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Met deze zesde uitgebreide druk van het Juridisch-Economisch Lexicon NL-ENheeft u een actueel en betrouwbaar woordenboek in handen. Hier vindt u snel de juiste vertaling voor de term die u zoekt. Het Lexicon is in dertig jaar juridische vertaalpraktijk uitgegroeid tot een veel gebruikt standaardwerk. Het wordt gebruikt op rechtbanken, advocaten- en notariskantoren,
universiteiten, hogescholen en vertaalopleidingen. De vele voorbeeldzinnen maken het extra gemakkelijk de juiste term te kiezen. Vaak vindt u zelfs een kant-en-klare vertaling van de zin waar u aan werkt. Naast terminologie die te maken heeft met de juridische praktijk vindt u politieke, financiële en economische termen die u nodig heeft bij transacties en zakelijke
communicatie. We voegden weer veel actuele termen toe. Het aantal ingangen en voorbeeldzinnen is met gemiddeld 6.000 per jaar gegroeid naar 87.000 (NL-EN) en 69.000 (EN-NL). Het Lexicon is online beschikbaar in het Nederlands-Engels, Engels-Nederlands en Nederlands-Duits.
Fockema Andreae's Juridisch woordenboek' is al sinds de eerste druk in 1948 het meest gezaghebbende juridische woordenboek van Nederland. Je kunt het gebruiken als beknopte juridische encyclopedie, maar ook als een trefwoordenregister voor de wetgeving. 0In 'Fockema Andreae's Juridisch woordenboek' staan duizenden juridische termen, afkortingen en begrippen
vermeld. Wat dit woordenboek uniek maakt, is dat het bovendien korte verklaringen met verwijzingen naar de desbetreffende wetsartikelen bevat. Naast wetten, juridische termen en afkortingen zijn in dit naslagwerk ook woorden opgenomen die in de wetenschap of praktijk een eigen inhoud hebben gekregen. 0Deze zestiende editie van 'Fockema Andreae's Juridisch
woordenboek' is een integrale herziening van de vorige editie. Alle trefwoorden en verwijzingen zijn nauwlettend gecontroleerd en waar nodig verwijderd of aangepast. In onbruik geraakte afkortingen zijn verwijderd. Verder bevat deze editie meer nieuwe lemmata dan ooit tevoren.
Javaans-Nederlands handwoordenboek
Date met de dood
Dat nooit meer

Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere
betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart
en haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin handel, wetenschap en kunsten
een enorme vlucht namen.
Als Luca Campelli onder mysterieuze omstandigheden overlijdt, erft zijn zoon Jon zijn tweedehands boekwinkel in Kopenhagen. Na de begrafenis wordt Jon verteld dat zijn vader behoorde tot een geheime organisatie genaamd de Lettore - mensen die de gave hebben om door het lezen van boeken andere mensen te
beïnvloeden. Jon weigert aanvankelijk iets te maken te hebben met de erfenis van zijn vader - maar als iemand probeert de boekhandel in brand te steken en er meer doden beginnen te vallen, raakt Jon langzaam in de macht van een eeuwenoude organisatie. Overtuigende personages, een dwingende stijl en een strakke
spanningsopbouw - Libri di Luca ademt de sensitiviteit en psychologische diepgang van de Scandinavische literatuur, tegen het sfeervolle decor van modern Kopenhagen.
China Rich Girlfriend
Juridisch-Economisch Lexicon NL-EN
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald
Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn prooi te volgen en de politie op te jagen. Hij geeft cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer net te laat. Eve Dallas vond het eerste slachtoffer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoffer werd gevonden in een leegstaand luxe
appartement. Ze hadden weinig gemeen, behalve dat ze op een gruwelijke manier aan hun einde kwamen. Dan blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door een afschuwelijk geheim van tien jaar geleden dat zij deelden met een derde man: niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot, Roarke...
In het leven van Sookie Stackhouse is er maar één vampier voor wie ze werkelijk iets voelt: Bill Compton. Maar de laatste tijd is hij vaak afwezig letterlijk afwezig. De sexy en sinistere vampier Eric denkt echter te weten waar hij uithangt, en voor Sookie het goed en wel beseft, is ze in Jackson, Mississippi. Daar krijgt ze te maken met de vampier-elite, de bezoekers van Club Dood. Als Sookie haar
Bill betrapt in een situatie die grote vraagtekens bij haar oproept, weet ze niet of ze hem in de armen moet vallen of een scherpe punt aan een staak moet slijpen... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer
verkocht. Een auteur met zeldzame talenten. Publishers Weekly
Libri di Luca
Club dood

