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Het op ware feiten gebaseerde verhaal van de ontsnapping van een Duitse krijgsgevangene uit een loodmijn in Siberië.
In Soeverein van Ted Dekker zet De Orde alles op alles om de laatste Sterfelijken uit te roeien. Soeverein is het laatste deel uit de serie The
Books of Mortals. De volgelingen van Rom zijn in verwarring na de verschrikkelijke oorlog met de Orde. Iedereen levert nu zijn eigen strijd om
te overleven. Slechts 36 Stervelingen blijven trouw aan Rom, maar de Orde is vastbesloten om ook dit laatste groepje te verslaan. Wanhopig
bieden ze weerstand aan de tegenstander die steeds gewelddadiger wordt. Als de totale vernietiging onontkoombaar lijkt, moeten ze
vertrouwen op hun geloof en de soevereiniteit die hun toegezegd is.
Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om naar de droge vlakten van de Oostelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika te reizen
en te trouwen met een man van wie zij niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in haar dagboek en in de sterke band met Ada,
het dochtertje van haar zwarte dienstmeisje. Cathleen leert Ada lezen en schrijven en geeft haar zelfs pianoles. Wanneer Ada in opspraak
raakt omdat ze een kind verwacht van een blanke, moet ze vluchten. Maar Cathleen gaat de opgelegde strenge wetten van de apartheid
negerend naar Ada op zoek om haar te vragen terug naar huis te komen.
Myriam – chaotisch, niet-commercieel, een vat vol tegenstrijdigheden en goede bedoelingen – begint een restaurant. Het is haar laatste
strohalm; als dit niet slaagt, is haar leven totaal mislukt. Het begin is moeizaam, maar langzaamaan beginnen de buurtbewoners deze nieuwe
ontmoetingsplaats te waarderen. Vincent, de bloemist, die niet geheel ongevoelig is voor de charmes van zijn spontane buurvrouw. Simone
en Hannah, twee scholieren die er dagelijks komen. De ober Ben, die een succesvolle website voor afhaalmaaltijden bouwt en vindt dat
Myriam moet uitbreiden. Maar Myriam heeft zo haar twijfels. Eerst zal ze de problemen met haar gezin moeten oplossen en het verbroken
contact met haar zoon moeten herstellen.
Monografie van de Spaanse beeldend kunstenaar (1904-1989).
Book Excerpt: ...ekje, waar de krekeltjes bezig waren tusschen het dunne, spichtige duingras hun lessen te leeren.Shrrr! Shrrr!Een groote,
dikke krekel was meester en overhoorde. Een voor een sprongen de leerlingen naar hem toe, altijd met een sprong heen en een sprong weer
naar hun plaats terug. Wie mis sprong moest op een paddestoel te pronk staan.'Luister goed Johannes! dan kunt ge misschien ook wat
leeren, ' zei Windekind.Johannes verstond zeer goed wat de krekeltjes antwoordden. Maar het leek niets op wat de meester op zijn school
vertelde. Eerst kwam geographie. Van de werelddeelen wisten zij niets. Zij moesten alleen 26 duinen kennen en twee vijvers. Van hetgeen
verder was kon niemand iets weten, zei de meester, en wat er van verteld werd, was ijdele fantasie.Toen kwam de botanie aan de beurt.
Daarin waren ze allen erg knap en werden veel prijzen uitgedeeld, uitgezochte jonge en malsche grashalmpjes van verschillende lengte.Maar
de zooelogie verbaasde Johannes het meest. De dieren werden verdeeld.

.
Inleidende informatie over de Rooms-Katholieke Kerk, het katholieke geloof en leven.
Passie wordt een handelswaar Juni 1904. Hanna Lundmark staat aan de reling van het stoomschip Lovisa en kijkt toe
hoe de overleden stuurman – haar echtgenoot – zijn zeemansgraf tegemoet gaat. Op dat moment herinnert ze zich haar
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vaders laatste woorden: Jij, mijn dochter, bent een engel, een armoedige engel, maar evengoed een engel. Nog geen
jaar later is ze eigenaar van het grootste bordeel in Lourenço Marques, Mozambique. Het jonge, afhankelijke meisje is
veranderd in een vrouw met macht. Henning Mankell (1948) schreef behalve vele thrillers ook literaire romans en
kinderboeken. Zijn boeken worden wereldwijd verslonden: in meer dan veertig landen zijn er ruim veertig miljoen
exemplaren van verkocht.
Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona Finnegan woont
in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag kinderen spelen en ’s nachts dieven, prostituees en
dromers rondhangen. Ze werkt net als haar vader in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen
met haar grote liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s leven staat op z’n kop als haar
vader door een onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij
gevaar loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar
succes kan ze het verleden echter niet laten rusten. Ze keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de
man die de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly ‘Doordrenkt van
romantiek en authentieke details uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm
aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden,
plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The
Washington Post
Bij Zachs en mijn geboorte hebben onze ouders vast een paar keer opnieuw geteld: armen en benen, vingers en tenen.
We waren volmaakt. Toch hadden ze moeite dat te geloven: niemand nam namelijk een loopje met het onderscheid
tussen een Alfa en een Omega. Niemand. Cass en Zach werden tegelijk geboren en ze zullen tegelijk sterven. Een
sterke Alfa- en een inferieure Omega-tweelinghelft – het enige wat ze delen is het moment van hun dood. De Omega’s
leven in afzondering, door hun familie verstoten zodra hun afwijking duidelijk wordt. Gedwongen om gescheiden te leven,
worden ze wreed onderdrukt door hun Alfa-tweelinghelft. De Alfa’s vormen de elite. Zodra hun zwakkere broer of zus is
verbannen, zijn ze vrij om een bevoorrecht en veilig leven te leiden zonder dat hun Omega-wederhelft hen in de weg zit.
Cass en Zach zijn aan de buitenkant allebei volmaakt: ze hebben geen ontbrekende ledematen, geen zichtbare 'Omegamutatie'. Maar Cass heeft een geheim, en niets zal Zach tegenhouden om dat te ontsluieren. Ze hebben beiden het
vermogen om de wereld te veranderen. De een zal de ander moeten verslaan om zijn eigen toekomstvisie verwezenlijkt
te zien worden, maar als ze niet oppassen zullen ze allebei in deze machtsstrijd omkomen.
De zusjes Mol nemen eens een andere weg uit hun hol en belanden zo in het golvende graan. Prentenboekje met
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zachtgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Jo Marie Rose heeft haar man verloren. Op zoek naar rust en de mogelijkheid van een nieuwe start, vestigt ze zich in het kleine kustplaatsje
Cedar Cove. Maar hoe begin je opnieuw na een gelukkig leven samen? Als Jo Marie een kleine bed & breakfast te koop ziet staan, beseft ze
dat dit haar kans is.
Isa reist samen met haar man, de veelbelovende formule-1 coureur Frank, van het ene circuit naar het andere. Ze is zijn tweede paar ogen
en oren, want in deze snelle wereld gaat veel geld om en worden de spelregels met voeten getreden. Frank wordt totaal in beslag genomen
door het racen en lijkt haar bestaan soms volledig te vergeten. Wanneer hij een nieuwe PA krijgt in de persoon van de mooie, rondborstige
Caro, wordt het Isa teveel. Ze zoekt en vindt steun bij Julian, de engineer en rechterhand van Frank. Pumps in de pits is een fascinerende
roman over de spannende wereld van de formule 1 racerij. Liselore Albers kent deze wereld als geen ander en doet een meeslepend boekje
open.
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.
Aan de hand van meer dan 200 projecten wordt een beeld gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op architectuurgebied in Rotterdam
in de 20e eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw.
Hertaling van en achtergrondinformatie bij de 17e-eeuwse klucht.
De negenjarige Emily Anne wordt doodgeschoten terwijl ze op weg is naar balletles. Een tiener uit Noord-Carolina verdwijnt spoorloos. Delen
van de skeletten van de meisjes worden honderden kilometers van huis gevonden. Het onderzoek van forensisch antropologe dr.
Temperence Brennan naar de dood van de meisjes leidt naar de bizarre, gewelddadige wereld van twee rivaliserende motorbendes. Als er
nog meer doden vallen, haar baas Pierre LaManche in het ziekenhuis terechtkomt en haar vriend, rechercheur Andrew Ryan, onbereikbaar
is, bindt Tempe in haar eentje de strijd aan met een cultuur waarin het kwaad vaak een masker draagt.

This title can be previewed in Google Books - http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052602493.
In 2038 wonen er twee groepen mensen op aarde: zij die tien jaar eerder een virus, dat een groot deel van de
wereldbevolking uitroeide, overleefden en zij die nog niet met het virus in aanraking zijn gekomen.
