Online Library Someecards Office Mad Libs

Someecards Office Mad Libs |
f42613536f06df8018e733ca14c0ac31
Het laatste alibiHerfst-bladenWaar ik gaAmsterdamLeota's tuinDuimelijntjeZwoele kussenHaar naam was SarahHet
spel van leugensMijn zusje EmmaDe sadistVer weg van het stadsgewoelSomeecards Office Mad LibsPunk 57De
grootmoedigheit v. EpaminondasIndiaanse "Waarom" VerhalenTachtig dagen witHet schrift
beschrevenTweelingzusjeHet Alice-netwerkDe aleppo codexDe verliefdenSomeecards Mad LibsVerwarde geesten /
druk 1De poort naar IndiaDe graaf van MontecristoHollywood HotelKill ZoneDonkere wegenI Love to Keep My Room
Clean (Dutch English Bilingual Children's Book)Onvoorspelbaar verledenSchakenDe geheime briefHet mooiste
liedZwart lichtEenige opmerkingen naar aanleiding van de "Arbeidswet"SchuldigHet kunstwerk in het tijdperk van
zijn technische reproduceerbaarheid en andere essaysNederlandsche Sagen En LegendenHet hoogste woord

Het laatste alibi
Herfst-bladen
Voor Tanya Harris komt een lang gekoesterde droom uit: ze mag meeschrijven aan een grote tv-serie. Maar is dat
echt wat haar gelukkig maakt? Hollywood Hotel Voor Tanya Harris komt een lang gekoesterde droom uit: ze mag
meeschrijven aan een grote tv-serie. Eenmaal in Hollywood raakt Tanya volledig in de ban van de film- en tv-wereld.
Haar schrijfcarrière bloeit op, maar haar gezin – en haar huwelijk – lijden onder het succes. Kan ze moeder, vrouw én
schrijfster zijn?

Waar ik ga
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Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar Europa om
dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was, besluit
ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De
enige die zou kunnen weten waar ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere
vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden, en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie bij
haar aanklopt en een naam noemt die ze al heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om de
waarheid te achterhalen. In Het Alice-netwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij elkaar door
gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed, opoffering en verlossing. Over
Het Alice-netwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie, spanning en romantiek.’ Library journal
‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een geweldige historische roman!’
Historical novel society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel vergeten groep: de Engelse,
Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en militaire informatie
van onschatbare waarde hebben doorgegeven’ ★★★★ VN Thriller- & Detectivegids

Amsterdam
Op het moment dat Freya haar stem verliest tijdens het opnemen van haar debuutalbum, wil Harun weglopen met de
jongen van wie hij houdt en komt Nathaniel na een familietragedie aan in New York. De drie ontmoeten elkaar in
Central Park waarna hun wegen niet meer scheiden. Door beetje bij beetje delen van hun verleden aan elkaar te
onthullen, proberen ze samen de weg terug naar zichzelf te vinden.

Leota's tuin
Tijdens een echtelijke ruzie tussen Eva en Peter, een veelbelovend politicus, overlijdt hun tweejarige zoontje Aron.
Peter stelt voor tegen de politie te vertellen dat het kind ontvoerd is. Op die manier is zijn carrière gered en zal Eva
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niet worden veroordeeld. Zeventien jaar later, op de avond dat Peter tot minister van Justitie wordt benoemd, staat
Aron voor de deur.

Duimelijntje
Zwoele kussen
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als rustig of kalm
ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te negeren
en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld
raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans.
Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn
ooit geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het
Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de
vertaling van dit werk nieuwe wegen in.

