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Bulletin of the Atomic Scientists 1983-05
Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met haar vrienden wordt één
groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna
begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide
op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder
schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.
Wat bomen ons vertellen Valerie Trouet 2020-05-12 Als je wilt weten hoe oud een boom is, moet je zijn ringen tellen. Maar die jaarringen kunnen je veel meer vertellen dan dat.
Dendrochronologie, de wetenschappelijke studie van jaarringen, levert een niet te onderschatten bijdrage aan ons begrip van de klimaatgeschiedenis van de aarde, de invloed ervan op de
menselijke beschavingen in de afgelopen tweeduizend jaar en de complexe interactie tussen mens en natuur. In dit meeslepende boek neemt topwetenschapper Valerie Trouet je mee op een
reis rond de aarde, van haar lab in Arizona tot afgelegen dorpen in Afrika en radioactieve bossen in Rusland. Aan de hand van verrassende verhalen - zoals hoe zonnevlekken piraten
beïnvloeden, het geheim achter het imperium van Dzjengis Khan, het verband tussen de Egyptische farao's en vulkanen, ja zelfs de rol van olijven in de val van het Romeinse Rijk - laat ze zien
hoe de studie van bomen ons ontzettend veel kan leren over de mens, zijn geschiedenis en zijn toekomst. 'Ik ben een dendroklimatoloog. Aan de hand van jaarringen bestudeer ik het klimaat uit
het verleden en de invloed ervan op ecosystemen en samenlevingen. In dit boek wil ik ook de verhalen van mijn collega-dendrochronologen meenemen en tonen hoe de dendrochronologie zich
vanuit haar nederige begin heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste instrumenten om de complexe interacties tussen bossen, mensen en het klimaat te bestuderen. De rode draad in dit
boek is de geschiedenis van houtgebruik en ontbossing, die dendrochronologen in staat heeft gesteld het verleden te bestuderen en een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van onze
planeet in de toekomst. De reis verloopt via allerlei omwegen en zit vol verrassingen. Ik spreek over houtcellen die kleiner zijn dan de diameter van een mensenhaar en over straalstromen die op
dezelfde hoogte als vliegtuigen over het hele noordelijk halfrond razen. Ik verbind die twee met elkaar door middel van verhalen over piraten, marsmannetjes, samoeraikrijgers en Dzjengis Khan.
Kortom: ik vertel jaarringverhalen die mij fascineren. Waarom? Omdat ik denk dat er behoefte aan is in het huidige klimaat van wantrouwen en onverschilligheid jegens wetenschappelijke
ontwikkelingen. Ik hoop dat u in het beste geval een kleine tinteling van opwinding voelt wanneer u iets nieuws opsteekt uit dit boek. Het is dezelfde tinteling die ons wetenschappers prikkelt om
door te gaan met ons werk.' Winnaar Jan Wolkers Prijs 2020 voor het beste Nederlandstalige natuurboek
Zondig Koninkrijk Meghan March 2019-06-20 Als iets van mij is, houd ik het ook. Dat geld took voor Keira Kilgore. Het is niet meer genoeg dat ze bij mij in het krijt staat. Niet meer genoeg dat
haar lichaam van mij is. Ik wil meer. Ze kan wel proberen me te weerstaan, maar ik geef het niet op. Ik geef háár niet op. Niets zal er tussen ons in staan. Niet zijzelf. Niet mijn vijanden.
Niemand. Die schuld aan mij kan ze maar op een manier inlossen: met haar hart. Zondig koninkrijk is het derde en laatste deel in de Mount-trilogie.
Modoc National Forest (N.F.), Land and Resource(s) Management Plan (LRMP) 1991
Fangirl Rainbow Rowell 2014-06-04 Cath is fan van Simon Snow, maar zo zijn er wel meer. Het enige verschil is dat een Simon Snow-fan zijn voor Cath net zo veel betekent als kunnen ademen
voor de rest van de mensheid. Als Cath niet over Simon Snow leest, in boeken waarin hij de hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft ze fanfictie of verkleedt ze zich als een van de personages
uit de films.Tot nu toe was haar tweelingzus Wren net zo gek op Simon Snow, maar nu ze gaan studeren is het fangirlen er voor Wren wel een beetje af. Cath zal nu dus alleen door haar veelal
fictieve leven moeten gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar nieuwe kamergenoot Reagan is in ieder geval vastbesloten om Cath een handje te helpen. Samen trekken ze ten strijde tegen
veeleisende docenten, manische ouders en sluimerende verliefdheden en komt Cath erachter dat nerd zijn eigenlijk wel heel cool is.
