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Nystrom Geo Themes Antarctica
Spannende avonturen op een Engelse tanker van een groepje vluchtelingen dat in 1942 na de val van Singapore Australië tracht te bereiken met een uiterst belangrijk oorlogsdocument.
Inleidend overzicht van leven en werk van de Amerikaanse filosoof (1931- ).
Het eindeloze strand van Jenny Colgan is een echte feelgoodroman vol humor en het vervolg op Café Zon & Zee. Welkom op Mure, een klein eiland voor de kust van Schotland, vol eindeloos lege stranden en schitterende natuur. Hier runt Flora haar Café Zon & Zee aan de kade bij de haven. Het is een geliefde plek voor toeristen (heerlijk eten) en bewoners (de laatste nieuwtjes). Maar Flora maakt zich zorgen. Haar vriend Joel is geweldig, maar hij gedraagt zich opeens afstandelijk, en niet alleen omdat hij regelmatig in New York is voor zijn werk. Waar zit hij met zijn gedachten? Flora’s beste vriendin Lorna is in
stilte verliefd op de lokale huisarts, Saif, die gevlucht is uit Syrië. Schokkend nieuws zal zijn leven – en dat van Lorna – veranderen. Koude winteravonden gaan langzaam over in lange zomerdagen. Vinden Flora en Joel hun geluk terug?
Zeven stenen
het stadium van innerlijke groei
Was je maar van mij
Greenhouse statistics
De bijbel voor dummies / druk 1
Als Julia Twethewey logeert op het landgoed Lanwyn Manor, komt ze voor de keuze tussen twee begeerlijke vrijgezelle broers te staan. ‘Te gast op Lanwyn Manor’ van Sarah Ladd neemt de lezer mee naar het Cornwall van 1818. Julia Twethewey logeert op het landgoed van haar neef in het hart van de Engelse mijnindustrie en wordt al snel meegesleept in die complexe wereld. Maar het duurt niet lang voordat ze ontdekt dat de oude kamers van het huis iets verborgen houden. Dan leert ze de gebroeders Blake kennen. De oudste heeft zijn zinnen gezet op een huwelijk met Julia, en ze weet dat hij de ideale huwelijkspartner is. Maar ze voelt zich meer aangetrokken tot Isaac,
de jongste broer. De aantrekkingskracht is wederzijds. Julia en Isaac raken verwikkeld in een maalstroom van vreemde gebeurtenissen en moeten hun best doen om aan de sociale verwachtingen te voldoen. Dat is nog niet zo makkelijk als het lijkt... ‘Te gast op Lanwyn Manor’ is een romantische Regency-roman zoals alleen Sarah Ladd die kan schrijven. Perfect voor de fans van Jane Austen!
Wat heeft God te maken met post van een overleden moeder, Kafka die vegetariër is geworden en honden die hun penning verliezen? Deze zeer korte verhalen zijn een verkenningstocht van onze dagelijkse interactie met God. Williams’ personages komen God op de meest onverwachte plaatsen tegen: bij een hotdogeetwedstrijd, een chic gala en in de apotheek. Ook God heeft namelijk soms last van gordelroos.
De filosofische achtergronden van sport.
Te gast op Lanwyn Manor
Kinderen van Moeder Aarde
Dood
Naar den Antwerpschen druk van Godtgaf Verhulst uit het jaar 1655
Ontsnapt langs Krakatau

Fotoboek over uitvaartgebruiken in verschillende landen en culturen.