Haar naam was Sarah
Eens was de tuin van Leota een prachtige plek, waar bloemen bloeiden en hoop gedijde. Het was haar
toevluchtsoord na de oorlog. Nu is de 84-jarige Leota alleen en haar tuin is verwoest. Al Leota's pogingen om zich
met haar volwassen kinderen te verzoenen, zijn vruchteloos gebleken. Ze spreekt haar wanhoop uit tot God. Hij
brengt twee mensen in haar leven: enerzijds een student die denkt dat hij alle antwoorden weet, anderzijds de
kleindochter waar ze niet op had durven hopen. Meesterwerk van de koningin van de christelijke fictie
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Het spel van leugens
Mijn zusje Emma
Advocaat Jason Kolerich neemt de zaak van James Drinker op zich, een man die wordt verdacht van de moord op
twee vrouwen. Jason wantrouwt zijn cliënt, maar besluit hem toch te helpen. Tot er opnieuw slachtoffers vallen. Het
wordt Jason duidelijk dat niets in Drinkers leven is wat het lijkt. Als Jason zelf valselijk beschuldigd wordt van de
moorden, gaat hij op zoek naar de waarheid, om een seriemoordenaar te ontmaskeren en om zijn eigen onschuld te
bewijzen. 'Deze pagina's barsten van de actie en spanning.' James Patterson over De verkeerde man 'Een speels
maar zorgvuldig dichtgetimmerd plot staat garant voor flink wat momenten nagelbijten.' Booklist

De sadist
Our newest Someecards Mad Libs features 21 brand-new stories all about office life! Story topics include: who
keeps stealing food from the communal fridge?; what happens at the holiday party stays at the holiday party; she
wore that to work?!, and much much more. Our book is 48 fun-filled pages for only $4.99, so pick one up for all your
coworkers!

Ver weg van het stadsgewoel
Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer boven water
te kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing biedt hij haar
financiële steun én vraagt hij haar ten huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje te kunnen adopteren.
Hoewel Sabrina er een bloeiend bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar huwelijk alleen maar op papier
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zal bestaan. Of beloven Javiers zwoele blikken toch meer?

Someecards Office Mad Libs
Someecards Mad Libs includes 21 hilarious and over-the-top stories inspired by the popular adult e-card website,
www.someecards.com. At only $4.99 a pop, pick one up for yourself and all your friends. It's the perfect way to
celebrate any occasion, like a birthday, graduation, one night stand, drunken office party, affairthe list goes on and
on!

Punk 57
María Dolz, een jonge redacteur, is gefascineerd door het echtpaar dat ze elke ochtend tegenkomt in het café waar
ze ontbijt. Miguel en Luisa hebben hartstochtelijke conversaties en stralen geluk uit. Maar dan komen ze van de ene
op de andere dag niet meer in het café. Het blijkt dat Miguel is overleden nadat hij op straat is neergestoken. Als
Luisa maanden later weer opduikt, raken de twee vrouwen bevriend en leert María ook Luisa’s huisvriend Javier
kennen, met wie ze een innige relatie opbouwt. Maar na verloop van tijd begint ze zich af te vragen of Javier wel te
vertrouwen is. Haar hevige verliefdheid maakt plaats voor onberedeneerde angst, en ze vermoedt zelfs dat hij een rol
speelde in de dood van zijn vriend Miguel. De verliefden is een onthutsende roman over de nasleep van onze daden,
de onmogelijkheid om de waarheid te achterhalen en de keerzijde van verliefdheid.

De grootmoedigheit v. Epaminondas
Indiaanse "Waarom" Verhalen
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Een man lijkt ten onrechte veroordeeld te zijn voor de moord op zijn grootmoeder.

Tachtig dagen wit
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the knowledge base of
civilization as we know it. This work was reproduced from the original artifact, and remains as true to the original
work as possible. Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most of these works
have been housed in our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in
the public domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As
a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks,
etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be preserved, reproduced, and made
generally available to the public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.

Het schrift beschreven
In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en onbeschaamde Liana,
geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol passie en avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij
zich direct verbonden voelt; Dagur, de knappe drummer van een wereldberoemde rockband; en de gevierde
fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring, maar Lily weet dat ze nog steeds
niet gevonden heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende
schrijvers, die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die
ook werkzaam is in de Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de zinderende Tachtig dagen-serie.

