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Roodkapje wil haar zieke oma verrassen met wijn en taart. Onderweg wordt ze zelf verrast door een wolf. Prentenboekenbewerking van het bekende sprookje met sfeervolle illustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Teksten van Griekse kerkvaders over buitenzintuiglijke waarnemingen, paranormale gaven, reïncarnatie en spiritisme, n.a.v. 1 Samuël 28.
Uiteenzetting van de Duitse filosoof (1889-1976) over de relatie tussen zijn ontologie in "Sein und Zeit" en een mogelijke ethiek.
Over fotografie
Cesars aanpak voor puppy's
Midzomernacht
Etología felina
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus
Este manual está dirigido a personas que quieren dedicarse al increíble mundo de la Educación Canina. Y a aquellos que quieran tener un conocimiento profesional de su perro. En él encontrará las bases imprescindibles para educar a un perro, basado en su etología, psicología, conocer cómo piensa, sus necesidades, las características de la especie, su lenguaje, instinto, tipos de comportamiento, métodos de aprendizaje, sus problemas de conducta, trabajos de defensa, de olfato y mucho más. No se puede perder tener este manual en sus manos. No se puede aprender a base de ensayos y errores o acumulaciones de técnicas sin ninguna coherencia. En éste manual le garantizamos
tener todas las herramientas necesarias para convertirse en un adiestrador que sabe lo que hace y porqué. El buen adiestrador tiene que conocer cómo piensa el perro, lo que nos quiere decir en cada momento, lo que necesita y poderles ayudar dándoles lo correcto.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal
regime.
Lezing van de Duitse filosoof over de noodzaak van een nieuwe morele codex in het licht van ontwikkelingen in de genetica, en een aantal reacties daarop.
sociale geschiedenis van school en gezin
Aurora Leigh
Grand Hotel Europa
De ontdekking van het kind
1984

Philippe Lepers heeft het volledige oeuvre van Nietzsche onderzocht op uitspraken en beschouwingen over en rond de figuur van Jezus. Dat voert Lepers tot genuanceerde, soms (schijnbaar?) tegenstrijdige, maar altijd uitdagende antwoorden op de vraag wie en wat Jezus in Nietzsches ogen was en wat hij vanuit dat perspectief voor ons zou kunnen zijn. PHILIPPE LEPERS (1959) is godsdienstwetenschapper en filosoof. Momenteel is hij werkzaam als lector aan de VIVES Hogeschool in West-Vlaanderen
Filosofische benadering van de geschiedenis van de evolutietheorie.
Susan Sontags inmiddels klassiek geworden Over fotografie is een baanbrekend onderzoek naar de rol van beelden in onze media-cultuur. Het handelt over de bedoelde en onbedoelde effecten van fotografie. Sontag, destijds winnaar van de National Book Critics Circle Award for Criticism, weet het moderne leven zo scherpzinnig te vangen dat kritische vragen niet uit kunnen blijven.
Libros de los Estados Unidos traducidos al idioma español
Goddelijke wezens uit de aarde
Fichero bibliográfico hispanoamericano
Een hond met negen levens
Bibliografía peruana

Handleiding voor de opvoeding en verzorging van een pup.