De nogal onbeholpen en naïeve Russische sergeant Grigorij (Grisja) Iljitsch Paprotkin vlucht in 1917 uit een Duits krijgsgevangenenkamp. Tijdens zijn tocht naar huis ontmoet hij de resolute Babka, die verliefd wordt op de onbekommerde soldaat en hem de papieren van een andere man verschaft. Maar Ilja Pavlovitsj Bjusjev, zoals Grisja nu door het leven gaat, wordt opgepakt en door het krijgsgerecht als spion en overloper ter dood veroordeeld. Als hij kan bewijzen wie hij in werkelijkheid
is, wordt het doodsvonnis opgeheven, maar een deel van de legerleiding is het hier niet mee eens... Een Duitse patrouille heeft de Russische soldaat Grisja ergens in de eindeloze winterse bossen opgepakt en gearresteerd. Hij laat het naamplaatje van de gesneuvelde Bjuschev zien en zegt dat hij gedeserteerd is. Maar de Duitsers wantrouwen zijn verhaal, beschouwen hem als spion en veroordelen hem ter dood. Als hij zijn echte naam bekend maakt en kan bewijzen dat hij de in december
1917 ontvluchte sergeant Grisja Paprotkin is, op weg naar huis, wordt het oordeel ingetrokken. Hij wordt in een kamp tewerkgesteld maar heeft geluk. Hij mag samen met een Joodse meubelmaker doodskisten timmeren. Hij maakt zich snel onmisbaar, is geliefd bij de Duitse soldaten, krijgt beter eten en mag zelfs zijn liefje ontvangen. Maar er is onderling strijd in de kampleiding over het lot van Grisja. Een van de bevelhebbers ziet de militaire discipline en gehoorzaamheid van de soldaten
achteruitgaan en stelt tijdens het verlof van zijn gehate rivaal alles in het werk om het doodsoordeel hoe dan ook te laten voltrekken. Als de naïeve en zachtmoedige Grisja begrijpt dat zijn einde nadert, is hij zo van zijn stuk dat hij het aanbod van de Duitse bewakers om hem te laten ontsnappen, voorbij laat gaan. Zij proberen contact op te nemen met hun generaal op verlof in Duitsland. Grisjas lot is ineens afhankelijk van een telefoonverbinding met Berlijn. Maar door de zware sneeuwval
hebben de kabels het begeven. Een groep soldaten begeeft zich op weg om de breuk in de telefoondraad te vinden...
Essaybundel van de auteur van 'H is voor Havik'
Christelijke gezangen voor de openbaare godsdienstoefeningen
Karavaan naar Vaccarès
moraal is ouder dan de mens
Schemervluchten
Het eindeloze strand
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van de bijbelse geschriften.
Achter de vreedzame façade van de jaarlijkse zigeunerpelgrimage naar Zuid-Frankrijk gaan sinistere geheimen schuil.
Includes Part 1, Number 1 & 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to Periodicals (January - December)
Grensgebieden van het recht
Reizen door een gedeelte van Europa, Klein Asien, verscheide Eilanden van de Archipel ...
Nederlandsch magazijn, ter verspreiding van algemeene en nuttige kundigheden
Vanden jongen geheeten Jacke
Boyfriend material
'Deze thriller doet me aan Stephen King denken en heeft me van de eerste tot de laatste bladzijde gegrepen. Camilla Sten is een auteur om goed in de gaten te houden.' - Camilla Grebe, auteur en winnaar van de prestigieuze prijs Best Scandinavian Suspense 2018. Een klein Zweeds dorp in de jaren vijftig komt groot in het nieuws als de hele populatie van de stad zonder één aanwijzing verdwijnt. Het mysterie wordt niet opgelost en al snel raakt de gebeurtenis in de vergetelheid. Alice groeit op met een fascinatie voor deze wonderlijke gebeurtenis uit het verleden. Haar grootmoeder heeft haar het verhaal verteld. Zij verloor haar hele familie tijdens deze onverklaarbare
verdwijning. Als Alice volwassen is, verzamelt ze een groep vrienden met wie ze een documentaire over dit fenomeen wil maken. Met als doel: voor eens en altijd uitzoeken wat er echt is gebeurd. De groep vrienden is de eerste in vijftig jaar die deze vreemde 'dodenstad' bezoekt. Al beginnen ze daaraan te twijfelen als ze er eenmaal zijn.