Tweelingzusje
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Het waargebeurde verhaal over de ondergang van de beroemdste Hebreeuwse bijbel Een verhaal met echte
detective-allures over het lot van de Aleppo Codex en de geheimen die hij met zich meedraagt De Aleppo Codex is
de 10de-eeuwse, unieke kopie van de Hebreeuwse Bijbel. 'De kroon', zoals dit boek ook wordt genoemd, wordt
beschouwd als een van de belangrijkste joodse manuscripten. Journalist Matti Friedman voerde jarenlang onderzoek
uit naar de lotgevallen van dit boek. Hij laat zijn licht schijnen op twee pijnlijke geheimen: hoe de Aleppo Codex van
Syrië terug naar Israël werd gebracht en waarom, op mysterieuze wijze, ruim 200 pagina's uit het boek verdwenen.
Een boek dat op een originele manier inzicht verschaft in de geschiedenis en complexiteit van de joodse
gemeenschap en dat iedereen een spiegel voorhoudt: mensen blijven mensen die, vaak tegen beter weten in, toch
gebreken vertonen. Vertaald door J.F.Braks.

Het Alice-netwerk
Onvoorspelbaar verleden is een multimediale methode voor geschiedenisonderwijs op de pabo, maar wordt ook
toegepast binnen de lerarenopleiding geschiedenis. Het boek geeft een rijk en geïllustreerd en compleet overzicht
van de vaderlandse geschiedenis in een Europese en mondiale context. De leerstof biedt een gedegen basis voor de
eigen ontwikkeling en dit sluit goed aan bij de praktijk van de basisschool. Aan de hand van beeldvorming (kaarten,
tijdsbalken en ooggetuigenverslagen), opdrachten (met of zonder cd-rom) en tips kunnen studenten hun
overzichtskennis stap voor stap verwerven. De cd-rom is het hulpmiddel waarmee studenten de stof nog beter
kunnen verwerken. De student kan zich per tijdvak en onderwerp voorbereiden op het maken van een toets, het
schrijven van een verslag, een studieopdracht uitvoeren, of een les of thema ontwerpen. Hij doet dit in zijn eigen
tempo en op zijn eigen manier. De student heeft daarbij verschillende bronnen tot zijn beschikking (beeld, video,
geluid, tekst) en kiest zelf welke informatie hij nodig heeft. De cd-rom laat studenten het verleden beleven zodat ze
beter gevoel krijgen voor het geven van geschiedenisles op school. Op de adio cd (The musical history tour 1200 2000: Pessengers in time) zijn de volgende liederen te vinden. - Hunters and Farmers (12000 - 3000 BC) - Ancient
Civilisations (3000 - 500 AC) - Monks and Knights (500 - 1000) - Cities and States (1000 - 1500) - Discoverers and
Reformers (1500 - 1600) - Regents and Rulers (1600 - 1700) - Wigs and Revelutions (1700 - 1800) - Citizens and
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Steamengines (1800 - 1900) - Worldwars (1900 - 1950) - Television and Computer (1950 - 2000) - Future (2000 - ).

De aleppo codex
De verliefden
Prentenboek met een sprookjesachtig verhaal, waarin een vogelvanger binnen zeven dagen moet proberen de vogel
te vangen die de koning in zijn droom hoorde zingen.

Someecards Mad Libs
Justine Nolan, een succesvolle documentairemaakster, past op het huis van haar moeder in het prachtige
Connecticut. Als zij een brief van een onbekende afzender tussen haar moeders post vindt, komt de geschiedenis
van haar familie in een heel ander licht te staan. De brief bevat onverwachte onthullingen over haar moeder en haar
geliefde grootmoeder Gabrielle. Ook Justines tweelingbroer Richard is geschokt en ze besluiten samen de waarheid
te achterhalen. Justine reist daarvoor naar Turkije en heeft in Istanbul een ontmoeting met een fascinerende man die
meer over haar familie weet. Uiteindelijk ontdekt Justine het aangrijpende, ware verhaal van haar grootmoeder.

