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Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende,
langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack
Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman
die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij
schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin
hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste
termijn van zijn historische presidentschap - een roerige periode vol
dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de
cruciale overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht
van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond
van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de
Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het
hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het
presidentschap toont hij op een bijzondere en scherpzinnige wijze welke
mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt,
en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt
de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte
Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige
van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij
worstelt met een mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat,
schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de
gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de te
volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert,
doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht
geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin
Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het
verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het
rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op
het wereldpodium. Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij
ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden,
waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die
werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de
morele problemen trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau
met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in
eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf
in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen.
Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich
voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd
mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets
dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan
we samen voortbouwen, elke dag weer.
Een stelsel van elementaire levensvoorwaarden Anthony Marra
2013-05-29 Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen
dorp in Tsjetsjenië. Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door
Russische soldaten. Havaa vreest voor haar leven en vlucht de bossen in,
samen met haar buurman Achmed, een mislukte arts. Ze komen terecht
in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja, als enige overgebleven
dokter, de eindeloze stroom zieke en gewonde vluchtelingen en rebellen
verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om haar
verdwenen zuster. Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en
Achmed hun levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval,
verraad en vergiffenis hun lotsbestemmingen zo onverwacht met elkaar
hebben verbonden.Anthony Marra is een Amerikaanse fictieschrijver en
is lid van de Iowa Writers Workshop. Hij schreef stukken voor The
Atlantic, Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor zijn korte verhaal
`Chechnya won hij de Pushcart Prize en de Narrative Prize.
Flora en de fantastische eekhoorn Kate DiCamillo 2021-05-26 Flora is
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een meisje van tien. Haar ouders zijn gescheiden en ze houdt van
stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze uit het raam en ziet
ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw verdwijnt.
Vanaf dat moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt haar
vriend. Maar Ulysses is allesbehalve een gewone eekhoorn: hij kan
vliegen en schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
De stille gouvernante Julie Klassen 2012-10-19 Als de jonge Olivia
Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen
moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd
te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft
ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te
vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van
Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan
spreken, een geheim gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon
Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de hoogte is van informatie die
zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante om haar in
de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen,
hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn
redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die
speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen
kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
De juffrouw uit Devonshire Julie Klassen 2013-03-25 Emma Smallwood
verhuist met haar vader naar de kust van Cornwall. Ze nemen hun intrek
in een groot landhuis bij een barones en haar vier zonen. Samen geven
ze les aan de jongste twee, maar al snel blijkt dat iemand het op haar
heeft voorzien. Wie scheurde een bladzijde uit haar dagboek? En wie
sloop s nachts haar kamer binnen? Het is aan Emma de taak om uit te
pluizen wie hiervoor verantwoordelijk is en aan welke zoon ze haar hart
kan toevertrouwen.
The Black Box of Governance Sandra Guerra 2021-09-09 In the world
of corporate governance, the board of directors is often viewed as the
"black box" of companies: only the board members who are seated at the
meeting table understand how this "decision-making machine" works. In
this book, a board member with over 25 years’ experience pulls off the
lid and shows both how boards have worked and how they could work.
This book is grounded in extensive research in three different surveys:
one with more than 100 Brazilian directors, another with 340 board
members from 40 countries, and a final one with 103 Brazilian directors
serving on 238 boards. It also includes interviews with Ira Millstein, Sir
Adrian Cadbury, Robert Monks and Mervyn King. The inner-workings of
the board of directors are revealed: • What keeps directors awake at
night • Obstacles to efficient decision-making • Behavioral dynamics,
both within the board and in relation to the management • Pitfalls that
arise from individual and group biases Based on these insights and the
author’s own consulting and board experience, the book presents a guide
to behavioral tools enabling directors and executives to confidently
navigate the boardroom, improving interactivity and the efficiency of the
decision-making process. Intended for directors and executives who are
directly involved in the board's activities, as well as for leaders
responsible for strategy implementation, this book provides a behavioral
compass for all those interacting with the "black box."
Liefdesmedicijn Louise Erdrich 1986 In de lotgevallen van twee
Indiaanse families in een reservaat in Noord-Dakota in de periode
1934-1984 speelt de liefde in al haar vormen een centrale rol.