Als rozen weer bloeien Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid. Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren
haar van de unanieme bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn
speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen is zijn dochter bij opbod te verkopen.Zo eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan van de ene dag op de andere. Ze wordt lady
Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt al gauw dat
haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen dit gedwongen huwelijk raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op
die in luttele maanden uitgroeit tot een diepgewortelde liefde.Toch vindt zij nergens rust, want in haar herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een
bijzonder knap voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar die desalniettemin een onuitwisbare indruk op haar maakte.Erienne's
hart wordt verscheurd door de liefde voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een vreemdeling in haar wakker riep. Haar leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot
bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.
Voor ik doodga Jenny Downham 2010-12-01 De internationale bestseller over een meisje dat 16 is en weet dat ze nooit 17 zal worden. Wat zou je doen als je nog maar een paar maanden te
leven had? Voor Tessa van zestien is die vraag werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort te leven. Die tijd wil ze goed besteden. En dus maakt ze een lijst van tien dingen die ze
absoluut nog wil doen. Seks. Autorijden. Beroemd worden. En verliefd. Hartverscheurend en grappig: Voor ik doodga is een buitengewone roman, een lofzang op het leven in de vorm van een
verhaal over sterven. Van een aangrijpendheid die zeldzaam is in de jeugdliteratuur. Die Downham kan schrijven. de volkskrant Knap hoe debutante Downham zonder vals sentiment dit verhaal
vertelt. (...) Het sprankelt, heeft humor. esta Geen onnodig sentiment, wel hartverscheurend echt. Hou de doos Kleenex maar bij de hand. libelle Een fantastisch boek dat je vanaf de eerste
bladzijde al in zn greep houdt en je niet meer loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!! chicklit.nl Het maakt niet uit hoe oud je bent, dit boek zal je bijblijven. new york times book review
Ik zal er zijn Holly Goldberg Sloan 2012-08-10 Het is liefde op het eerste gezicht tussen Emily en Sam. Emily weet zeker dat Sam de ware is voor haar. Hij is niet zo oppervlakkig als andere
jongens, hij praat ook niet steeds over zichzelf en hij is nog knap ook. Maar Sam is geen gewone jongen. Hij en zijn jongere broertje Riddle gaan niet naar school, wonen in een bouwval en
blijven nooit lang op één plek. Hun vader is voortdurend op de vlucht voor de politie en voor de stemmen in zijn hoofd. Als Sams vader de geheime liefde tussen Sam en Emily ontdekt, draait hij
helemaal door. Hij ontvoert Sam en Riddle en gaat er met hen in hun busje vandoor. Zullen Sam en Emily elkaar ooit terug zien? `Het mooiste, spannendste en ontroerendste jeugdboek dat ik in
jaren heb gelezen. Francine Oomen `Een ontzettend spannend overlevingsverhaal, dat zo dynamisch en filmisch is dat je het wel moet verslinden, tot en met het schitterende einde. Booklist
Farao Wilbur Smith 2016-11-24 De toekomst van het Egyptische koninkrijk staat op het spel: Luxor is omsingeld door vijandige legers en farao Tamose sneuvelt in een zware veldslag. Zijn
adviseur Taita en voormalig slaaf staat er nu alleen voor. Net als de overwinning dichtbij komt, slaat het noodlot toe... De wettige opvolger van de farao dringt Luxor binnen. Hij is wreed, gestoord
en uit op macht. De loyale Taita komt in een gevaarlijk spel terecht, waarin niemand zijn leven meer zeker is. Kan Taita de tiran stoppen en de toekomst van het Oude Egypte voor eens en altijd
veiligstellen? Na Woestijngod, Vallei der koningen, Koningsgraf en Magiër is dit het nieuwe meeslepende deel in de succesvolle Egypte-serie.
