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Rechteloos David Baldacci 2010-10-18 Wanneer een bom in het hart van Washington D.C.
tot ontploffing komt, lijkt in eerste instantie alles te wijzen op een aanslag op de Britse
premier. Op het moment dat de bom afging, verliet hij net per limousine het Witte Huis. De
autoriteiten zijn er dan ook van overtuigd met een mislukte terroristische aanslag te maken
te hebben. Om te helpen bij het onderzoek stuurt de Britse geheime dienst binnen een dag
een van haar beste agenten naar de Verenigde Staten: Mary Chapman. Chapman, een
ervaren en zeer gevaarlijke agent, komt algauw in contact met Oliver Stone, die getuige is
geweest van de explosie. Wanneer de FBI, de Secret Service en de vele andere geheime
diensten die betrokken zijn bij het onderzoek elkaar alleen maar wantrouwen en
dwarsbomen, roepen Stone en Chapman de hulp in van Harry Finn, Annabelle Conroy en de
overige leden van de Camel Club. Samen komen ze erachter dat de daders die avond
mogelijk een ander doel voor ogen hadden. En alleen de Camel Club kan nu nog een ramp
van ongekende omvang voorkomen...
Mathematical Modeling and Computational Intelligence in Engineering Applications Antônio
José da Silva Neto 2016-08-12 This book brings together a rich selection of studies in
mathematical modeling and computational intelligence, with application in several fields of
engineering, like automation, biomedical, chemical, civil, electrical, electronic, geophysical
and mechanical engineering, on a multidisciplinary approach. Authors from five countries
and 16 different research centers contribute with their expertise in both the fundamentals
and real problems applications based upon their strong background on modeling and

computational intelligence. The reader will find a wide variety of applications, mathematical
and computational tools and original results, all presented with rigorous mathematical
procedures. This work is intended for use in graduate courses of engineering, applied
mathematics and applied computation where tools as mathematical and computational
modeling, numerical methods and computational intelligence are applied to the solution of
real problems.
Solutions Manual to Accompany Financial Statement Analysis John J. Wild 2001
De goede arts Damon Galgut 2011-03-24 Wanneer de net afgestudeerde Zuid-Afrikaanse
arts Laurence Waters zich aanmeldt bij een afgelegen, verwaarloosde kliniek voor de zwarte
bevolking, is oudgediende Frank direct achterdochtig. Laurence heeft alles wat Frank in de
loop der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team Laurence met wantrouwen en
ontzag behandelt, groet er toch een ongemakkelijke vriendschap tussen de twee artsen.
Ook in het naburige stadje is de sfeer gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde,
lokale dictator uit de dagen van het apartheidsregime, is opnieuw in de omgeving
gesignaleerd, en in Mama's café arriveert een oude bekende die bij Frank pijnlijke
herinneringen naar boven brengt.
Vijf miljard jaar eenzaamheid Lee Billings 2014-12-05 De intrigerende zoektocht naar leven
buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al
onze Melkweg 40 miljard exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit
internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee Billings samen met

topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete
sporen van leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de
verste uithoeken van het heelal en de Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen op
onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk veel over wat leven
mogelijk maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is
uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast
overtuigd dat er leven is 'out there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard
van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven definitief onmogelijk wordt. Tenzij
wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit meeslepende
boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
Voor de liefde van mijn zoon Jean P. Sasson 2011-01-27 Als klein meisje rebelleert de
Afghaanse Maryam al tegen het tweederangs bestaan dat haar lot zal zijn als ze eenmaal
een volwassen vrouw is. Ze wil liever als jongetje door het leven, maar wordt in haar klas al
snel ontmaskerd. Als opstandige tiener in het levendige Kabul van de jaren zeventig droomt
Maryam van een nieuw leven van vrijheid in Amerika. Haar vader beslist echter anders en
arrangeert een huwelijk met een traditionele man, die haar slaat, misbruikt en verkracht. Ze
is zielsgelukkig als ze in verwachting is en nadat haar zoontje is geboren besluit ze haar
gewelddadige man te ontvluchten. Maar hij weet Maryam in Amerika te traceren en kidnapt
hun kind. Jarenlang zoekt ze vergeefs naar haar gestolen zoon, radeloos van bezorgdheid
over zijn lot in het door de taliban onderdrukte en door burgeroorlog geteisterde Afghanistan.
Voor de liefde van mijn zoon is het tragische en ontroerende verhaal van een vrouw die,

