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Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant
rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in de
gaten gehouden. Zodra hij afstudeert, biedt het
prestigieuze advocatenkantoor Bendini, Lambert &
Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan,
maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog
eens met extraatjes zoals een vorstelijk salaris, een
prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke
bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het
Mitchell naar de zin te maken. Er moet natuurlijk wel wat
tegenover staan: absolute loyaliteit, een negentigurige
werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop
van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich
ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van zijn
werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele
façade van het kantoor en wat speelt zich af op de
ontoegankelijke bovenste verdieping?
Medische en praktische informatie voor patiënten.
De bibliotheek van onvervulde dromen
Autocar
Erebos ontwaakt
Wat zal hij er mee doen?
Nederlandsche gemeentewapens

De vlinder en de storm van Walter Lucius is een
razend spannende thriller voor de lezers van
Stieg Larssons Millennium-serie. Het is het
eerste boek in de Hartland Trilogie en werd
bekroond met de Schaduwprijs. Achter een
ordinaire hit-and-run opPage
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het Amsterdamse Bos blijkt een wereld van
kindersmokkel en machtsmisbruik schuil te
gaan. Journalisten Farah Hafez en Paul Chapelle
gaan op onderzoek uit en raken levensgevaarlijk
verstrikt in een internationaal crimineel netwerk
en een politiek spel. ‘Debuteren met een
meesterwerk? Walter Lucius toont met De
vlinder en de storm aan dat het kan.’ **** De
Limburger
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke
ontdekking gedaan: in de kelder staat een kooi,
gemaakt van menselijke botten met een
doodsbang kind erin. Inspecteur Phil Brennan
werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar
op het spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil
hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt
dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak
betrokken is dan hij zou wensen.
Boetius und die griechische Harmonik. Des
Anicius Manlius Severinus Boetius fünf Bücher
über die Musik
Buzz Aldrin, waar ben je gebleven?
Autocar & Motor
Deirdre En De Zonen Van Usnach...
Studia Historiae Medicinae Gerrit Arie
Lindeboom Septuagenario Oblata
In de zomer van de Olympische Spelen in
Berlijn, 1936, weet niemand wie te vertrouwen
is en wie niet. Iedereen probeert zich
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staande te houden, zoals ex-onderwijzeres
Käthe Richter en zwarthandelaar Otto Webber.
Wanneer hitman Paul Schumann naar Duitsland
gaat om de nazi Reinhardt Ernst te doden,
wordt hij al voordat hij voet op Duitse bodem
zet tegengewerkt door een spion die een
waarschuwing naar de nazi's stuurt. Paul
krijgt onverwacht hulp van Käthe en Otto om
te zorgen dat zijn missie toch tot een goed
einde komt.
De twaalfjarige Caitlin woont samen met haar
moeder, die haar geld verdient als
havenarbeider, in een klein huis vlak bij het
vliegveld van Seattle. Iedere dag bezoekt ze
na school het lokale aquarium, terwijl ze
wacht tot haar moeder haar ophaalt. Daar
ontmoet ze een oude man, die haar liefde voor
de vissen lijkt te delen. Doordat hun
vriendschappelijke band steeds sterker wordt,
komt een duister familiegeheim aan de
oppervlakte en dreigt de onvoorwaardelijke
liefde tussen Caitlin en haar moeder gevaar
te lopen. In elegant en kristalhelder proza
volgt de lezer een moedig meisje wier
verlangen naar liefde en vergiffenis de
beschadigde mensen om haar heen weet te
transformeren. Aquarium is een
hartverscheurende, maar ook hoopgevende en
onvergetelijke roman.
Dochter van het licht
Gewijde kunst
De plaatskaartjes op spoorwegen
De middelnederlandsche dramatische poezie
Bittere chocola
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Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom.
Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat
verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Welk dier ritstelt in de bladeren, en waarom rent de
muis gauw weg? Trek maar aan de schuifjes, dan
zie je ook wat de hond opgraaft in de tuin. Vierkant
hardkartonnen prentenboek met kleurrijke
illustraties, tekst op rijm en schuifelementen. Vanaf
ca. 1,5 jaar.
Kleine Schildpad en de grote zee
Schuif en ontdek
Patents
Melvin wil zijn muts terug
Gekooid