Rebel Rebecca Yarros 2018-12-07 ‘Rebel’ is het laatste deel in de Renegades-serie van Rebecca Yarros. Dit boek gaat over een vrouwelijk lid van het stuntteam, namelijk Penna Carstairs,
oftewel Rebel. En Rebel is behoorlijk badass. Ze is ‘sexiest female athlete of the year’ en in de wereld van extreme sports is er niemand die haar gek maakt. Maar in een bar in Las Vegas
ontmoet ze Cruz, en die dringt wel door haar barrière heen. Ze brengen een geweldige nacht met elkaar door. Daarna wil ze niets meer van hem weten. Zo makkelijk komt ze echter niet van
hem af, want ineens blijkt hij haar docent te zijn. Dit meeslepende laatste deel in de Renegades-serie van new adult-auteur Rebecca Yarros volgt op ‘Wilder’ en ‘Nova’.
Ik mis mezelf Lisa Genova 2012-07-19 Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer ze de diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest
haar carrière en de regie over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen niet tot last te worden en op tijd afscheid te nemen, verdwijnt uit haar geheugen. En Alice blijft achter,
zonder haar herinneringen aan het verleden, zonder hoop voor de toekomst. Ze leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs angstaanjagend is. Ik mis mezelf
beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice¿ wereld uit elkaar valt, en hoe ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze studeerde
Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik mis mezelf werd een internationale bestseller. Het boek werd verkocht aan meer dan vijftien landen en won diverse prijzen, waaronder
de 2008 Bronte Prize.
Collector's Guide 1994 The Collector’s Guide strives to be a trusted partner in the business of art by being the most knowledgeable, helpful and friendly resource to New Mexico’s artists, art
galleries, museums and art service providers. Through a printed guidebook, the World Wide Web and weekly radio programs, we serve art collectors and others seeking information about the art
and culture of New Mexico.
A History of the Yellow Fever J. M. Keating 2009-05-01 This history of the yellow fever, and record of the epidemic of 1878, in Memphis, had its origin in the wish expressed by a large number of
intelligent citizens, at home and abroad, who desired that the origin, progress, and results of the recent epidemic
Michigan Ensian 1987
Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze een relatie met Marcus in Alleen voor haar. Het leven van
Cage begon langzaamaan van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low om geeft - moet
Cage een zomerbaantje zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes. Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te
krijgen. Maar de eigenaar van de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel
mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar voor de consequenties?
Nacht der wrake Penny Jordan 2021-06-29 Een klassieker van Penny Jordan, voor het eerst als e-book! Wanneer Hope Stanford het klooster verlaat waar ze is opgegroeid, ziet ze de toekomst
vol vertrouwen tegemoet. De man die haar komt ophalen, doet haar echter meteen inzien dat de nonnen haar weliswaar veel hebben bijgebracht, maar dat ze van mannen en
aantrekkingskracht bar weinig weet. Ze is dan ook geen partij voor de sexy Comte Alexei Serivace, zelfs al vertelt hij haar onomwonden dat hij haar alleen maar gebruikt om wraak te nemen op
haar vader... Jaren later is Hope een succesvolle en alom bewonderde vrouw geworden - op eigen kracht en door de belangrijkste les die Alexei haar heeft geleerd: alles heeft een prijs. En als
je bereid bent die te betalen, ligt de wereld aan je voeten. Wanneer Alexei onverwacht in haar leven terugkeert, neemt ze zich dan ook voor niet zomaar weer voor hem te vallen. Nee, als hij
haar wil, zal hij nu degene zijn die een prijs betaalt... Dit verhaal is eerder verschenen.
