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Written for the traveler who needs information beyond what is provided in a general guidebook, Travel Resources: An Annotated Guide introduces the
reader to comprehensive and specialized travel literature and resources. In this book, author Stephen Walker offers practical and accessible direction for
anyone seeking detailed and valuable information on travel, while also instructing readers in ways to find information that may not be included in this
guide.
Statistisch naslagwerk, waarin informatie over tal van onderwerpen in de vorm van kaarten is weergegeven.
The 15th edition contains over 200,000 place names, more than any other world atlas, which means even small villages are included in the index and on the
maps. It is a benchmark of cartographic excellence, trusted by governments, media and international organisations as well as being a go to reference source
for households across the country. It's independent--apolitical and neutral, elegant in an attractive slipcase, and endlessly fascinating. Produced by the
world's leading atlas makers for over 100 years, it's bought by over 1 million people worldwide.
An Annotated Guide
Het heden en de toekomst van de wereld
British Book News
van aaien tot zwoevig, een écht woordenboek met gewone en buitengebruikelijke woorden
Een lied voor Achilles
This new edition of this popular pocket-sized world atlas has fully up-to-date mapping and statistics, and includes the latest
interesting facts about the world. This new edition of the popular Mini World Atlas has been brought fully up-to-date to
reflect all recent global changes. Designed in the distinctive Collins style, this is a detailed guide to the world in a handy
format. Detailed maps, specifically designed for this small format, provide balanced and up-to-date coverage of the world.
The maps rely on the latest cartographic technology to ensure their accuracy, accessibility and distinctive style. The level of
detail is impressive for such a small format atlas, and the index contains references to over 20,000 place names. INCLUDES:
* All recent political changes included in the mapping. * Depicts place names changes around the world.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse,
spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het
koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat
Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze
ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te
wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd
door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee. Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun
zal vragen om een verschrikkelijk offer.
" A comprehensive guide to the most critical issues facing our changing world today. A visual guide to global issues -easy-toPage 1/6
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read graphical presentation with every topic presented by colorful world maps, tables, graphs, and photographs Topics that
are shaping our world - key development indicators, from poverty, population growth, and food production to climate
change, foreign direct investment, and international trade The latest, authoritative statistics - from the World Bank's World
Development Indicators database." -- provided by publisher.
Subject Catalog
De grootste uitvinding van de mens
Library of Congress Catalog
The Bookseller
Atlas of Global Development
Collins world atlases provide an exciting new view of the world through innovative mapping and the dynamic presentation of world
information. This new edition brings the Mini Edition into the distinctive new Collins style. Detailed maps, specifically designed for
this small format, provide balanced and up-to-date coverage of the world. Information and detailed statistics on the physical
features of each continent are included and have been redesigned in colour. In addition, a comprehensive guide to the world's
states and territories, including flags and details of area, population, capital, languages, religions and currency make this a perfect
atlas for quick reference in the home or at school or college.
Omstreeks het jaar 1800 - een periode rijk aan beroeringen en veranderingen - ontwikkelt zich de meeslepende romance tussen
Heather Simmons en kapitein Brandon Birmingham.Het 18-jarige weesmeisje Heather Simmons woont bij haar tirannieke tante. Zij
wordt als een soort Assepoester behandeld, wat haar grote schoonheid echter niet kan verhullen. Op zekere dag neemt een zich
zeer vriendelijk voordoende oom Heather mee naar Londen; zogenaamd om voor haar een betrekking te zoeken bij het onderwijs.
Zijn werkelijke bedoelingen zijn heel wat minder eerbaar.Bij zijn pogingen Heather aan te randen, verdedigt het meisje zich met een
mes, waardoor hij gewond raakt. Ze raakt in paniek en rent blindelings de straat op. Daar passeren juist een paar matrozen op zoek
naar vrouwelijk gezelschap voor hun kapitein, Brandon Birmingham.De ontmoeting tussen beiden kan niet gekenschetst worden
als liefde op het eerste gezicht. Integendeel!Brandon neemt haar mee op zijn zeereis en langzamerhand ontstaat er een
hartstochtelijke liefde tussen hen, die echter niet wordt uitgesproken.
