Mystery Powder Analysis Gizmo Answer Key
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Mystery Powder Analysis Gizmo Answer Key by online. You might not require more grow old to
spend to go to the ebook launch as competently as search for them. In some cases, you likewise get not discover the broadcast Mystery Powder Analysis Gizmo
Answer Key that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, when you visit this web page, it will be for that reason enormously easy to get as skillfully as download lead Mystery Powder Analysis Gizmo Answer
Key
It will not assume many period as we run by before. You can pull off it while measure something else at house and even in your workplace. hence easy! So, are you
question? Just exercise just what we give below as skillfully as review Mystery Powder Analysis Gizmo Answer Key what you like to read!

Sentinel Matthew Dunn 2013-07-04 Uit alles blijkt dat Matthew Dunn weet waar hij het over heeft: Will Cochrane is realistisch, keihard en toch menselijk.De Britse
geheim agent Will Cochrane krijgt een onmogelijke opdracht. Een afgelegen Siberische onderzeebootbasis blijkt de bron van een cryptische boodschap: `Hij heeft ons
verraden en wil oorlog. Als Will de afzender vindt, is deze undercoveragent van MI6 op een haar na dood. Zijn laatste woorden: `Alleen Sentinel kan hem tegenhouden.
Will ziet zich geconfronteerd met een nietsontziende tegenstander. Het is spion tegen spion, en hij zal alles uit de kast moeten halen om te winnen.
Svenska sprakets lagar Johan Er Rydquist 1850
Zagazoo Quentin Blake 1998 Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje waar een babytje in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar gaandeweg
ontdekken zij dat het opvoeden van een kind ook zijn keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte, ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
We moeten allemaal feminist zijn Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-13 In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie een TEDx-lezing over wat het betekent om vandaag
de dag feminist te zijn. Het filmpje werd bijna drie miljoen keer bekeken en gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample van Adichie in een van haar nummers en ook in
boekvorm is haar pleidooi een grote bestseller in Amerika en Engeland. Het is geen wonder dat We moeten allemaal feminist zijn zoveel mensen aanspreekt:
Chimanada Ngozi Adichie schrijft op humorvolle en toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke definitie van het feminisme in de eenentwintigste eeuw.
Morgen zullen er abrikozen zijn Jessica Soffer 2013-12-06 `Er is een gezegde in het Arabisch: Bukra fil mish mish. `Morgen, als de abrikozen bloeien. Of, in andere
woorden, misschien morgen. Dat bleef ik maar denken. Morgen zou ik het doen, morgen. De veertienjarige Lorca kan urenlang over kookboeken gebogen zitten, op
zoek naar recepten voor haar moeder. Wanneer ze zich inschrijft bij de kooklessen van de Iraaks-Joodse weduwe Victoria om masgouf te leren bereiden, en zo de
liefde van haar moeder af te dwingen, krijgt ze al gauw het gevoel dat er meer tussen hen moet zijn dan hun gezamenlijke liefde voor koken. Tijdens de kooklessen en
hun afzonderlijke zoektochten worden Lorca en Victoria gedwongen om zowel met het verleden als met de toekomst in het reine te komen en de waarheid onder ogen
te zien, hoe ingewikkeld en ondenkbaar die ook moge zijn.
De kat die de dief schaduwde Lilian Jackson Braun 1997 Een aantal diefstallen en de moord op een bankier juist rond de feestdagen zorgen voor onrust in het stadje
Pickax.
Freak de Kanjer William Rodman Philbrick 1997 De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te
snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Een zomer in Parijs Eleanor Brown 2020
Duin messias Frank Herbert 2018-04-24 Het spannende vervolg op scifi-klassieker Duin In Duin Messias gaat het verhaal van Paul Muad'Dib verder. Aan het hoofd van
zijn Vrijmanse Fedaykin werd hij Keizer van het hele bewoonde universum. Maar met zijn fanatieke veroveringsoorlog heeft hij velen tot vijand gemaakt. Om hem heen