Business World 2000
The Banker's Box B.R. Bentley 2019-04-30 Sometimes a minor incident
can have devastating effects. When a brief altercation between two
women at an upscale Vancouver hair salon threatens to expose an
international Chinese crime boss, flamboyant local banker Neil Mohle
and his wife Vivian find themselves running for their lives and others
grappling with the far-reaching fallout—including Neil’s client,
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Woodstock LNG. Woodstock, along with a shady private investment fund,
are strategic local participants in a Chinese consortium’s bid to develop a
liquefied natural gas plant in British Columbia. Worth billions, this
contract is the cornerstone of the political agenda of B.C.’s ambitious
premier to ensure her re-election. Coincidentally, embedded in the
premier’s inner circle is Canadian Security Intelligence Service Officer,
Hayden Jones. Working undercover as a special advisor on LNG, Jones is
actually part of a CSIS federal investigation into Chinese money
laundering—an investigation which begins to unravel as a consequence
of the Mohles’ sudden disappearance and Jones’s own untimely intimate
relationships. With tentacles stretching from North America to Asia and
a multifaceted plot involving high finance, crime, political intrigue, and
romantic entanglements, The Banker’s Box will appeal to local and
international readers alike. Set against the backdrop of the dynamic
global finance industry, B.R. Bentley’s latest novel provides a riveting
and unique look at the crumbling foundations that frequently support
power’s elegant façade. Fans of The Banker’s Box will also enjoy B.R.
Bentley’s previous two novels, The Cross and The Bermuda Key. Visit
www.brbentley.com for more information.
Fashion Technology Hand Book Meenakshi Narang 2003-10-01 Fashion
leads the world & it will continue to do so through times. Human can not
be ever segregated from fashion. With the advancement of new age we
envisage tremendous change. We also see for the career boom of young
designers are always in search of course way in which they can be
explained the requirement and stages in which to work. This book helps
to find place in such students shell who want to have an insight to the
techniques of designing.
Het gewicht van inkt Rachel Kadish 2018-08-14 Het gewicht van inkt van
Rachel Kadish is een episch verhaal voor de liefhebbers van Falcones’
Kathedraal van de zee en Lewinsky’s Het lot van de familie Meyer. Dit is
de geschiedenis van Ester Velasquez, een emigrant uit Amsterdam, die
werkt voor een blinde rabbijn in het Londen van de 17e eeuw; en Helen
Watt, een hedendaagse Engelse historica met interesse in Joodse
geschiedenis, die ontdekt dat ze ernstig ziek is. Helen krijgt een aantal
Joodse geschriften uit de 17e eeuw in handen en begint aan haar laatste
project: het achterhalen van de identiteit van de schrijver, de
mysterieuze ‘Aleph’... Leeservaring van uitgever Tom Harmsen: Een
boek om helemaal in te verdwijnen, fantastisch mooi geschreven en
boeiend tot de laatste bladzijde. ‘Een pageturner. Kadish weet enorme
suspense op te bouwen, en roept sympathie op voor haar personages.’
Jerusalem Post
The Commercial and Financial Chronicle 1912
Appassionata André Brink 2011-10-07 Operazangeres Nina Rousseau
breekt haar carrière af nadat twee van haar minnaars op verdachte wijze
om het leven zijn gekomen. Derek Hugo, een pianist, weet haar over te
halen om naar het internationale podium terug te keren, maar moet eerst
beloven dat hij haar niet zal proberen te verleiden. Samen bereiden ze
een recital voor. Wanneer ze ’s avonds ergens eten, wordt het restaurant
overvallen, een gebeurtenis waardoor alles tussen hen verandert. Nina
wil afzien van haar comeback, maar Derek houdt voet bij stuk. Ze
besluiten een weekend door te brengen in een oude, afgelegen boerderij,
waar Nina misschien alsnog voor Dereks verlangens zal zwichten. Er
volgt een bloedstollende ontknoping. Appassionata is een donker,
broeierig verhaal over muziek, liefde en spoken, maar vooral over de
gevaarlijke kanten van een fatale vrouw.
Zazoo Richard Mosher 2005 Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2jarige wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu ze bijna
veertien is, wordt ze verliefd op Marius, die haar bewustmaakt van haar
geschiedenis en die van haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.
'N Ogenblik in de wind André Philippus Brink 1994 Na het mislukken van
een expeditie in het Afrikaanse binnenland vindt een jonge blanke vrouw
met een weggelopen slaaf onder moeilijke omstandigheden de weg terug
naar Kaapstad.
African American Faces of the Civil War Ronald S. Coddington
2012-08-31 Discover the men of color who fought for their freedom
during the Civil War through profiles illustrated with original wartime
photographs. A renowned collector of Civil War photographs and a
prodigious researcher, Ronald S. Coddington combines compelling
archival images with biographical stories that reveal the human side of
the war. This third volume in his series on Civil War soldiers contains
previously unpublished photographs of African American Civil War
participants?many of whom fought to secure their freedom. During the
Civil War, 200,000African American men enlisted in the Union army or
navy. Some of them were free men and some escaped from slavery;
others were released by sympathetic owners to serve the war effort.