Verwarde geesten / druk 1
De tweelingzusjes Kelly en Kathy zijn drie jaar geworden. 's Middags vieren ze hun verjaardagsfeestje in hun nieuwe
huis. 's Avonds gaan hun ouders naar een officieel diner en laten de jarige meisjes achter onder de hoede van de
oppas. Als zij weer thuiskomen wacht de politie hen op: de meisjes zijn verdwenen, de babysitter is bewusteloos en
er ligt een briefje waarin acht miljoen dollar losgeld wordt geëist. Dit is de ergste nachtmerrie voor een ouder Een
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zinderende thriller waarin de geheimzinnige telepathie tussen tweelingen gecombineerd wordt met de zoektocht van
een moeder. 'Mary Higgins Clark is een van de populairste vertellers op aarde'- Bookreporter 'Een foutloos
verhalenvertelster'- Washington Post

De poort naar India
Frank Bird Linderman (25 september 1869- 12 mei 1938) was een schrijver, politicus, vriend van de Indianen en
etnograaf uit Montana. ""Indiaanse ""Waarom"" Verhalen"" is een prachtige collectie originele Blackfoot en andere
verhalen, ongeveer een eeuw geleden verzameld bij de Blackfoot Indianen in het noordwesten van de Verenigde
Staten. Nu voor het eerst in de Nederlandse taal verkrijgbaar! Eigen vertaling en uitgave van de Stichting Cosmic
Fire Foundation.

De graaf van Montecristo
Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar
je ook gaat, ik mis wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een
penvriend toegewezen. De lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat ik 'Misha' heet, en wees me
toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match.
Het duurde niet lang voordat we erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we het
oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste rapper aller tijden
was… Zo begon het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media.
Geen telefoonnummers. Geen foto's. We hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online
op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school, hield van Gallo's
pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat
ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden?
Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik moet weten dat
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er iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of
een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor
mijn neus te staan

Hollywood Hotel
Drie essays, waarin de Duitse filosoof (1892-1940) op telkens andere wijze de aanzet geeft tot een historischmaterialistische kunsttheorie.

Kill Zone
Dit is een roman over vervalsers en vervalsingen. Een jonge kunstcritica in Buenos Aires vertelt het verhaal van een
mysterieuze bende aangevoerd door La Negra, de legendarische vervalster van schilderijen van Mariette Lydis. In
Zwart licht draait het om de zoektocht naar deze ongrijpbare kunstenares – een onmogelijke missie waarbij de
werkelijkheid begint aan te voelen als een niet van het echt te onderscheiden vervalsing.

Donkere wegen
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school
af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.

I Love to Keep My Room Clean (Dutch English Bilingual Children's Book)
Als je het van ambtenaar tot speechschrijver bij het ministerie van Cultuur schopt, heb je serieus promotie gemaakt.
Maar eerlijk gezegd valt het Libby tegen. Haar kantoor blijkt een minuscuul hokje te zijn. De minister voor wie ze
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schrijft, is onvoorstelbaar ijdel. Haar werk bestaat meer uit het sjouwen van handtassen en bloemen, dan uit het
schrijven van speeches. En Margo, de assistente van de minister, is nou niet bepaald een collega op wie ze kan
bouwen. Net als Libby spijt begint te krijgen van haar nieuwe baan, verschijnt consultant Richard ten tonele. Net
overgevlogen uit Engeland, strak in het pak, heerlijk Brits accent En Margo kan totaal niet tegen hem op.
Onweerstaanbaar, dus! Maar of ze met een politiek schandaal op de loer, de hete adem van Richard letterlijk in haar
nek en een afgunstige collega op de koop toe nog altijd feilloos de juiste woorden weet te vinden, is zeer de vraag

Onvoorspelbaar verleden
Wanneer Carl een pakje afslankpillen aan zijn goede vriendin Stacey verkoopt, en daarmee onbedoeld haar dood
veroorzaakt, zet hij een opeenvolging van catastrofale gebeurtenissen in gang. Het begint met uitvluchten, gaat over
in leugens en eindigt met moord In Rendells donkere verhaal vol psychologische spanning komen zaken aan bod als
persoonsverwisseling, ontvoering en blackmail, en het brengt een cast van personages ten tonele die zo echt lijken,
dat we hen beter leren kennen dan onszelf. Het postuum verschenen Donkere wegen is het briljante slotstuk van een
memorabele schrijverscarrière. Door The Guardian en The Independent gekozen tot een van de beste thrillers van
het jaar