gekweld door haar enorme verlies, vastberaden is haar zoon terug te vinden en met
verbetenheid vecht voor vrijheid en gelijke rechten voor de vrouwen in Afghanistan. ‘Als je
deze maand maar één boek leest, lees dan Voor de liefde van mijn zoon van Jean Sasson.
Dit boek, dat speelt tegen de achtergrond van het Aghanistan van de jaren zeventig,
verbindt vrijheid, gelijk en kracht met de allesoverheersende liefde voor een kind. [...] Het
gevolg: een roman die je niet meer loslaat.’ – Kek mama
Vernon God Little DBC Pierre 2021-02-05 Vernon God Little is het debuut van DBC Pierre
dat hem onverwijld de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht opleverde. Het is
een schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse plaatsje Martirio - bekend
van de barbecuesaus - tijdens de nasleep van een bloedbad op een middelbare school. De
roman wordt bevolkt door een meute zonderlingen, freaks, kwekkende huisvrouwen en die
ene, ontroerende adolescent met een groot talent om op het goede moment op de
verkeerde plaats te zijn. Vernon God Little is een satire die diep door het hart van
hedendaags Amerika snijdt. Rauw maar erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is overdreven. De
manier waarop we tegenwoordig leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou
kunnen bedenken', aldus DBC Pierre zelf. 'Ik ben geen satiricus. De realiteit is de satire
voorbijgegaan.'
International Books in Print 1992
Fatale vlucht Kathy Reichs 2012-09-19 Een passagiersvliegtuig stort neer in de bergen van
Noord-Carolina. Forensisch antropologe Temperance `Tempe Brennan maakt deel uit van
het regionale rampenteam en haast zich naar de plaats des onheils om mee te helpen bij het

identificeren van de slachtoffers. Over de ware toedracht van de ramp lopen de meningen
van collega s van de FBI en andere instanties ver uiteen. Dan vindt Tempe in de bossen een
voet die onmogelijk van een van de passagiers kan zijn geweest. Met hulp van Andrew
Ryan, een rechercheur uit Montreal en haar voormalige geliefde, begint ze haar onderzoek
naar de herkomst van de voet en stuit op een reeks mysterieuze verdwijningen. Het gevolg
is dat ze vrijwel meteen op non-actief wordt gesteld en dat haar betrouwbaarheid publiekelijk
in twijfel wordt getrokken. Maar Tempe trekt zich niets aan van de beschuldiging en zet door
tot de onderste steen boven komt.Kathy Reichs is forensisch antropoloog. Ze werkt voor de
gerechtelijke medische dienst van Noord-Carolina en Quebec. Daarnaast is ze hoogleraar
antropologie en wordt ze vaak gevraagd om op te treden als getuige-deskundige. Met Déja
Dead vestigde ze haar faam als schrijver. Fatale vlucht is haar vierde thriller.
Publisher's Monthly 1999
Op het eerste gezicht Danielle Steel 2014-07-04 Danielle Steel Op het eerste gezicht Ze
werkt hard voor haar succes, maar durft ze te geloven in de liefde? Timmie O'Neill heeft een
succesvol mode-imperium opgebouwd. Toch is ze niet gelukkig. Een mislukt huwelijk en het
verlies van haar vierjarige zoontje stemmen haar intens verdrietig. Totdat de vonk tussen
haar en Jean-Charles Vernier tijdens de Parijse Fashion Week overslaat: durft Timmie weer
te geloven in de liefde? Danielle Steel heeft van haar 88 romans ongeveer 650 miljoen
exemplaren verkocht in bijna 50 verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn
verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York
Times. In Nederland en Vlaanderen is haar populariteit ongeëvenaard. Haar boeken zijn in