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African American Faces of the Civil War tells the story of the Civil War
through the images of men of color who served in roles that ranged from
servants and laborers to enlisted men and junior officers. Coddington
discovers these portraits?cartes de visite, ambrotypes, and tintypes?in
museums, archives, and private collections. He has pieced together each
individual’s life and fate based upon personal documents, military
records, and pension files. These stories tell of ordinary men who became
fighters, of the prejudice they faced, and of the challenges they endured.
African American Faces of the Civil War makes an important contribution
to a comparatively understudied aspect of the war and provides a
fascinating look into lives that helped shape America. “It does nothing to
diminish the depth and precision of Coddington’s research to say that
each compelling vignette prompts the reader to hurriedly flip to the next
one.” —Publishers Weekly (starred review)
Neergestort Gary Paulsen 1996 Na een vliegtuigongeluk moet een 13jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven zien te
houden. - 13 jaar e.o.
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden Marlon James
2015-05-15 Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het Smile
Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee
grootste politieke partijen gebruikt om de komende verkiezingen te
beïnvloeden - worden in het huis van Bob Marley 56 kogels afgevuurd.
Marley, zijn vrouw en zijn manager overleven de kogelregen op
miraculeuze wijze. De mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht
naar de motieven van de daders staan centraal in deze epische roman,
die je meesleurt naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de
recente geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een
journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een vermoorde
politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en
machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door rudeboys
gedomineerde crackpanden van New York in de jaren '80, om te eindigen
op een onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen
worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang
van een internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een
beknopte geschiedenis van zeven moorden is een monumentaal werk
over criminaliteit, politiek, geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar
de ziel van Jamaica.
Drama and Theatre 1972
The Complete Technology Book On Bio-Fertilizer And Organic
Farming Niir Board 2004-10-01 Bio-Fertilizers are natural fertilizers
which are microbial inoculants of bacteria, algae, fungi alone or in
combination and they augment the availability of nutrients to the plants.
The use of bio-fertilizers, in preference to chemical fertilizers, offers
economic and ecological benefits by way of soil health and fertility to
farmers. In view of the immense potential of bio-fertilizer technology
covers all major types of bacterial fertilizers. This book will be of use and
interest to consultants, researchers, libraries, entrepreneurs,
manufacturers of bio-fertilizer and for those who wants to venture in to
this field.
Obama Pete Souza 2017-11-08 Fotoboek over het presidentschap van de
Amerikaanse president Obama.
Commercial & Financial Chronicle, Bankers Gazette, Commercial Times,
Railway Monitor and Insurance Journal 1911
Het verschijnsel mens Pierre Teilhard de Chardin 1958 Synthetische
visie van de Franse r.k. theoloog en paleontoloog (1881-1955) die binnen
natuurwetenschappelijke grenzen het ontstaan van de mens en zijn
evolutie tot volledige vergeestelijking beschrijft.
Heksenjongen Kelly Barnhill 2019-07-10 Betoverend verhaal over moed,
vriendschap en verbeeldingskracht. Voor liefhebbers van Tonke Dragt,
Cornelia Funke en Monica Furlong. Vanaf 10 jaar. De verkeerde jongen
zal je leven redden. En jij het zijne. Finn praat niet meer sinds zijn
tweelingbroer in de rivier is verdronken. Niemand weet wat er in hem
omgaat. Tot op een dag een roversbende het huis omsingelt, vastberaden
om de magie te stelen die zijn moeder achter slot en grendel verborgen
houdt. Kan een jongen die nergens meer in gelooft de magie uit de
verkeerde handen houden? Kelly Barnhill schreef Het meisje dat de maan
dronk, dat werd bekroond met de Newbery Medal, de prijs voor het beste
kinderboek.
Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31 Ontroerend verhaal over
vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida
Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet,
komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere
deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die
vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd dichterbij
komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap.
Downloaded from coeikere.edu.ng on October 1, 2022 by
guest

Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen
met nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.