La educación, en términos de aprendizaje, es uno de los principales pilares sobre los que se desarrolla el ser humano. Cuando echamos la vista atrás, todosnosotros encontramos a "aquel magnífico profesor" que nos explicaba maravillosamente esa asignatura que tanto nos había costado asimilar en cursos anteriores. Esa es la gran cualidad de Antonio: no solo tiene un talento y sensibilidadespeciales para comunicarse con los perros y sacar de ellos el máximo partidosino que, además, sabe transmitirlo en sus escritos de forma que éstos adquieren el inconfundible valor y la gran autoridad que representa su
filosofía personal pro-ducto de más de treinta años de dedicación al estudio y adiestramiento de perros. En la primera edición de Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro (2003), Antonio Paramio Miranda dio un giro al concepto tradicional del "Manual de adiestramiento de perros", alejándose de los métodos tradicionales didácticos y proponiéndonos nuevas ideas para entenderlos mejor, comunicarnos correctamente con ellos y, así, poder educarlos y adiestrarlos de laforma más eficaz, sencilla, positiva y eficiente. A los amantes de los perrosnos ayudó a conocer su carácter, a tener identificadas sus
pautas de comportamiento heredadas, a compartir sus emociones y a controlar sus impulsos y reflejos, y a crear así un vínculo más especial con nuestra mascota. A los profesionales dedicados a la educación y adiestramiento canina les abrió la puerta a una forma nueva de entender su labor, llegando a convertirse en el manual oficial de adiestramiento canino de la Guardia Civil. Los lectores de la segunda edición se verán gratamente sorprendidos porque, aún respetando el contenido original de la primera edición, Antonio ha añadido algunos capítulos nuevos, entre los que podemos destacar por lo novedoso
de su contenido, el de-dicado a lamente, emociones y cognición, en el que trata temas tan interesantes como la forma en que los perros procesan y clasifican la información, sus emociones y cómo afectan éstas a su conducta, su capacidad para la representación mental yespacial, planificación, etc. Y tras el deleite de su lectura, no tendrán queesperar demasiado tiempo para disfrutar de nuevas emocionesà porque su próximo libro, Conducta canina y Flores de Bach, nos abrirá las puertas a un mundo aún poco conocido y que nos ayudará a encontrar soluciones para muchos problemas conductuales de
nuestros perros.?ndice Resumido: El perro y su entorno. El cachorro. El perro adulto. Psicología. Principios de aprendizaje. Condicionamiento. Adiestramiento. Adiestramiento de perros de rastro. Adiestramiento de obediencia. Adiestramiento para la defensa. Problemas de conducta. Temas de debate en la actualidad.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar het recht van de sterkste geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een van de eerste schrijvers die
rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef tientallen romans en korte verhalen, naast essays, gedichten en toneelstukken. Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Honden opvoeden en trainen voor Dummies / druk 1
Guía básica sobre el comportamiento del perro
Puppy's voor Dummies [pocketeditie]
Twee vrouwen die één keel opzetten
Libros en venta en Hispanoamérica y España

En este libro, podemos comprender que un gato es mucho más que un animal de compa ía. Un amigo, un compa ero de casa y de vida, uno más de la familia. Y tiene sus necesidades, tanto físicas como de comportamiento, que hay que cubrir para preservar su bienestar. Rosana Álvarez, veterinaria especialista en medicina del comportamiento y autora del anterior libro sobre la materia con el título Etología canina, nos lo ense a en su nueva obra. Un gato es un animal que tiene un lenguaje propio para comunicarse, c
especie posee unos comportamientos característicos que lo hacen único y a veces incomprendido. Un animal que está superando al perro como compa ero preferido a la hora de compartir nuestras vidas.
Cesars aanpak voor puppy's vanaf het uitkiezen van een pup tot het puberen van een jonge hond. Alle ervaringen en kennis die Cesar Millan opdeed met puppy's deelt hij in dit boek. Van het werken met regels, grenzen en beperkingen tot de juiste voeding, vaccinatie en optimale verzorging. Cesar gaat uitgebreid in op veelvoorkomende pro-blemen en hoe je die al direct vanaf het begin kunt aanpakken. Met zijn aanpak word je een goede baas voor je puppy en geef je hem alles om evenwichtig op te groeien. Cesar Millan is
een van de meest vooraanstaande honden-trainers ter wereld. Hij beschikt over het unieke vermogen de psychologie van de hond werkelijk te doorgronden en te vertalen naar een aanpak die écht werkt. Voor iedereen. Hij is de grondlegger van het Dog Psychology Center en de ster van de hitserie Dog Whisperer op National Geographic.