Nadat een kernoorlog het leven op aarde grotendeels heeft vernietigd, wordt op Thule (Groenland) een nieuwe samenleving onder leiding van vrouwen opgezet.
Als gevolg van de energiecrisis vielen aan het eind van de twintigste eeuw in een paar jaar tijd alle energiebronnen in Amerika weg, en verliet de bevolking het nog haast onbewoonbare land. Om de gegroeide bevolking in de rest van de wereld te voeden, werden er maatregelen getroffen die grote invloed hadden op het klimaat, met verschrikkelijke gevolgen voor Amerika, of het landschap van wat ooit Amerika was. Een kleine groep Europese verkenners reist een eeuw later af naar het bijna onherkenbare continent. De Beringstraat is ingedamd en een groot gedeelte van het land is woestijn geworden, bevolkt door geïsoleerde inboorlingen en de bizarre achterblijvers van een
uiteengevallen cultuur. De expeditie begint in Manhattan en reist verder via Holiday Inns en verlaten pretparken, om in het hart van Las Vegas op een nieuwe kracht te stuiten.
Katechismus of Christelijke Leer ten gebruike der Nederlandsche Bisdommen
Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een heydensche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande
99 verhalen over God
die sijns vaders beesten wachte int velt, ende vanden brueder dye daer quam om Jacke te castien
De Historie van den verloren sone
Als haar vriend na achttien jaar hun relatie beëindigt, heeft Laurie een probleem. Niet alleen omdat ze voor hetzelfde advocatenkantoor werken en elkaar dus nog elke dag zien, maar haar perfecte leven ligt ook in duigen. Als de nieuwe vriendin van haar ex ook nog eens zwanger blijkt, is de chaos voor Laurie compleet. Tot ze een aparte ontmoeting in een kapotte lift heeft met Jamie Carter, de knapste man van het kantoor. Jamie gelooft niet in de
liefde, maar hij heeft een vriendin nodig om indruk te maken op zijn bazen. Laurie wil een nieuwe liefde om ook weer onderwerp van gesprek te zijn. De ideale combinatie: een relatie faken om te profiteren van de voordelen. Maar er is een dunne lijn tussen doen alsof je verliefd bent of je hart verliezen aan je knappe ‘nep’-vriendje.
Hebben we religie nodig om goed te zijn? Frans de Waal beantwoordt deze vraag door te kijken naar apen en andere dieren. Hoe dicht ze ook bij ons staan, in een bonobogemeenschap is nog nooit een kerk opgericht. Maar dat is ook helemaal niet nodig: in het goddeloze universum van de bonobo of de chimpansee bestaan medelijden, zorgzaamheid en rechtvaardigheid wel degelijk. Dat deze eigenschappen ouder zijn dan de mensheid, laat De Waal zien in De bonobo
en de tien geboden, zijn verhalend geschreven boek over de evolutionaire basis van ons betere zelf.
Al enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in opkomende economieën zoals
China, India en Brazilië. Deze economieën trekken zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de hedendaagse politiek en economie. De informatie die
erin gepresenteerd wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers over de hele wereld.