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
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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.
'De samenwerking tussen Itsik Malpesj en
mijzelf is mogelijk een van de meest
onwaarschijnlijke literaire verbintenissen
van de laatste tijd.' Zo begint De
bibliotheek van onvervulde dromen. Door
zijn werk in een inmens archief ontmoet
een katholieke Bostonse jongen, net
eenentwintig geworden en afgestudeerd,
Itsik Malpesj, een Russische Jood van in
de negentig die beweert de laatste
Jiddische dichter in Amerika te zijn. Hij
ontvangt van hem 22 grote registerboeken,
niet gevuld met cijfers, maar met de
memoires van Malpesj in het Jiddisch. Die
memoires barsten van de avonturen,
drama's, teleurstellingen, gevaren, passie
en humor, en hij besluit die ongehoord
moeilijk taak op zich te nemen om ze te
vertalen. Terwijl het leven en de
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geschiedenis van Itsik en de zijnen stukje
bij beetje aan de openbaarheid worden
prijsgegeven, ontvouwt zich ook de
levensloop van de vertaler. Van het
revolutionaire Rusland naar de Lower East
Side tijdens de Depressie naar het eindvan-de-eeuwse Baltimore, en het verhaal
wordt verteld door twee dichters - een die
zich er zeer van bewust is en een die nog
niet weet dat hij het is. De bibliotheek
van onvervulde dromen biedt een warme,
wijze kijk op de voortdurende verrassingen
die het leven biedt en de onontkoombare
tand des tijds. Een verhaal over religie,
geschiedenis, liefde, taal en ...
typografie, en vooral over hoe het geloof
in woorden zelfs de dood van een taal kan
opheffen.
De gardes d'honneur
Notulen van de algemeene en directievergaderingen
The power of the heart
Circa Tiliam
Aquarium
Eva is dik en denkt dat niemand haar aardig vindt. Daarom
eet zij nog meer, waardoor alles nog veel erger wordt.
Buzz Aldrin, waar ben je gebleven? gaat over
onzichtbaarheid en de houdbaarheid van liefde, met het
landschap van de Faeröer-eilanden als surrealistisch decor.
Een boek dat je niet meer loslaat en dat je met zo veel
mogelijk mensen wilt delen.
Geheime missie Jericho Rood
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Official Gazette of the United States Patent and Trademark
Office
Hacking
Verhandeling over de goddelijkheid der Heilige Schrift
lieve dieren

LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit ereaders The Power of the Heart brengt de kracht, de
wijsheid, de liefde en de intelligentie van ons hart op
een volkomen vernieuwende wijze onder de
aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende,
Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Maya Angelou met
elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van
het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape
sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een
boek met een verrassende wetenschappelijke en
spirituele onderbouwing dat aan het begin staat van
een onstuitbare internationale beweging: laat je hart
je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef
dichter bij je intuïtie. Coelho, Allende, Tolle, Chopra
en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon
verschijnen. Een app die zijn leven, net als het
computerspel Erebos, weer volledig overneemt.
Vanaf ca. 13 jaar.
P. C. Hoofts Nederlandsche historien
De vlinder en de storm
de kunst van het uitbuiten
Harry Potter en de steen der wijzen
De verdwijning van Odile
Kan een dochter van de duisternis ooit leven in
het licht? Lorelei heeft gebroken met haar
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familie - met haar vader, die zijn dochters alleen
gebruikte om vers 'voedsel' in de vorm van
verliefde jonge mannen naar zich toe te lokken,
en met haar zussen, die hun rol in dat bestaan
met plezier omarmden. Maar alleen op de wereld
is ze kwetsbaar. Ze wordt achtervolgd door
nachtmerries, waarin haar eigen familie en
vreemde buitenstaanders alles vernietigen waar
ze naar verlangt. Kan een dochter van de
duisternis ooit leven in het licht?
Advocaat van de duivel
Brandend ijs
Diabetes voor Dummies, pocketeditie / druk 1
Geschiedenis van Iseghem
in vier zangen
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