gedrukte vorm en als e-book verkrijgbaar. 'Geen rijtje met glamourboeken is compleet
zonder de nieuwste Steel.' - Elle
EBOOK: FINANCIAL STATEMENT ANA WILD 2008-09-16 EBOOK: FINANCIAL
STATEMENT ANA
Databases David M. Kroenke 2017
Introduction to Structural Analysis & Design S. D. Rajan 2000-10-27 This book is an
introductory text on structural analysis and structural design. While the emphasis is on
fundamental concepts, the ideas are reinforced through a combination of limited versatile
classical techniques and numerical methods. Structural analysis and structural design
including optimal design are strongly linked through design examples.
Computernetwerken James F. Kurose 2003-01-01
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu 2012-11-02 Het is een
van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? Ligt de
verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er een
andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende
economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo,
ondergedompeld in geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten
overtuigend zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei
stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun betoog met tal van
fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In Zuid-

Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft de bevolking volop
economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd
en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar
veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat
ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de
John Bates Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als
belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en
econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde LatijnsAmerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede
dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson
hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden gelezen door politici en
economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit
boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
E-business en e-commerce Dave Chaffey 2011
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle belangrijke
materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde, zoals
metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de

belangrijkste eigenschappen; · de manier van verwerking; · de beperkingen; · de
belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van specificatie in
een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen
alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste
ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
Het doel Eliyahu M. Goldratt 2012-10-16 Al dertig jaar een internationale
managementbestseller! Het doel heeft het managementdenken in de westerse wereld
veranderd. Goldratt werd door het tijdschrift Fortune uitgeroepen tot ‘goeroe van de
industrie’. Door Business Week uitgeroepen tot ‘genie’. In een spannend detectiveverhaal
vecht Alex Rogo voor het behoud van zijn bedrijf. Met hulp van een oud studievriend slaagt
hij erin om conventionele denkwijzen aan de kant te schuiven. Op deze manier handelt hij op
een originele manier. Elk proces blijkt beperkingen te hebben die echte groei en ontwikkeling
belemmeren. Het verhaal verklaart de basisprincipes van de beperkingentheorie. Dit is de
Theory of Constraints, ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Al meer dan zes miljoen
exemplaren wereldwijd verkocht! Eliyahy Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
wetenschapper, leermeester en managementgoeroe. Over de hele wereld passen
economen en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen organisaties.
Marxistische sociologie Tom Bottomore 1975
Valse getuige Randy D. Singer 2008 Een premiejager wordt zelf achterna gezeten door
zowel de Chinese maffia als de FBI vanwege een formule die alle internetcodes kan kraken.
Datanetwerken en telecommunicatie

R. R. Panko 2005
Vierspel Jane Fallon 2013-10-25 Rebecca, Daniel, Alex en Isabel zijn sinds hun
studententijd goede vrienden. Rebecca trouwde met Daniel, Alex met Isabel en al twintig
jaar lang zijn ze onafscheidelijk. Maar dat staat op het punt te veranderen... Het begint
wanneer Alex Isabel verlaat en de eerste scheur in hun, naar het leek onbreekbare,
vriendengroep zichtbaar wordt. Maar het wordt nog erger als Alex zijn hart uitstort bij
Rebecca en haar vertelt waarom. Als Alex niet lang daarna trots vertelt wie zijn nieuwe
vriendin is, is het hek van de dam: Lorna, de te slanke, neurotische en zelfingenomen
collega van Rebecca, haar tegenpool in alles en vijand nummer één. Dat kan niet lang goed
gaan en het ooit zo stabiele vierspel is aan diggelen. Vierspel heeft de unieke, humoristische
tongue in cheek-stijl waarmee Jane Fallon eerder succesvol was in de romans Op de man af
en Krijg je wel. 'Herkenbaar, af en toe schaamteloos en erg humoristisch.' Flair 'Superleuk
boek! Lezen!' Chicklit.nl 'Dit boek heeft alles: het is humoristisch, ontroerend en heeft
enorme vaart.' Daily Express 'Jane Fallon geeft chicklit een intelligente wending.' Instyle
Marketing, de essentie Philip J. Kotler 2009
The British National Bibliography Arthur James Wells 2009
Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India
en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de periode net na de
emigratie was heel heftig. Net wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze
middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin.
Birju wordt het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds

wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook
liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de
woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil
Sharma (1971, Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde
hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij
studeerde aan Princeton University en Harvard Business School. Sharma is auteur van
meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de
PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Ik ben o.k., jij bent o.k. Thomas Harris 2013-05-03 In de bestseller Ik ben o.k. Jij bent o.k.
laat psychiater Thomas Harris zien hoe de mens werkelijk vrij kan worden en op volwassen
wijze met zijn kinderen en zijn medemensen kan omgaan. Harris maakt begrijpelijk waarom
wij handelen zoals we doen, waarom wij altijd op een bepaalde wijze reageren en wat nu
eigenlijk de basis is van ons gedrag. Daarbij geeft Harris praktische aanwijzingen voor
problemen in huwelijk, relatie en opvoeding, voor de groei naar volwassenheid en voor een
creatief bestaan, voor vraagstukken op religieus terrein en voor conflicten in de samenleving.
In een uitvoerig hoofdstuk laat hij zien wanneer iemand die in psychische moeilijkheden
verkeert, behandeling nodig heeft. â Een snelle kuur naar volwassenheid is dit boek niet.
Ook al komt het soms zo op ons af. Het geeft vooral voorlichting, het maakt gecompliceerde
psychische problemen meer grijpbaar door eenvoudige taal. Ik zou het zonder twijfel aan
mensen in grote verwardheid â en aan alle personen in hun omgeving â willen geven. Opdat

alles voor hen overzichtelijker wordt en ze het lange en vaak pijnlijke werk kunnen beginnen,
dat voert tot de ervaring: Ik ben o.k. en jij bent o.k. en we kunnen elkaar als volwassen
mensen benaderen.â â Jan Foudraine in zijn voorwoord
Schemerlanden J.M. Coetzee 2018-11-13 Schemerlanden is het debuut van J.M. Coetzee;
het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee novellen die beide - in verschillende tijden, maar
met een verrassend overeenkomstige blik - het perverse geweld van de kolonisatie als
thema hebben. In 'Het Vietnamproject' is Eugene Dawn, een specialist op het gebied van
psychologische oorlogvoering, betrokken bij een grotesk project om de oorlog in Vietnam te
beëindigen door de vijand te demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd rapport in het
geëigende technische jargon bezig is, verandert de anonieme, ideologische en kille taal
langzamerhand in een emotioneel en aangrijpend persoonlijk proza, waarin de problemen in
zijn privéleven de overhand krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de
gruwelijke wraak van de ontdekkingsreiziger Jacobus Coetzee op een Hottentottenstam die
hem gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating een aantal 'getemde'
Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de vrijheid te genieten, besluit
Jacobus in 1760, zogenaamd op olifantenjacht, dat deze vrijheid een kort leven beschoren
zal zijn.
Foreign agent Brad Thor 2017-01-19 Nog nooit schreef Brad Thor een actueler boek en
Foreign Agent wordt door velen nu al gezien als een nieuw indrukwekkend hoogtepunt in
zijn schrijfcarrière. In Washington breekt paniek uit: hoe is het mogelijk dat de informatie
over de geheime missie is uitgelekt? Scot Harvath - half spion, half commando - wordt

ingeschakeld om antwoorden te vinden. Zijn koortsachtige zoektocht brengt hem van
Molenbeek in Brussel naar kraakpanden in Berlijn en van villa's in Beieren naar stof ge
dorpjes in door IS bezet gebied
EBOOK: Financial Statement Analysis SUBRAMANYAM 2013-05-24 EBOOK: Financial
Statement Analysis
De meester van Petersburg J.M. Coetzee 2018-11-13 De schrijver Fjodor Michaïlovitsj reist
in 1869 van Dresden naar Petersburg om uit te zoeken wat er met zijn zoon Pavel precies is
gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de geheime politie van de tsaar, heeft hij
zelfmoord gepleegd, of is de anarchist Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood?
Fjodor Michaïlovitsj verdwijnt steeds meer in het leven van zijn zoon, en brengt een paar
verwarrende en gepassioneerde nachten door met de mooie Anna Sergejevna, die hem niet
dichter bij het raadsel van Pavels verdwijnen brengen. Coetzee heeft hier in feite de schrijver
Fjodor Dostojevski ten tonele gevoerd en vervlecht op een geraffineerde wijze situaties en
passages uit diens Boze geesten. Het is ook een ontroerend verslag van de pijn die een
vader ervaart als hij zijn zoon moet missen.
Van fatwa tot jihad Kenan Malik 2020-12-31 Botsingen van beschaving sinds de affaireRushdie In 2009 is het twintig jaar geleden dat Salman Rushdies roman De duivelsverzen
verscheen, het begin van een van de geruchtmakendste wereldwijde conflicten over de
vrijheid van meningsuiting, maar bepaald niet het laatste incident: tot en met Deense
cartoonisten en Ayaan Hirsi Ali botst 'ons' vrije woord regelmatig met de islam. Voor
journalist en wetenschapper Kenan Malik was de Rushdie-affaire persoonlijk een grote

