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Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde diersoorten en mensentypen.
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog zou komen te
staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens wordt hij herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie had
gedacht dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met de zorg voor zijn twee kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had
Lucy grote haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en het monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft
nagelaten, denkt ze dat ze Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van
hun wederzijdse aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...
Het Kinderboek vanuit een andere hoek
73 Amateur Radio Today
Kinderbijbels vergeleken
Eene inleiding tot de differentiaal- en integraalrekening
Voorbij het verleden
American Export Register
Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze gevraagd om de Secret Service
te ondersteunen tijdens een bezoek van de president aan de Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk charmante topcrimineel in de gaten te houden. De opdracht
blijkt veel omvangrijker en vele malen gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet alleen de veiligheid van de president, maar ook haar eigen leven op het spel zetten. Als
de maffia lucht krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een gevestigd
auteur die vele thrillers op zijn naam heeft staan.
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en werkt, stort in na haar debuut als soliste en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het ziekenhuis, nog
versuft van het incident, stort ze zich in het New Yorkse nachtleven en waagt ze zich in een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze
voor een geheimzinnige man die haar een zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een wanhopig makend psychologisch spel, wanneer blijkt dat haar
verlangens haar dreigen te vernietigen. Het beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge violiste en haar obsessieve zoektocht naar een zeldzame Stradivarius, geschreven
door een opvallend, nieuw literair talent.
historische wandelingen
Mensch-zijn
Afgod van Rome
Greater Michigan
Books in Print
Nieuwe dromen

Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog
maar net aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus veroordeeld
tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment bij de Muur van Hadrianus en
zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van de Muur opzetten
en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand. Wonden van eer is het
verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en schouders bovenuit...
Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda
Scott Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
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.
Het Duitsche Witboek
Maps and atlases
Geheime missie Jericho Rood
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Wilde irissen
De dinosaurus
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Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid Had ze nu maar nooit dat bruidsboeket opgevangen! Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze
tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts
Noah. En dan was ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft
ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En
Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek die ooit haar thuis was.
Daar loopt ze direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept die ze het liefst zou
vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt in
het eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder een nóg duisterder
geheim aan het licht te brengen...
De vleeschwording des woords
Catalogus Fries Museum Leeuwarden
Utrecht
De verlichte muze
Mijn Verlustiging. [Poems, by W. Bilderdijk.]
Koud vuur
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas.
Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Keuze uit het dichtwerk van de Nederlandse dichter en geleerde (1764-1845)
Beknopt leerboek der plantkunde
Whiskey Creek
een beschrijving van ruim vijftig kinderbijbels verkrijgbaar in het nederlandse taalgebied
bloemlezing uit de poëzie van J. Kinker
Een ridder verliefd
Studia Historiae Medicinae Gerrit Arie Lindeboom Septuagenario Oblata
Kidd, een veelzijdige jongeman, houdt van schilderen en karate en heeft belangstelling voor tarot, maar het grote geld verdient hij met het kraken van computers: hij is een geniale hacker. Wanneer het erg stil wordt rond collega-hacker
Bobby, besluit Kidd -- tegen alle regels in -- een bezoekje aan zijn huis te brengen. Hier treft hij het levenloze lichaam van Bobby aan en Kidd ontdekt dat de dader het op zijn laptop had voorzien. Samen met LuEllen, zijn partner in
crime, opent hij de jacht op de dief én moordenaar. In een race tegen de klok probeert Kidd de laptop te achterhalen voordat de moordenaar de informatie die erop staat in de openbaarheid brengt. Want als dat gebeurt kunnen veel
politici hun carrière wel vergeten. Maar ook een groot aantal hackers, waaronder Kidd, loopt een enorm risico...
The record of each copyright registration listed in the Catalog includes a description of the work copyrighted and data relating to the copyright claim (the name of the copyright claimant as given in the application for registration, the
copyright date, the copyright registration number, etc.).
De wetgeving op het notaris-ambt
Huig de Groot en Maria van Reigersbergen
Supplement to Who's who in America
Fries zilver
Gekooid
Books in Print Supplement
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed
wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische
romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920
zullen de lezer keer op keer treffen.
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.
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Deirdre En De Zonen Van Usnach...
De landverhuizers in Canada
De violiste
Wonden van eer
Catalog of Copyright Entries, Third Series
144 beesten gebundeld

Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij
een poging gaat wagen om de schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van Throckton Castle te veroveren. Wat echter weinigen weten, is
dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de koning
heeft hem opgedragen onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij
ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een onbeschaamde meid die eerst probeert hem de toegang tot het slot te
ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart binnendringt!
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo
is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de
grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar
politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar
de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer
van Romes rijzende ster veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen in het
niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander
de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het borststuk uit het
mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot hoogverraad
Regional Industrial Buying Guide
Wildlife Abstracts
Kleine Inez
Grenswaarden
Midwinterbruid
Duivels spel
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.
Versjes en plaatjes
1975: January-June: Index
Circa Tiliam
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