Broed Jackie Polzin 2021-10-26 Amerikaans debuut, voor lezers van
Sigrid Nunez en Lydia Davis, over een vrouw die een groot verlies te
boven probeert te komen door te zorgen voor vier kippen in haar
voorstedelijke achtertuin In ‘Broed’ van Jackie Polzin viert de naamloze
verteller een jaar lang haar moederinstincten bot op haar kleine kroost
van vier onfortuinlijke kippen, terwijl ze zelf over een tragisch verlies
heen probeert te komen. Van de strenge winter tot een broeierige zomer,
van roofdieren tot pech en een onzekere toekomst – de vertelster strijdt
heldhaftig tegen een eindeloze reeks bedreigingen aan het adres van
haar pluimvee, dat tevreden kakelend en zich nergens van bewust in het
moment blijft leven. Naarmate het jaar vordert leren we de kleine groep
dierbare mensen die de vertelster om zich heen heeft verzameld kennen:
haar moeder, een voormalige onderwijzeres, die misschien de kippen
moet overnemen wegens een aanstaande verhuizing; haar beste vriendin,
een makelaar met een eigen alsmaar uitbreidend gezin; en haar
verstrooide echtgenoot, wiens manieren om hun miskraam te verwerken
ze niet weet te doorgronden.
Kwade bedoelingen John Sandford 2009-10-28 De achttiende Lucas
Davenport-thriller De rijke weduwe Alyssa Austin komt ’s avonds thuis en
treft haar dochter Frances niet aan. Verdwenen. Bovendien zijn de
muren van hun kapitale huis besmeurd met bloed. Alyssa vermoedt dat
de verdwijning iets te maken heeft met de vriendenclub van haar
dochter, zogenaamde Goths: altijd gekleed in zwart, met dramatische
make-up en luisterend naar sombere muziek die flirt met de dood.
Davenport raakt betrokken bij de zaak – met tegenzin, want hij heeft het
al druk genoeg. Maar wanneer kort daarop een tweede Goth wordt
vermoord en meteen daarna wéér een, beseft Lucas dat het menens is.
Hij duikt in het duistere Goth-club-wereldje en stuit op diefstal en bizarre
activiteiten, waar telkens hetzelfde geheimzinnige Goth-meisje bij
betrokken lijkt te zijn. Wie is zij?
Het geheim van Pembrooke Park Julie Klassen 2015-01-28 Julie Klassen
neemt je in haar roman `Het geheim van Pembrooke Park mee naar een
landgoed waar vreemde dingen gebeuren... Wanneer Abigail Foster en
haar familie hun huis in Londen moeten verkopen vanwege financiële
problemen, doet een advocaat hun een verbazingwekkend aanbod: ze
mogen een landhuis betrekken dat al achttien jaar leegstaat. De Fosters
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treffen een vreemd tafereel aan in Pembrooke Park: het lijkt erop dat de
vorige bewoners halsoverkop zijn vertrokken. De theekopjes vertonen
sporen van opgedroogde thee, in de kasten hangen door motten
aangevreten kleren en het poppenhuis is midden in een spel
achtergelaten. De plaatselijke dominee verwelkomt de familie hartelijk
en geeft Abigail een vreemde waarschuwing: pas op voor indringers die
op zoek zijn naar de vermeende schat in Pembrooke Park. Zal ze de schat
en de liefde vinden die ze al zo lang zoekt of wacht haar een heus
gevaar? De romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regencyperiode, net als de romans van Jane Austen.
Exit Belinda Bauer 2021-03-02 De 75-jarige Felix Pink gaat het huis aan
Black Lane binnen voor een daad van naastenliefde. Hij komt naar buiten
als een moordenaar... Wanneer de 75-jarige Felix Pink de woning aan
Black Lane binnengaat, kan hij niet vermoeden dat zijn gezapige leventje
op zijn kop zal komen te staan. Hij is ter plekke uit naastenliefde, om een
terminaal zieke man gezelschap te houden tot zijn laatste ademtocht,
zodat hij niet alleen is wanneer hij sterft. Maar vijftien minuten later is
Felix op de vlucht voor de politie, nadat hij de grootste fout van zijn leven
heeft gemaakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, weet hij niet, maar Felix
is vastberaden om erachter te komen wat er misgegaan is, en wie
daarvoor verantwoordelijk is.
Business Periodicals Index 2009
Mr. Charon Glenn Starkey 2015-12-11 In the dying town of Thornton,
Texas, in the summer of 1962, five teenage boys have their fates forever
entwined. Though all friends, their home lives are disturbingly different.
Eddie has an abusive father, while Andy is the child of a single mother
with debts too high for money alone to pay. They decide to right what
they consider wrongs in their lives. A long forgotten Ouija board in a
deserted barn becomes their answer. Together, they call upon a spirit
but could never have expected the appearance of Mr. Charon, a demon
who comes to haunt their small town with the help of his evil pets. Terror
is unleashed upon Thornton, and although Eddie and Andy are to blame,
their friends agree to help. Mr. Charon has been released, and somehow,
the boys must find a way to send him back to Hell and end the horror
that has overtaken their fellow townsfolk. Good and evil collide as they
fight not only for their own lives, but also for the souls of the entire
community. Too late, the five boys have learned that where demons
roam, no one is safe.
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