schok. Als geboren Indiër en getogen Brit, voelde hij verwantschap met de getroffen
schrijver maar ook een hoop ongemakkelijkheid. Want van religieuze conflicten had Malik
nooit last gehad maar van racisme wél, maar die twee krijgen steeds meer met elkaar te
maken. Moet de islam overal de schuld van krijgen? En hoezeer is het Westen gehecht aan
zijn intellectuele vrijheid?
Galgenveld John Sandford 2016-08-09 Op een mooie zomeravond heeft Layton Carlson jr.
uit Red Wing, Minnesota eindelijk eens geluk. Hij heeft de perfecte plek gevonden om alleen
te zijn met zijn vriendinnetje: een afgelegen boerderij midden tussen de maisvelden. Er is
maar één probleem: de stank. Die is verschrikkelijk. Layton belt de lokale sheriff, en als die
op onderzoek uitgaat vindt hij een lijk in een watertank. En nog een, en nog een... Tegen de
tijd dat Lucas Davenport ter plaatse is, heeft de politie vijftien lichamen gevonden. En het
einde is nog niet in zicht. De slachtoffers blijken te zijn vermoord over een jarenlange
periode. Elke zomer één moord, met de regelmaat van de klok. Hoe kon dit gebeuren
zonder dat iemand het ooit merkte? Eén ding is zeker: de moordenaar woont vlakbij. Het is
waarschijnlijk iemand die ze elke dag tegenkomen... br>
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Het elfde gebod Jeffrey Archer 2021-10-22 Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een
dubbelleven geleid. De buitenwereld kende hem als een hardwerkende en toegewijde vader,
de CIA beschouwde hem als hun meest dodelijke wapen. Slechts een paar dagen
verwijderd van zijn uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste opdracht te horen: het liquideren van
de nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar vormt voor de Verenigde Staten.

Wat Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski de vijand is, maar de directeur van de
CIA zelf, Helen Dexter. Er is een geheim dat Fitzgerald met zich meedraagt en Dexter zal
niet rusten voordat het geheim samen met Fitzgerald begraven ligt. Heeft de spion het
complot op tijd door om zijn eigen leven te redden? De thriller ‘Het elfde gebod’ van
bestsellerauteur Jeffrey Archer is een bloedstollend verhaal met hoog tempo, onverwachtse
wendingen en enorme verbeeldingskracht. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig
politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis.
Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale
bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers
schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie
'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na een
veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle auteurs van het
Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is
getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen,
Cambridge en op Mallorca.
F Daniel Kehlmann 2013-11-08 Arthur Friedland heeft drie zonen. Martin, een katholieke
priester die waarlijk niet gelooft; en de identieke tweeling Eric en Iwan. De een is een diep in
de schulden zittende financieel adviseur, die lijdt aan visioenen, de ander een mislukt
schilder die naam krijgt met het vervalsen van een uitgerangeerde meester. Er lijkt
vooralsnog niets aan de hand, totdat de schimmige mannen plots voor een afgrond komen
te staan. Een moment van onachtzaamheid, een misstapje, een onbeduidend toeval en wat

zo gevreesd werd, wordt waar. F is een virtuoze roman, vol verwisselingen en
geheimzinnigheid, die draait en draait met de werkelijkheid en wat zich daarachter af kan
spelen.
ICICKM 2019 16th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management
& Organisational Learning John Dumay 2019-12-05
Financial Statement Analysis John J. Wild 2004
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