time series analysis, part II (with Appendix)
Catalog of Copyright Entries. Third Series
Spoiler Alert
Sportfilosofie
Engeland in oorlog voor de gewaarborgde rechten van kleine naties

Fans van de Reiziger-serie zullen smullen van deze nog nooit eerder vertaalde korte verhalen van Diana Gabaldon. Zeven stenen bevat zeven novelles die de geliefde Outlander-wereld nog groter maken. In De gewoontes van het leger moet een vriend van Lord John terechtstaan in Canada en reist de legerofficier af naar de nieuwe wereld. Zeven stenen vertelt ons over de dochter van Laoghaire en een rouwende, jonge weduwnaar en in Een zombieplaag moet er een slavenopstand worden onderdrukt, of is er iets anders
aan de hand? Het ontroerende liefdesverhaal van Roger MacKenzies ouders wordt uit de doeken gedaan in Als een blad op de wind en het leven van Lord Johns broer Hal, die in aanraking komt met de vrijgevochten Minnie – een jonge handelaar in antieke teksten – komt aan bod in Een vluchtig groen. Als laatste is er een Lord John-verhaal, waarin hij op Cuba aankomt en daar Havana in roerige tijden meemaakt: Belegering. De pers over de Reiziger-serie ‘De combinatie van historische details en een volwassen
liefdesverhaal vestigen Gabaldons naam als een superieure schrijfster.’ Publishers Weekly ‘Een indrukwekkend verhaal over liefde en trouw en een keuze die je hart kan breken.’ The Globe and Mail ‘Spannend en ontroerend en romantisch.’ Boekgrrls.nl ‘Een fascinerende historische roman, waarin de auteur liefde, seks, romantiek, spanning en avontuur tot een boeiend gehaal heeft samengevoegd.’ NBD Biblion ‘Op elke pagina komt de geschiedenis op een heerlijke manier tot leven.’ New York Daily News
Theorieën over recht en rechtvaardigheid zijn altijd abstract. Toch worden ze bedacht om oplossingen te zoeken voor heel concrete, dagelijkse problemen. In Grensgebieden van het recht stelt Martha Nussbaum deze paradox aan de orde. Aan de hand van drie urgente problemen de positie van mensen met een handicap, van immigranten en van dieren waarvoor tot nu toe niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse praktijk geen goede oplossingen gevonden zijn, gaat zij op zoek naar concrete denkbeelden over sociale
rechtvaardigheid. Deze ideeën kunnen ons leiden naar een verantwoorde omgang met deze problemen.
'Spoiler Alert' van Olivia Dade is het (h)eerlijke eerste deel van een indringende rom-comserie. 'Spoiler Alert' van Olivia Dade is een heerlijke rom-com over April, die haar fan fiction en cosplay-hobby voor iedereen verborgen houdt. Als ze besluit een foto te posten waarop ze verkleed is als een personage uit een populaire tv-serie, gaat ze viral, zowel bij supporters als bij haters die reageren op haar plus-size. Maar als Marcus, de hoofdrolspeler uit de serie en stiekem ook een anonieme fan fiction-schrijver, haar foto en de
negatieve reacties ziet, besluit hij haar op date te vragen. De date verloopt rampzalig, maar dan blijkt dat ze elkaar al beter kennen dan gedacht. Olivia Dade schreef met 'Spoiler Alert' een aangrijpende romance over hoe je blij kunt zijn met jezelf.
Last days
De Collegiale Kerk
1960
Hallo Amerika
De strijd om sergeant Grisja
De dood is de sleutel van de deur naar het leven. Als wij aanvaarden dat ons leven begrensd is, vinden wij de kracht om de rollen en verwachtingen die ons vreemd zijn van ons af te zetten. Uitgaande van deze overtuiging bracht Elisabeth Kübler-Ross in dit boek uitspraken, meningen en denkbeelden over de dood bijeen.
Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc
aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
New York. Louise zou er schrijfster worden, ze zou groots en meeslepend leven. Nu is ze barista-slashbijlesdocent, altijd blut, altijd moe. Dan ontmoet ze Lavinia. Mooie, rijke, excentrieke Lavinia, geboren in een wereld vol decadente operabezoeken, geheime boekwinkels en champagne-overgoten feestjes. Dat leven wil Louise ook. Louise wil niets liever. En ze zal alles – maar dan ook alles – doen om het te krijgen.
Handboek voor de leden der Broederschap van het H. Bloed onzes Heeren Jesus Christus en der processie van Tilburg en omstreken naar Boxtel
Rapport over de ongelijkheid in de wereld
De verdwenen stad
De Bonobo en de tien geboden
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