Misschien nu Colleen Hoover 2020-09-15 'Misschien nu' van Colleen Hoover is het indrukwekkende verhaal van fanfavoriet Maggie uit de Misschien-serie. 'Misschien nu' van Colleen Hoover is
het langverwachte tweede deel van de Misschien-serie. Ridge en Sydney zijn eindelijk samen, maar Maggie – Ridge’ ex – staat er nu alleen voor. Ze geniet van haar vrijheid, maar moet ook
dealen met haar taaislijmziekte. Maggie besluit een bucketlist te maken om alles uit het leven te halen. Punt 1 op de lijst: skydiven. Daar ontmoet ze Jake, een adrenalinejunkie, precies wat
Maggie wil én nodig heeft. Colleen Hoover schreef 'Misschien nu' in samenwerking met muzikant Griffin Peterson, die ook voor dit deel in de serie een exclusieve soundtrack maakte.
Als een herinnering Abbi Glines 2018-05-01 Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea Breeze meets Rosemary Beach Als een herinnering is het eerste deel van een nieuwe
serie van Abbi Glines waarin de personages van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op
elkaar werden, brengt het lot Bliss en Nate weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten ontbranden?
Grayson Lisa Eugene 2014-10-03 Adult contemporary romance. Intended for readers 18+ An insane love that will keep you from falling---or push you right off the edge. All she needed was a

job... The last thing twenty-four year old grad student Angie Roberts needs is to worry about her new boss's father. After all, she's never even seen him. He remains sequestered upstairs in a
house that looks like it should be the main feature in an episode of Hoarders. She had no idea the house was such a dump when she took the job. But she's concerned about the safety and
health of the old man living under such horrid conditions. What she got was a mystery... Despite warnings not to venture upstairs, she wanders up to the second floor. What she sees is shocking.
The man she finds is a gorgeous, sexy, middle-aged man-- and he's stepping out of the shower. But something is definitely not right. Why would this wealthy, handsome man live in a house in
such disrepair while his nine-teen year old son resides in a lavish pent-house? Why does he hide away from society? Why does he come to her rescue and then run away? What she discovered
was heartbreaking... Angie learns that forty-four year old Grayson Whitmore suffers from schiz-ophrenia. Paranoid, he retreats into his own world. What she ended up with was a treasure...
Angie is determined to get through to Grayson. They form a friendship that blazes into an inconceivable love fired with raging passion. Angie must now come to Grayson's rescue because the
wicked that has been perpetrated on him is unconscionable. First, though, she must gain the trust of a man whose mind does not allow for such a thing.
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-08 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by
Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Vicious LJ Shen 2020-08-28 ‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ - Goodreads.com - Emilia Ze zeggen dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder
andere omstandigheden. Het is waar. De man waarover ik ’s nachts droom, is ook de man die me opjaagt in mijn nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel. Een beeldschone
leugenaar. Een duivel en een engel, een monster en een geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de kust waar we woonden. Nu is hij in New York om me op te
halen. En pas als ik met hem meega, laat hij me met rust. Vicious Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen. Prachtig en ongrijpbaar, zoals kersenbloesem. Tien jaar geleden
stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop. Daar heeft ze een prijs voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend. De vrouw die
mijn meest duistere geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten houden, maar dat doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Ze kan maar beter aan me
beginnen te wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben met haar.
De meltdown van twee biljoen dollar Charles Morris 2009-10-31 Dit boek wordt algemeen beschouwd als het beste boek over de kredietcrisis en hoe we daarin terecht zijn gekomen. Charles R.
Morris schrijft in een heldere en toegankelijke stijl, waardoor financiële onderwerpen zelfs voor leken begrijpelijk en fascinerend worden. Morris analyseert de bredere politieke en economische
oorzaken en de aanloop van de crisis; de politiek van goedkoop geld die door Greenspan en de Fed werd uitgedragen; de buitenzinnige leningen van hedge- en private equityfondsen en
investeringsbanken; de wijze waarop de leningen in financiële markten worden verhandeld en waarom deze praktijken als in een piramidespel wel moesten vastlopen, en ten slotte de
verdamping van duizenden miljarden.'