Van blaascarcicoom tot en met urineweginfecties: met dit Zakboek Ziektebeelden heb je altijd alle essentiële informatie
over de meest voorkomende ziekten binnen de nefrologie binnen handbereik.De ontwikkelingen in de medische
wetenschap en de verpleegkunde gaan erg snel. Het is als verpleegkundige of praktijkondersteuner dan ook onmogelijk
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om volledig op de hoogte blijven van alle ins en outs op jouw vakgebied. Maar het is wel noodzakelijk om bij te blijven
binnen je eigen deelspecialisatie.De makers van het bekende Verpleegkundig Vademecum hebben daarom nu een reeks
zakboeken ontwikkeld met een medisch én verpleegkundig deel: Zakboeken Ziektebeelden. Handzame boekjes met
praktische informatie over de belangrijkste ziektebeelden in jouw werkveld. De zakboeken hebben een overzichtelijke
medicatietabel en zijn goed leesbaar. Alle informatie is bovendien snel en gemakkelijk te vinden, omdat alle
ziektebeelden volgens hetzelfde stramien zijn beschreven: ziektedefinitie, oorzaak, verschijnselen, diagnostiek,
behandeling, complicaties en prognose.
Nina (ik-figuur) heeft gescheiden ouders. Ze vertelt hoe het is om in twee huizen te wonen. Prentenboek met
paginagrote, sfeervolle illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Overzicht van in heden en verleden in zwang zijnde rituelen en inwijdingen der heksen, waarbij verband wordt gelegd
met Jungiaanse inzichten.
Enkele tientallen mannen en vrouwen hebben gereageerd op de advertentie ‘Heb jij zelfmoordplannen?’ In een
touringcar zijn ze onderweg naar het noordelijkste puntje van Finland, waar ze zich in de ijskoude zee willen storten. De
absurde gebeurtenissen onderweg zetten de groep op andere gedachten, maar bij het eindpunt aangekomen wil de
chauffeur koste wat kost aan het oorspronkelijke plan vasthouden.De droevige zaken van het leven worden bij de Finse
meesterverteller Arto Paasilinna literaire slapstick op hoog niveau. 'De zelfmoordclub bruist van levenslust.' - Nederlands
Dagblad 'Een feestelijk en spannend boek.' - NRC Handelsblad
'Almudena Grandes is een eersteklas auteur binnen de Spaanse literatuur.' - Sunday Telegraph 'Een buitengewoon ontroerend
verhaal dat de lezer door de dramatiek van het vertelde als verlamd achterlaat.'- El Cultural 'Almudena Grandes heeft opnieuw
grootse menselijke karakters en kleine, maar daarom niet minder belangrijke, innige scènes gecreëerd die zich vasthechten in de
herinnering van de lezer.' - El País 'Almudena Grandes’ beste roman. (...) Een hommage aan de literatuur.' - ABC Cultural 'Een
jongensboek voor grote mensen: Het boek bezorgt je hoe dan ook een indringend en onvergetelijk beeld van de al te menselijke
dilemma's in deze traumatische episode in de recente Spaanse geschiedenis.' - Trouw 'Een bijzondere roman (...) prachtige
vertelstijl.' **** - Metro 'Grandes heeft een romantische pen, ze weet goed hoe de (politieke) gebeurtenissen op te voeren tot hun
dramatische hoogtepunt.' - Elsevier
Oost-Europa, 1540. De twaalfjarige Mattias Tannhauser is aan het werk in de smederij van zijn vader, wanneer zijn dorp wordt
overvallen door de Turken, die zijn zusje en zijn moeder vermoorden. Mattias aarzelt geen moment en gebruikt het zwaard dat hij
aan het maken is tegen zijn aanvallers. Hiermee maakt hij grote indruk op de Turkse legeraanvoerder, die zijn leven spaart en
hem in hun midden opneemt. Malta, 1565. De sjah van de Ottomanen heeft een heilige oorlog uitgeroepen tegen de christelijke
ridders van de Maltezer Orde. Een Franse gravin is op dat moment op weg naar Malta om haar verloren zoon te zoeken. De enige
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man met genoeg ervaring om haar te helpen is Tannhauser. Te midden van een van de meest spectaculaire belegeringen uit de
geschiedenis beginnen ze aan hun zoektocht. Algauw zit de inquisitie hen echter op de hielen. De man die gewend is te strijden
met een zwaard moet erkennen dat er vijanden zijn die machtiger zijn dan de wapens van een heel leger bij elkaar. Met dit
magistrale epos over het het laatste middeleeuwse conflict tussen oost en west, bijbel en koran, Rome en Mekka, schreef Tim
Willocks de ultieme historische roman in de traditie van Umberto Eco en Ken Follett.
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren. Vierkant prentenboek met eenvoudige, felgekleurde tekeningen en
uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
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