
1350 in het middeleeuwse Schotland, een tijd van
ridders en schitterende wapenuitrustingen, van
kastelen en krijgers, van de zoektocht naar de
Heilige Graal waarvan gezegd wordt dat hij de
sleutel bevat naar de echte onsterfelijkheid van de
vampiers. Terwijl ze landen op de kust van het oude
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Eiland Skye, een afgelegen eiland aan de westkust
van Schotland waar alleen de bovenste laag van de
elite van de krijgers woont en traint, zijn ze door het
dolle heen om Sam en Polly, Scarlet en Ruth, een
mensenkoning en zijn krijgers en iedereen van de
coven van Aiden terug te zien. Voor ze hun missie
kunnen verderzetten naar de vierde en laatste
sleutel, is voor Caleb en Caitlin de tijd gekomen om
in het huwelijk te treden. In het meest fantastische
kader dat Caitlin zich ooit kon wensen, wordt een
uitgebreide vampierbruiloft gepland met daarbij
inbegrepen, alle oude rituelen en ceremonies die
erbij horen. Het is een huwelijk dat eens in een leven
plaatsvindt en dat tot in de puntjes gepland werd
door Polly en de anderen. Caitlin en Caleb zijn
gelukkiger dan ze ooit geweest zijn. Tegelijkertijd
worden Sam en Polly, tot hun eigen verrassing,
steeds verliefder op elkaar. Terwijl hun relatie steeds
verder groeit, verrast Sam Polly met een eigen eed.
Polly verrast hem met haar eigen verrassende
nieuws. Maar alles gaat niet zo goed als
oppervlakkig gezien wel lijkt. Blake is opnieuw terug
en zijn diepe liefde voor Caitlin kan, op de dag voor
haar trouwdag, misschien wel haar verbintenis in
gevaar brengen. Sera is ook terug en zweert dat ze
zal kapotmaken wat ze zelf niet kan hebben. Scarlet
is ook in gevaar wanneer de bron van haar sterke
krachten onthuld wordt—samen met de onthulling van
wie haar echte ouders zijn. Het ergst van al is dat
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Kyle ook terug in de tijd beland is en dat hij zijn oude
beschermeling, Rynd, teruggevonden heeft en hem
zal dwingen om zijn vaardigheid, de
gedaanteverwisseling, te gebruiken om Caitlin en
haar volk in de val te lokken en te doden. Wanneer
ze in zijn goed uitgewerkte val trappen, verkeren
Caitlin en de anderen zich in nog groter gevaar dan
ooit. Het wordt een hele race om de laatste sleutel te
vinden, vooraleer iedereen waarvan Caitlin houdt
voor altijd uitgeroeid is. Deze keer zal ze de
moeilijkste keuzes en opofferingen van haar leven
moeten maken.
Noëlle Aarts gaat tijdens haar oratie in op
communicatiemanagement. Met die term wordt het
totaal aan communicatieve activiteiten van een
organisatie onder één noemer gebracht. Aan de ene
kant is er de instrumentele communicatie zoals
nieuwsbrieven, jaarverslagen en ander PR-materiaal
dat de wereld wordt ingestuurd. Dat is beheersbaar
en overzichtelijk. Maar gaat het om een effectieve
positionering in de omgeving en het op orde brengen
en houden van relevante relaties van een
organisatie, dan leven communicatiemanagers in
een wereld van grote onzekerheden, zo stelt Aarts.
Zij kunnen hun omgeving, zowel extern als intern,
maar zeer ten dele overzien en maar zeer ten dele
beredeneren of en in welke mate hun activiteiten het
gewenste effect zullen hebben. Die omgeving wordt
volgens Aarts immers gekenmerkt door
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voortdurende verandering. Veranderingen komen
niet alleen tot uitdrukking, maar worden ook tot stand
gebracht in gesprekken tussen mensen. Daarom
vormen deze gesprekken, de verhalen die zij elkaar
vertellen, niet alleen een belangrijk
onderzoeksobject, maar ook een potentieel
interessante strategie voor professionele
communicatie van organisaties.