Schaken
Toen Carries papa nog leefde, was alles goed. Hij was lief en maakte altijd grapjes. Maar hij ging dood, en nu is
Richard er. Richard is haar stiefvader, en hij is niet lief. Hij drinkt en slaat en schreeuwt. En mama doet helemaal niks
om te helpen. Voor Carrie is er nu nog maar één ding echt belangrijk: ze moet haar zusje Emma beschermen. Ze
vindt verstopplekken achter de bank en op zolder, en zorgt ervoor dat ze zoveel mogelijk van huis zijn, maar al snel
beseft ze dat het voor een achtjarig meisje niet gemakkelijk is om haar zus te redden. Ze doet het zo goed ze kan, en
als het niet meer gaat, maakt ze plannen om weg te lopen en nooit meer terug te komen. Maar dan gaat alles mis en
is er nog maar één manier om Emma te helpen.
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De geheime brief
De tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt en naar het wielerstadion in Parijs gebracht, waar
duizenden joden worden verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje
Michel in een kledingkast opsloot, net voordat de politie het appartement binnendrong, en de sleutel bij zich stak.
Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over
deze razzia. Ze gaat op zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt zij het goed verborgen geheim van
haar schoonfamilie.

Het mooiste lied
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven,
nagelbijtend spannend Hopelijk volgen er nog veel meer thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson,
scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een
geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel in de intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack
Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de U.S. Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in
het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in een hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een
Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen
dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart voor zijn ogen wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering
Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de
U.S. Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op
te zetten om de generaal in veiligheid te brengen. Maar wanneer Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in
de Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag. Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen
bekend was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu moet Swanson, de enige overlevende van zijn
missie, het duistere hart van de woestijn betreden om zijn missie te volbrengen. Algauw stuit hij op de meest
gevaarlijke vijand die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot van de gegijzelde generaal ligt in
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handen van scherpschutter Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter, beschrijft het strijdtoneel met
indrukwekkende accuratesse.’ – The Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter met de hoogste rang
van de U.S. Marines tijdens de Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines gediend tijdens de inval
van Bagdad en is over de hele wereld op missie geweest. Kill Zone is het eerste deel van de spectaculaire Sniperserie.

Zwart licht
Dutch English bilingual children's book. Perfect for kids learning Dutch or English as their second language. This
children's book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little
bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room,
and organize their toys. Dit kinderboek kan kinderen motiveren zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun kamer
opgeruimd te houden. Lees mee hoe het kleine konijntje Jimmy en zijn broertjes hun les leren in dit prentenboek. Ze
leren samenwerken en hun kamer en speelgoed opruimen.

Eenige opmerkingen naar aanleiding van de "Arbeidswet"
Schuldig
Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn verloving,
valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in de donkere kerkers van het Château
d'If, waar hij veertien jaar zucht om gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren
van trouw aan Dantès, toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met zijn huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès
hoort van een verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te krijgen en
deze te gebruiken om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf hebben gestort. Vertaler Jan H.
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Mysjkin kreeg voor deze eerste integrale vertaling van 'De graaf van Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze
Elly Jaffé Prijs.

Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid en andere
essays
Drie lange verhalen over de belevenissen en ervaringen van verschillende Amerikanen in India, waardoor hun kijk op
het land drastisch verandert.

Nederlandsche Sagen En Legenden
Het hoogste woord
Wie is het volgende slachtoffer van de moordlustige psychopaat Edgler Foreman Vess? Hij heeft al vele moorden op
zijn geweten, maar Chyna is door het oog van de naald gekropen. Tijdens een bezoekje aan de familie van haar
beste vriend heeft Vess het hele gezin vermoord. Als enige overlevende komt ze te weten wie zijn nieuwe slachtoffer
is. Chyna zet haar eigen trauma en verdriet opzij om de nieuwe prooi van de meedogenloze seriemoordenaar te
redden. Met gevaar voor eigen leven De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn
spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken
bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt
hem tot een van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken
geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500
miljoen keer verkocht.
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