worden allerlei complotten gesmeed, zowel door openlijke vijanden als door mensen die hij vertrouwt...
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.
Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Knuffel Jez Alborough 2009
Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed voor. Prentenboek met kleurige collageachtige tekeningen en
tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Kindje hier, kindje daar, allemaal kindjes bij elkaar David Ellwand 2009 Hardkartonnen prentenboek in oblong formaat met zwart-witfoto's van baby's van diverse
nationaliteiten die allerlei gemoedstoestanden uitdrukken. Met tekst op rijm. Vanaf ca. 1 jaar.
Designing Effective Speech Interfaces Susan Weinschenk 2000-03-03 Master the critical knowledge you need to design speech-enabled applications It's not just a farfetched gizmo straight out of a sci-fi movie anymore. Speech interface technology, which allows a user to communicate with computers via voice instead of a keyboard
or a mouse, is quickly becoming a main feature in new software. This straightforward guide provides traditional graphical user-interface designers, developers, usability
engineers, and product managers with all the information they need to make a rapid transition in order to stay abreast of this monumental shift in technology.
Weinschenk and Barker, two experts in state-of-the-art online communication, discuss the basics of speech interfaces and speech technology, hardware, and software.
They clearly explain the interface design principles that are applied to S/GUI and AUI interfaces and describe the latest practices of leading experts. In addition to its indepth look at speech technologies and the different types of user interfaces, this book: * Provides an overview of the field of human factors and defines the basic
concepts of human computer interaction * Discusses the current state of speech technology applications * Explains the laws of human factors that apply to speech
interfaces * Contains guidelines and examples for user control, human limitation, model integrity, accommodation, clear dialogue, and aesthetic integrity * Details the
best practices in interface design and usability engineering * Explores the special issues involved in interface design for disabled persons Visit the companion web site
at www.wiley.com/compbooks/weinschenk/ for a categorized resource list of speech, speech interface, and human-computer interaction books, articles, and links.
Dynamica Russell Charles Hibbeler 2010 Boek bevat vraagstukken, analyseprocedures en diverse voorbeelden ter illustratie. Op de site staan animaties en
videouitwerkingen met uitgebreide instructies.
Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci 2017-06-06 Hoe word je een stoïcijn? Massimo Pigliucci laat zien hoe deze oude filosofie toepasbaar is in het moderne
leven. Toen Pigliucci de vijftig naderde, werd hij overvallen door grote levensvragen en het besef van zijn eigen sterfelijkheid. Hij ging zich verdiepen in de praktische
filosofie van de stoïcijnen, die uitstekend past bij seculiere westerlingen. Ze leert je te focussen op wat binnen je macht ligt en zo een zekere gelijkmoedigheid te
bereiken. Pigliucci combineert een glasheldere uitleg van deze tijdloze filosofie met persoonlijke voorbeelden. Ten slotte formuleert hij twaalf leefregels voor de moderne
stoïcijn.
Karel Appel 1965
Euripides' Bacchae 1963
One Flew Over the Cuckoo's Nest Ken Kesey 2015-03-04 De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon State met
beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord
door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer
McMurhpy ziet hoe de patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het
figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te
smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de
buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal
gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven
en de vrijheid.
De lessen van Loki Joanne Harris 2014-05-30 Joanne Harris De lessen van Loki Een magische roman van de auteur van Chocolat 'Bekijk alles van de zonnige kant. Als
er geen zonnige kant is... kijk de andere kant op.' Aldus Loki, de ultieme bedrieger die instrumentaal is in de ondergang van Asgard, het Noorse godenrijk. In zijn lessen
doorloopt Loki zijn levensverhaal, hoe hij door de onderwereld van Chaos werd gerekruteerd, hoe hij in opdracht van zijn eenogige meester Odin een reeks dubieuze
opdrachten uitvoert, tot en met zijn uiteindelijke verraad van de goden en de val van het mythische Asgard. Joanne Harris schiep een wonderlijke wereld, herkenbaar als

de Noorse godenwereld, maar met een toonzetting waarbij de goden worden opgevoerd als eigentijdse personages, van streetwise tot erudiet en semi-intellectueel, van
spiritueel tot filosofisch. Het resultaat is een intelligente mix van mythen en folklore, metaforen en aforismen, bruisend van mystiek. 'Dit uitstapje van de auteur van
Chocolat naar het terrein van de mythologie is levendig en vol dikke pret.' The Sunday Times '(...) sappig, grandioos en melancholiek.' The Financial Times
De veertig dagen van de Musa Dagh Franz Werfel 1948
De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken, totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is om een gewone
kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in kleur; uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren en/of dieren aan. Vanaf ca. 3 jaar.
Strategisch merkenmanagement Kevin Lane Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.
Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen Georges Perec 2011-03-16 Georges Perec sleept de lezer mee in het hilarische verhaal van een
hindernisloop, waarbij de vooruitzichten op succesvol overleg met een steeds ongrijpbaarder afdelingschef almaar schimmiger worden. De held van het verhaal is een
marionet die nooit een eigen beslissing neemt, een spook dat eindeloos ronddwaalt door de kantoren van het kafkaëske bedrijf waar hij geacht wordt te werken.
Onbetekenende details nemen angstaanjagende proporties aan. Door de zich alleen in schijn herhalende zinnen lijkt de tijd te bevriezen. Als u dacht dat de directe weg
naar opslag de beste was, dan helpt deze parodie op de vrije wil u definitief uit de droom. Tips en wenken voor wie zijn afdelingschef om opslag wil vragen - in 1968
gepubliceerd in een obscuur tijdschrift - is in Frankrijk pas in 2008 in boekvorm verschenen. De tekst blijkt intussen nog niets aan actualiteit te hebben verloren.
De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010 Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade
gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
De kat die kwam ontbijten Lilian Jackson Braun 1997 Wanneer een rustig eiland in een rumoerig vakantiecomplex wordt veranderd, is niet iedereen het daarmee eens:
sabotagedaden volgen, waarbij zelfs doden vallen.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet
door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten
perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich
al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook morele steun van haar
buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter
op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Overlevingslied Paul Tremblay 2020-10-27 In de huiveringwekkende thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van Stephen King, zijn
meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig horrorverhaal van Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de Bram
Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt geteisterd door een verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat wordt verspreid
door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze ongekende ziekte een angstaanjagend korte incubatietijd van een uur. Besmette patiënten worden
knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere mensen te bijten en infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De ziekenhuis zijn overvol,
de hysterie is uitgebroken, mensen leven in quarantaine en een avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen van de regering te haperen. Dokter Ramola
"Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt een hysterische oproep van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is vermoord, nadat hij venijnig
aangevallen werd door een besmette buur. In een poging haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams de huiveringwekkende, en soms
dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren kind kunnen redden? “Paul Tremblay scared the living hell out of
me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen King
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen
decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het marktwerkingsbeleid
werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest
moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze

verantwoordelijkheden ook daadwerkelijk worden genomen.
Van Den Vos Reynaerde Foeke Buitenrust Hettema 1921
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken.
Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar
ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse
dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale
categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en
groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in
ogenschouw.
Harry Potter en de Orde van de Feniks J.K. Rowling 2015-12-08 Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog
erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren.
Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan
krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen
stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
Het nieuwe noorden Laurence Smith 2013-10-09 Onze wereld in 2050 Er zal veel veranderen in de komende decennia. De mensheid gaat steeds noordelijker wonen.
De noordelijke landen worden welvarender, terwijl de landen rond de evenaar te maken krijgen met watertekorten en overbevolking. Laurence Smith reisde vijftien
maanden door het gebied rond de Noordpool. In Het nieuwe noorden combineert hij geografie en geschiedenis met zijn bevindingen tijdens zijn noordpoolreis. Het
resultaat is een buitengewoon menselijk verhaal, geënt op grondig wetenschappelijk onderzoek. Laurence C. Smith is professor in de geografie en in de aard- en
ruimtewetenschappen, en vicevoorzitter van het departement Geografie aan de Universiteit van Los Angeles. Hij publiceert regelmatig in tijdschriften als Science en
Nature en hij adviseert de Amerikaanse overheid over de gevolgen van klimaatveranderingen.
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om
vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar
dochtertje tot feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee, wrang, geestig,
diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw. Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een
speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om open gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om
het eten op tafel te zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het
werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
Geraffineerd Cecily von Ziegesar 2011-10-07 Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze
keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy
staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden
beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 '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 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 Christus van Elqui Hernan Rivera Letelier 2012-11-06 De hoofdpersoon is gebaseerd op een figuur die echt bestaan heeft, Domingo Zárate Vega, ook wel bekend
als de christus van Elqui. Hij was een prediker die als een soort nieuwe Christus door Chili zwierf – daarmee deed hij een belofte gestand aan zijn moeder, dat hij

gedurende 20 jaar een zwervende prediker zou zijn. Hernán Rivera Letelier, zelf de zoon van een amateurprediker – ‘Mijn vader was prediker en ik ben opgegroeid met
een Bijbel onder mijn hoofdkussen’ – heeft dit gegeven gebruikt om er op zijn geheel eigen wijze een invulling aan te geven in opnieuw een prachtig portret van een
gemeenschap op een van de meest extreme plekken op deze aarde, de Atacamawoestijn. Terecht won Rivera Letelier met dit nieuwe verhaal de Premio Alfaguara, een
fantastische opvolger van De filmvertelster.
In een ander leven Josie Silver 2020-10-20 Wat als je je grote verloren liefde opnieuw zou kunnen beleven? Een nieuwe heerlijke roman van Josie Silver, bekend van
de bestseller Een dag in december. Als Lydia op haar verjaardag haar verloofde Freddie verliest bij een tragisch auto-ongeluk, weet ze zeker dat ze nooit meer zal
kunnen liefhebben. Alles wat ze wil is zich binnenshuis verstoppen en huilen totdat haar ogen eruit vallen. Maar Lydia weet dat Freddie zou willen dat ze doorgaat, dus
pakt ze op aanraden van beste vriend Jonah en zus Elle het leven weer op. Dan gebeurt er iets ongelooflijks waardoor Lydia een kans krijgt haar oude leven met
Freddie terug te krijgen. Maar wat als er iemand in haar nieuwe leven is die wil dat ze blijft? Een hartverscheurend romantisch en warm verhaal over hoe mooi het is om
liefde te geven en te ontvangen.
Angstige mensen Fredrik Backman 2020-09-03 ‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen en hun dagelijkse
beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal geen kwestie van
leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na een mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging
plaatsvindt. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als ze wordt
bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze man
die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze
tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten
en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het
begin van een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het appartement is gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en
tegelijkertijd aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
Het eenzame vuurvliegje + lampjes die echt gaan branden / druk 1 Eric Carle 2007-06 Een eenzaam vuurvliegje ondervindt veel vijandigheid op zijn zoektocht naar zijn
soortgenootjes. Hardkartonnen prentenboek met grote felgekleurde illustraties in collagetechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
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