Het tweede deel van de heerlijk smeuïge Crazy Rich Asians-trilogie De verfilming, van de makers van Crazy Rich Asians en The Hunger Games, is al in productie ʻChina Rich Girlfriend is onze favoriet uit het drieluik.ʼ Hebban.nl Als Rachel Chu, docent economie aan de Universiteit van New York, haar collega Nicholas Young ontmoet, ziet ze in eerste instantie niets in
hem. Rachel is zelf een ABC ‒ een American-born Chinese ‒ en heeft geen interesse in een relatie met een Aziatische man. Maar deze charmante geschiedenisprofessor blijkt toch wel erg goed bij haar te passen... Rachel Chu heeft alles wat haar hartje begeert: een schitterende diamanten ring, de perfecte bruidsjurk en bovenal: de liefde van haar leven, Nicholas
Young, die bereid is zijn erfenis op te geven om met haar te trouwen. Maar Rachels droombruiloft is niet compleet zonder haar biologische vader. Na een schokkende onthulling belandt Rachel in Shanghai, waar ze meer pracht en praal ziet dan ze ooit voor mogelijk had gehouden. Zal ze hier, tussen de Ferrariʼs, exclusieve clubs, chique veilinghuizen en gigantische
villaʼs, eindelijk vinden wat ze zoekt? De pers overCrazy Rich Asians ʻEen heerlijke romantische komedie.ʼ ????? Chicklit.nl ʻVermakelijk escapisme dat zelfs de twijfelende lezer over de streep trekt: de superrijke Chinese versie van Dynasty.ʼ The Guardian ʻVerbazingwekkend, jaloersmakend, romantisch en oprecht. Iedereen die van Azië en Aziatische literatuur houdt,
zal hier zijn vingers bij aflikken.ʼ Tessaheitmeijer.com
Het nieuwste boek van Philip Pullman is een levendig stukje vakwerk met zijn wortels in een bekend sprookje. 'Ik was een rat!' beweert een jongetje in een verfomfaaid page-uniform terwijl hij op de stoep staat bij een goedhartige schoenmaker en zijn vrouw. Bob en Joan halen het kleine mannetje in huis, leren hem tafelmanieren, geven hem de naam Roger en doen
hun best om voor hem te zorgen. Het blijft echter niet lang goed gaan - en er begint een reeks van tegenspoed en ongeluk waarin Roger van school gestuurd wordt, tentoongesteld wordt in een reizende freakshow en deel uitmaakt van een kinderbende. Ten slotte belandt hij - afgeschilderd als levensgevaarlijk rioolmonster - in de gevangenis, waar hem de doodstraf
boven het hoofd hangt. Een schaamteloos roddelblad volgt alle gebeurtenissen op de voet en voorziet in hilarisch en volslagen overdreven commentaar. Pullman zorgt voor een 'eind goed al goed' als Rogers leven gespaard blijft dankzij de liefdevolle standvastigheid van Bob en Joan én dankzij de tussenkomst van een pasgetrouwde prinses, wiens korte optreden in
het boek subtiel de herkomst van Roger onthult.
de nasleep van de Tweede Wereldoorlog in Nederland
Gestolen zielen
Ik was een rat

Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit
omvangrijke boek staan voor het eerst alle grote verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot de rol van de Shoah en het verhaal van
Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS
BLOM 'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Nachtblauw
Atjèhsch handwoordenboek
(Atjèhsch-Nederlandsch)
Washington, een tienjarige Braziliaanse zwerver, heeft de grootste moeite om op straat in leven te blijven.
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist
over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding
duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
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