In dit standaardwerk heeft Yalom jaren van praktijkervaring als psychotherapeut neergelegd en zijn kennis van de
wetenschappelijke basis van groepstherapie in eenvoudige en heldere bewoordingen vervat. Hij geeft veel concrete en illustratieve
voorbeelden
Catalogue of Maps. World
Collins Mini Atlas of the World
De reiziger
Publications Catalog
't Hooge Nest

Peter Frankopan over het heden en de toekomst van een wereld die drastisch aan het veranderen is We
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volgen de opkomende zijderoutes naar het oosten, van Europa naar China via Rusland en het MiddenOosten. In de westerse wereld overheersen in dit Brexit- en Trump-tijdperk begrippen als versnippering
en isolatie. Dit staat in schril contrast met wat er sinds 2015 langs de zijderoutes gebeurt: de banden
zijn versterkt en de onderlinge samenwerking is groter geworden. Er staan geen westerse landen in de
top tien van snelst groeiende economieën in 2017, en dat is al tien jaar zo. Europese voetbalclubs
hebben Chinese en Russische eigenaren, Qatar organiseert in 2222 het WK, Franse wijngaarden zijn in
Chinese handen, een Iraanse zakenman die een apartement had gehuurd in Istanbul dat hem beviel,
kocht het hele flatgebouw. Vanuit zijn unieke invalshoek kijkt Peter Frankopan naar het netwerk van
relaties langs de nieuwe zijderoutes en laat zien wat het effect zal zijn van deze voortdurende
verschuivingen in het machtscentrum, iets wat in het Westen zelden terug te vinden is in de
krantenkoppen. Dit belangrijke en uiteindelijk hoopvolle boek gaat verder waar De zijderoutes eindigde
en zet de schijnwerpers op thema's waar ons voortbestaan van afhangt.
The new edition of this popular pocket-sized world atlas has fully up-to-date mapping and statistics, and
includes the latest interesting facts about the world. This up-to-date world atlas reflects all recent global
changes. Designed in the distinctive Collins style, this is a detailed guide to the world in a handy format.
Detailed maps, specifically designed for this small format, provide balanced and up-to-date coverage of
the world. The maps rely on the latest cartographic technology to ensure their accuracy, accessibility
and distinctive style. The level of detail is impressive for such a small format atlas, and the index
contains references to over 20,000 place names. Includes: All recent political changes included in the
mapping. Depicts place names changes around the world.
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate
parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately
1953-1955.
A Comparative Analysis
Max en de Maximonsters
Silverview
World Atlas
Subject catalog
Includes no. 53a: British wartime books for young people.
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Major new edition of this popular pocket-sized atlas, which has been fully updated and improved. Revised mapping,
updated statistics and the latest interesting facts about the world are all included in this atlas. This new edition of the
popular Mini World Atlas has been brought fully up-to-date to reflect all recent global changes. Designed in the distinctive
Collins style, this is a detailed guide to the world in a handy format. Detailed maps, specifically designed for this small
format, provide balanced and up-to-date coverage of the world. The maps rely on the latest cartographic technology to
ensure their accuracy, accessibility and distinctive style. The level of detail is impressive for such a small format atlas,
and the index contains references to over 20,000 place names. MAJOR UPDATES INCLUDE: Newly independent
country of Kosovo Longest cross ocean bridge to the south of Shanghai one of the many new roads and railways to open
in China Aral Sea continues to shrink in size Coastal changes in China at mouth of Huang He (Yellow River), and at
Mouths of Ganges in Bangladesh Large number of new road and railways added and over 300 place names updated
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste
onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden
opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van
NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met een van de laatste transporten in BergenBelsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke
veerkracht.
Bibliographic Guide to Maps and Atlases
The British National Bibliography
Waterstone's Guide to Books
Travel Resources
Maps for the Entire World
Emmett, een boerenzoon, gaat in de leer bij een boekbindster. Zij weet dat hij de aangeboren gave heeft om herinneringen van
mensen te wissen en in een uniek boek vast te leggen. Een dergelijk boek kan zowel in goede als verkeerde handen vallen. Op
een dag doet Emmett een verbijsterende ontdekking. In een kluis onder de werkplaats van zijn mentor ontdekt hij een boek met
zijn eigen naam erop. Een onvergetelijke historische roman die zich afspeelt in het Engeland van voor de industriële revolutie.