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te
geven vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de
minister van Binnenlandse Zaken, de serveerster
Ruby Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt
vrijgesproken. Maar op het feestje dat hij geeft om
zijn vrijspraak te vieren wordt hij zelf neergeschoten.
Wanneer de politie de gasten fouilleert, treft ze bij
zes mensen een pistool aan. Deze verdachten
blijken allemaal een motief te hebben. De
onderzoeksjournalist Arun Advani maakt het tot zijn
missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas
Swarup schetst in zijn langverwachte tweede roman
een intrigerend beeld van de hedendaagse
standenmaatschappij in India en van onze door
corruptie, machtsmisbruik en celebrityverering
gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een
onvervalste pageturner, het werk van een
meesterverteller.
Yearbook of International Organizations is the most
comprehensive reference resource and provides
current details of international non-governmental
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(NGO) and intergovernmental organizations (IGO).
Collected and documented by the Union of
International Associations (UIA), detailed information
on international organizations worldwide can be
found here. Besides historical and organizational
information, details on activities, events or
publications, contact details, biographies of the
leading individuals as well as the presentation of
networks of organizations are included.
Pontius Pilatus - de man die Jezus overgaf om te worden
gedood, maar die innerlijk overtuigd was van zijn onschuld.
Wie was de man achter deze overbekende feiten uit de
evangeliën? In deze historische roman schildert Maier het
portret van een ambitieus Romeins gouverneur. Te midden
van politieke intriges van het Romeinse Rijk wordt Pontius
Pilatus naar voren geschoven om in de provincie Judea de
orde te handhaven. Het uitvoeren van zijn keizerlijke opdracht
in de praktijk, waarin de joodse leiders grote macht en invloed
op het volk blijken te hebben, vereist de nodige tact en moed.
De rust in de provincie, maar ook zijn persoonlijke veiligheid
zijn geen vanzelfsprekende zaken. Bovendien blijkt Herodus
Antipas een verraderlijk complot tegen hem beraamd te
hebben. Zijn vrouw Procula steunt hem onvoorwaardelijk maar wat is er waar van de beschuldiging dat zij betrokken is
bij een subversieve religieuze groepering? Paul Maier
onderzocht een keur aan historische bronnen, wat hem een
groot aantal gegevens rond de Romein Pontius Pilatus
opleverde. Zo weet hij op historisch verantwoorde en
betrouwbare wijze het beeld dat we van Pilatus hebben, te
completeren en te nuanceren. Het opzienbarende
levensverhaal van de ambitieuze Romeinse gouverneur die
een beslissend oordeel velde en daarmee de loop van de
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geschiedenis een volledig andere wending gaf. 'De auteur
heeft een geweldige prestatie geleverd ... uitermate boeiend
en leerzaam.' - Christianity Today 'Een fantastisch verhaal ...
in verhaallijn, actie, reikwijdte en diepgang is deze roman
vergelijkbaar met Ben Hur en De Mantel.' - The Christian
Herald 'Het overtuigendst en geloofwaardigst is de schildering
van het politieke wespennest dat in die vroege keizersdagen
van Rome tot ver in het Midden-Oosten reikte...' - Jan Blokker
in de Volkskrant 'Door zijn enorme kennis van de Romeinse
en de Joodse wereld te gebruiken en doordat hij zo veel als
mogelijk recht doet aan de tekst van het Nieuwe Testament,
heeft Maier een bijzonder leesbaar boek geschreven, dat de
tijd van Jezus' rondwandeling op aarde en het begin van de
christelijke kerk in een breed kader plaatst.' - Reformatorisch
Dagblad.
Thrive in the collectibles market on eBay--as a buyer and a
seller. This essential guide explains how to find rare items
and reap huge profits. You’ll learn to establish yourself on
eBay as a prominent collector in your field, assess the value
of your collection, open an eBay store, and strategically bid
on items to win auctions. Collectibles remains eBay’s
strongest category with millions of active collectors trading
every day--so get in the game and turn your collection into a
money-making enterprise.
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