De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken waar het is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua verliefd is geworden en met wie hij in Veneti is gaan wonen. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van liefde in tijden van massatoerisme, van hun reizen naar Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun spannende zoektocht naar het laatste schilderij van Caravaggio. Intussen vat hij een fascinatie op voor de mysteries van Grand Hotel Europa en
raakt hij steeds meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele personages die het bevolken en die uit een eleganter tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen begint te grijpen. Grand Hotel Europa is de grote roman van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer is en waar het meest re le toekomstperspectief geboden wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm van toerisme.
Het is een theatraal en lyrisch boek over de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een tijdperk. Het is, hoe verontrustend het ook zijn mag, zijn beste boek tot nu toe.
Veja
roman
LEV
Monografías
Bibliografía espa ola
In het tweede deel van de Rebecka Martinsson-serie, Midzomernacht, van Asa Larsson wordt de feministische predikante Mildred Nilsson dood aangetroffen, ze is opgehangen in de kerk. Midzomernacht van Zweedse bestsellerauteur Åsa Larsson is het tweede deel van de Rebecka Martinsson-serie. Op midzomernacht wordt in het noorden van Zweden de feministische predikante Mildred Nilsson dood aangetroffen. Ze is opgehangen aan haar voeten, in de kerk. Nilsson een herrieschopper, die met zowel haar werkgever, de mannen in het
dorp en de jachtvereniging in conflict is geraakt had veel vijanden. Toch loopt het politieonderzoek vast. Als een paar maanden later juriste Rebecka Martinsson belastend materiaal vindt en dat aan de politie overhandigt, blaast zij onbedoeld het politieonderzoek nieuw leven in. Twee jaar eerder was zij in dezelfde streek aanwezig om de moord op de religieuze leider Viktor Strandgård te onderzoeken. De overeenkomsten tussen de moorden zijn zodanig, dat de politie op zoek is naar een copycat. Het spoor is afgekoeld, maar in het dorp
Poikkijrvi, waar de predikant woonde, is de waarheid onder de oppervlakte pijnlijk aanwezig.
Observar al perro mientras duerme, o estar atento para ver el comportamiento de nuestra mascota, es algo que ancestralmente se viene haciendo. Es hoy cuando los perros pasan a ser un miembro más de la familia, y es cuando esta ciencia se ha profesionalizado y clasificado. La Etología (literalmente, ciencia de la costumbre) que describe y analiza el comportamiento de los animales en su ambiente natural y explica porqué lo hacen, tiene algo que ver con esa inquietud que todos experimentamos. Rosana Álvarez especialista en
medicina del comportamiento, a través de este libro, nos acerca aún más a nuestras mascotas. Analizando las situaciones más habituales e importantes, que estudian el perro en su ambiente natural: la sociedad humana.
La educación, en términos de aprendizaje, es uno de los principales pilares sobre los que se desarrolla el ser humano. Cuando echamos la vista atrás, todos nosotros encontramos a "aquel magnífico profesor" que nos explicaba maravillosamente esa asignatura que tanto nos había costado asimilar en cursos anteriores. Esa es la gran cualidad de Antonio: no solo tiene un talento y sensibilidad especiales para comunicarse con los perros y sacar de ellos el máximo partido sino que, además, sabe transmitirlo en sus escritos de forma que
éstos adquieren el inconfundible valor y la gran autoridad que representa su filosofía personal pro-ducto de más de treinta años de dedicación al estudio y adiestramiento de perros. En la primera edición de Psicología del aprendizaje y adiestramiento del perro (2003), Antonio Paramio Miranda dio un giro al concepto tradicional del "Manual de adiestramiento de perros", alejándose de los métodos tradicionales didácticos y proponiéndonos nuevas ideas para entenderlos mejor, comunicarnos correctamente con ellos y, así, poder educarlos
y adiestrarlos de la forma más eficaz, sencilla, positiva y eficiente. A los amantes de los perros nos ayudó a conocer su carácter, a tener identificadas sus pautas de comportamiento heredadas, a compartir sus emociones y a controlar sus impulsos y reflejos, y a crear así un vínculo más especial con nuestra mascota. A los profesionales dedicados a la educación y adiestramiento canina les abrió la puerta a una forma nueva de entender su labor, llegando a convertirse en el manual oficial de adiestramiento canino de la Guardia Civil. Los
lectores de la segunda edición se verán gratamente sorprendidos porque, aun respetando el contenido original de la primera edición, Antonio ha añadido algunos capítulos nuevos, entre los que podemos destacar por lo novedoso de su contenido, el de-dicado a la mente, emociones y cognición, en el que trata temas tan interesantes como la forma en que los perros procesan y clasifican la información, sus emociones y cómo afectan éstas a su conducta, su capacidad para la representación mental y espacial, planificación, etc. Y tras el
deleite de su lectura, no tendrán que esperar demasiado tiempo para disfrutar de nuevas emociones... porque su próximo libro, Conducta canina y Flores de Bach, nos abrirá las puertas a un mundo aún poco conocido y que nos ayudará a encontrar soluciones para muchos problemas conductuales de nuestros perros.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112044536966 and Others
tomados de catálogos vigentes hasta junio 1984
Wittand
Guía básica sobre el comportamiento del gato
De godvruchtige Avondmaalganger, tot een heilig, heilryk en heuglyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd ...