A completely new and re-titled edition of the hugely successful Collins Mini Atlas of the World. This fully revised and re-styled
edition brings the atlas into the exciting and distinctive style of the new range of Collins world atlases. Collins world atlases provide
an exciting new view of the world through innovative mapping and the dynamic presentation of world information. This new edition
brings the Mini Edition into the distinctive new Collins style. Detailed maps, specifically designed for this small format, provide
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balanced and up-to-date coverage of the world. The maps rely on the latest cartographic technology to ensure their accuracy,
accessibility and distinctive style. The level of detail is impressive for such a small format atlas, and the index contains references
to over 20,000 place names. The reference maps are complemented by thematic maps showing the world's physical features,
countries, climate, and population. Information and detailed statistics on the physical features of each continent are included and
have been redesigned in colour. including flags and details of area, population, capital, languages, religions and currency make
this a perfect atlas for quick reference in the home or at school or college. The atlas includes* over 100 pages of detailed
reference maps* world maps showing the countries of the world and the world's physical features, climate and population*
reference data for each country including area, population, capital city and currency* continental physical facts* index to over
20,000 place names
De reiziger is een aangrijpende roman over een joodse man, Otto Silbermann, die in 1938 weet te ontsnappen aan de
nazipogroms, maar daardoor alles verliest: zijn bezittingen, zijn waardigheid en uiteindelijk ook zijn verstand. Hij vlucht van stad
naar stad om aan zijn achtervolgers te ontsnappen - van Berlijn naar Hamburg, van Nürnberg naar Aken. Hij verblijft wekenlang in
treinen, wetende dat hij in de val zit, maar blijft desondanks geloven in het goede in de mens. Zelfs wanneer hij, gek geworden van
angst, opgesloten wordt in een inrichting, blijft hij aan dat idee vasthouden.
De nieuwe zijderoutes
Metropolis
Geographical Magazine
Bulletin - Association of Canadian Map Libraries
General World Atlases in Print, 1972-1973
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig
zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de
Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de
rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het
hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk
lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de
confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te
opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Een kleurrijke reis door 7000 jaar geschiedenis en 26 wereldsteden 'Bijzonder boek [...] Een zeer aangename leeservaring.' •••• NRC Ben Wilson laat in het
geweldig geschreven Metropolis zien dat het leven in steden de kraamkamer van en de drijfveer achter de belangrijkste veranderingen was. In de tweehonderd
millennia van het menselijk bestaan heeft niets ons grondiger veranderd dan de stad. Wilson vertelt het glorieuze verhaal van de bloei van de stedelijke mensheid,
beginnend in Uruk, de eerste stad in 5000 v.C. Hij laat zien dat steden nooit een noodzaak waren, maar toen ze er eenmaal waren, creëerde de nabijheid van
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andere mensen een enorme kracht die uitvindingen, kunst en handel tot grote hoogte dreven – een snelkookpan voor vooruitgang en beschaving. Wilson neemt zijn
lezer mee langs de beroemde steden van de afgelopen 7000 jaar, van het beginnende burgerschap in het oude Athene, de wereldwijde handel in negende-eeuws
Bagdad, de rol van Londense koffiehuizen bij het ontstaan van financiële markten, het moderne huiselijke comfort in het centrum van Amsterdam tot aan het
flaneren in het Parijs van de belle époque. Ook kijkt hij naar de impact die wolkenkrabbers hadden en hebben in New York, naar het uitgestrekte landschap in
Los Angeles en de recente ecologische vernieuwingen in Shanghai. Levendig, erudiet en onweerstaanbaar: Metropolis is een grand tour langs menselijke prestaties.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4
jaar.
International Maps and Atlases in Print
De boekbinder
Books in Print
ons bestaan in kaart gebracht
Books: subjects; a cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards
This mini edition has been planned to provide balanced coverage of every part of the world in a series of reference maps, specially designed
and created for this format to show detailed information at a small scale. The index to over 20,000 place names illustrates the scope of the
atlas.
Collins World Atlas: Paperback Edition
World Mapping Today
A Visual Guide to the World's Greatest Challenges
Atlas van de dagelijkse wereld
Library of Congress Catalogs
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