Ik Earl en de stervende Rachel Jesse Andrews 2012-04-20 De zeventienjarige Greg Gaines leidt een onzichtbaar bestaan op school en dat bevalt hem prima. Hij heeft één vriend, Earl, met wie
hij films maakt. Greg is de eerste om toe te geven dat de films `fcking slecht' zijn, maar niemand krijgt ze toch te zien. Wanneer klasgenote Rachel leukemie blijkt te hebben, wordt Greg door zijn
moeder min of meer gedwongen Rachel bij te staan in deze moeilijke tijd. Greg voelt daar helemaal niets voor, maar laat zich toch overhalen. Algauw gaat het bergafwaarts met Rachel en de
kans op genezing lijkt met de dag kleiner te worden. Greg en Earl besluiten een afscheidsfilm voor haar te maken. Het wordt De Slechtst Gemaakte Film Aller Tijden, zoals Greg het zelf noemt,
maar wel een van de aangrijpendste en indrukwekkendste ervaringen in het leven van de drie jongvolwassenen.
Library Kiss Kasie West 2017-11-16 Ik rende de hele bibliotheek door, op zoek naar een andere uitweg. Zes deuren leidden naar buiten, maar zaten stuk voor stuk op slot. Daar zat ik dan – met
de kou die onder mijn huid kroop – gevangen in een grote, lege bibliotheek. Autumn raakt per ongeluk ingesloten in een bibliotheek. Ze verwacht dat haar vriendinnen of haar bijna-vriendje haar
wel komen redden. Als dat niet gebeurt, dringt de realiteit zich op: hoe moet ze een lang weekend overleven in de bibliotheek? Dan blijkt dat ze niet alleen is: Dax, een jongen van school, heeft
zich bewust laten insluiten in het gebouw...
De jacht Elle Kennedy 2020-04-18 Het eerste deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Er wordt altijd gezegd dat tegenpolen elkaar aantrekken. Dat
lijkt te kloppen, want ik snap echt niet waarom ik me anders zo aangetrokken voel tot Colin Fitzgerald. Hij is helemaal niet mijn type: hij zit onder de tattoos en is gek op gamen en ijshockey.
Bovendien denkt hij dat ik oppervlakkig ben. En er zijn nog meer problemen: - Hij is heel goed bevriend met mijn broer. - Zijn beste vriend is verliefd op me. - En ik woon met hem in één huis.
Eigenlijk doet dat er allemaal niet toe. Ik heb genoeg aan mijn hoofd en hij heeft me heel duidelijk gemaakt dat hij me niet ziet zitten, ook al knettert het altijd tussen ons. Maar mocht mijn sexy
huisgenoot ooit van gedachten veranderen, dan weet hij me te vinden... De jacht is het eerste deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in
Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
De kunst van fictie James Salter 2016-11-24 Na publicatie van zijn eerste roman in 1957 liet James Salter zijn veelbelovende militaire carrière schieten om fulltime schrijver te worden. Hij
groeide uiteindelijk uit tot een van de grootste Amerikaanse romanciers. De kunst van fictie biedt een fascinerende inkijk in een schrijversleven. Salter schrijft openhartig over de
afwijzingsbrieven die hij van uitgevers ontving, over hoe hij niet één maar twee negatieve recensies in The New York Times kreeg voor hetzelfde boek, over de voordelen van 's morgens dan wel
's nachts schrijven en over geldzorgen die de kop opsteken tijdens lange middagen. Daarnaast deelt Salter zijn niet-aflatende bewondering voor auteurs en boeken die van grote invloed zijn
geweest op zijn schrijverschap, waaronder het werk van Balzac, Flaubert, Babel, Céline en Faulkner. Een vraag die Salter in dit boek stelt, is waarom iemand de pen ter hand neemt. Streeft een
schrijver naar rijkdom of naar bewondering? Komt het schrijven voort uit geldingsdrang? Het antwoord dat hijzelf formuleert is simpel: een wereld waarin niets wordt opgeschreven, zal
verdwijnen.
The Beverley Family of Virginia John McGill 1956 Robert Beverley emigrated from England to Middlesex County, Virginia in 1683 and married twice. Descendants live throughout the United
States.
Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het overweldigende succes van Een weeffout in onze sterren schrijft John Green met Schildpadden tot in het
oneindige opnieuw een briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden
tip over zijn verblijfplaats. Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt staat een fortuin
te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit langverwachte
nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee
worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
Makkelijk Tammara Webber 2014-03-19 Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In Makkelijk van Tammara Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje
aangerand. Terwijl ze worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op: Lucas, haar redder in nood. En de mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel meer plaatsen. Hij
werkt bij Starbucks op de campus en zit in de collegezaal bij economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact met bijlesleraar Landon. Landon is leuk en
ongecompliceerd, terwijl Lucas van alles voor haar lijkt te verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem aangetrokken.
Index to Marquis Who's Who Publications 1994 1994
Het doel Elle Kennedy 2019-12-12 Het vierde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina James heeft haar plannen op
een rijtje: met goede cijfers afstuderen, toegelaten worden op een topuniversiteit voor een master rechten, en dan werken bij een prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke
thuissituatie te ontkomen zal ze alles op alles moeten zetten, en daardoor heeft ze geen tijd voor een relatie. Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John Tucker, die haar gelijk
helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem één kans te geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen... Het doel is het vierde deel in de Off
Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000
keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-12
Magiër Wilbur Smith 2015-11-05 Taita verdwijnt na de dood van zijn geliefde koningin Lostris in de verwilderde Afrikaanse woestijn. Daar ontwikkelt hij buitengewone krachten en transformeert
hij tot een krachtig magiër. Maar wanneer het Egyptische rijk in gevaar komt, keert Taita terug. Samen met de jonge prins Nefer, kleinzoon van koningin Lostris en wettig erfgenaam van de
troon, gaat hij de strijd aan om Egypte te beschermen. Overleven ze de dreiging van verdorven moordenaars en het verraad van hun eigen familie?
Bulletin of the Atomic Scientists 1984-04 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by
Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Beaverhead National Forest (N.F.), Upper Ruby Cattle & Horse Allotment Management Plan 1992
1984 Chacahoula
Feo en de wolven Katherine Rundell 2018-11-15 Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen en wordt beschouwd als een
van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt. Feodora woont met haar moeder in de bossen van
Rusland, ver weg van de revolutie. Haar moeder leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo lijkt een speciale band te hebben met drie van de
wolven die altijd in de buurt van hun huis rondzwerven. Dan wordt Feo’s moeder gevangengenomen door het leger. Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde landschap onderneemt om
haar moeder te bevrijden, leren de wolven haar hoe ze moet overleven in een gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The
Rooftoppers en The Explorer (verschijnen nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de Costa Children’s Book Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter
Award. ‘Elk boek van Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te
komen tegen het kwaad. Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle jeugdroman, van een van de belangrijkste
Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-10 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by
Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Laura Warholic Alexander Theroux 2007-12-21 A brilliant satire from one of the great novelists of his time. In his first novel in nearly twenty years, Alexander Theroux, National Book Award
Nominee, returns with a compendious satire, a bold and inquisitorial circuit-breaking examination of love and hate, of rejection and forgiveness, of trust and romantic disappointment, of the
terrors of contemporary life. Eugene Eyestones, an erudite sex columnist for a Boston cultural magazine, becomes enmeshed in the messy life of a would-be artist named Laura Warholic, who,
repulsing and fascinating him at the same time, becomes a mirror in which he not only sees himself but through which he is forced to face his own demons. Not only does she inadvertently
supply him with material for his columns, but she exemplifies all that Eugene considers wrong with contemporary America (of which the publishing profession and its recognizable denizens
serves as a microcosm)a garish and dunce-filled Babylon that Theroux scorches with inventive and relentless satire. Nostalgic for the old days and old manners, a way of life lost to grace, loving
from afar a mysterious beauty named Rapunzel Wisht, Eugene fights against the rising tide of stupidity, focusing on Laura in the hope that by saving her he can validate his ethical beliefs. But
feckless Laura and the colorful but bizarre cast of characters surrounding Eugenebrilliant bigots, nihilists, Generation-X slackers and zanies of all sexual persuasionsthreaten to pull him under,
leading to the novel's unforgettable conclusion, a climax of betrayal and redemption of Dostoevskyan power.
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