La motivación principal para los autores de esta obra ha sido la creación de un manual específico para la formación de unidades caninas estables y con los conocimientos claros en cuanto a la labor de la búsqueda de personas desaparecidas. El conjunto de la unidad canina de rescate no solo se limita a la preparación del perro como máquina de búsqueda, sino a su correcta educación, socialización, o lo que es lo mismo, a la preparación de la estructura psicológica necesaria para nuestro
binomio de trabajo, creando en la formación del mismo unvínculo afectivo, anexando la relación entre compañeros (guía y perro) de trabajo. Inevitablemente, la formación del guía en la zona de búsqueda necesita deunos conocimientos para su movilidad, y es en este preciso momento cuando entran en juego las bases en topografía, sanidad, transmisiones, etc. Este manualde educación canina y formación específica del guía es, en su totalidad, unarespuesta inmediata ante la necesidad de una
nueva relación entre el perro funcional y el guía en el ámbito de la búsqueda de desaparecidos.
Steeds opnieuw wordt hij als puppy geboren - maar waarom? Na een kort leven als straathond, dat een tragisch einde kende, is hij tot zijn grote verbazing opeens weer een puppy. Als onstuimige golden retriever beleeft hij eindeloze avonturen met zijn baasje, de achtjarige Ethan. Maar na een lange en gelukkige tijd aan Ethans zijde komt er weer een einde aan zijn hondenleven. En wordt hij opnieuw als puppy geboren. En daarna nog eens. Wanneer heeft hij eindelijk zijn bestemming gevonden,
vraagt hij zich af. Pas als hij geboren wordt als zwarte labrador, wordt duidelijk wat de bedoeling is...
Extase en vernedering. Dat is wat Tamsin Calthorpe voelde die nacht die ze doorbracht met Alejandro D'Arienzo. Extase omdat ze in zijn armen lag, vernedering omdat hij plotseling vertrok - en niet meer terugkwam. Vond hij haar zo onaantrekkelijk? Nu ze hem na jaren weerziet, moet ze toegeven dat elke vezel in haar lichaam nog steeds naar hem snakt. Ze heeft echter gezworen dat ze hem nooit meer dichtbij zal laten komen, en daar zal ze zich aan houden. Ook als hij haar vraagt voor zaken
mee naar Argentinië te reizen, en ze dus voortdurend in zijn buurt is. Ook als ze met hem in zijn prachtige huis verblijft. En ook als hij haar onverwachts kust? Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Libros españoles, ISBN.
Verboden droom
Libros españoles en venta
Educación canina y formación específica del guía y del perro para búsqueda de personas desaparecidas
Griekse kerkvaders over de "heks" van Endor
Cultuurhistorische studie over het leven en functioneren van het kind in gezin en samenleving vanaf de middeleeuwen tot en met de 19e eeuw.
Roodkapje
Over het humanisme
kroniek van een debat
Etología canina
Nietzsche over jezus
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