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LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers 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.
Keuze uit het dagboek dat de auteur, generaal-majoor en minister van oorlog onder koning Willem III,
bijhield van 1866-1892 en dat hoofdzakelijk over de koning handelt.
Trilogie over een Noorse jonge vrouw die de vernederingen en het seksueel misbruik uit haar jeugd
probeert te overwinnen.
De Krimoorlog of de vernedering van Rusland
Bodemdaling langs de Nederlandse kust
In Here, Out There! Hier in, daar uit!
Vacantiecursus 1986
A French and English dictionary

Een peuter (ik-figuur) vertelt wat hij aantrekt en wat hij doet als hij gaat slapen.
Vierkant, hardkartonnen prentenboekje met eenvoudige, vrolijke
kleurenillustraties. Vanaf ca. 1 jaar.
Cassia (17, ik-figuur) groeit op in een volkomen gemanipuleerde maatschappij
en komt in verzet. Ze wil in haar leven zelf haar keuzes bepalen, maar dat wordt
beschouwd als subordinatie. Vanaf ca. 14 jaar
Een jongen van het platteland wordt in het Oude Rome ontdekt als gladiator en
viert er triomfen.
Spelbreker
Children's Picture Book English-Afrikaans (Bilingual Edition)
laat je hart je gids zijn
Matrices
Een droom voor drie
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste
verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek
voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek
en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van
alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld
verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje
is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om –
thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in
Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg
ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze
vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen. Zo
stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze
haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende
Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De
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stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van
Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor
Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor
ze kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal
na het bloedbad tijdens de bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van
de zinderende Stravaganza-serie!
Gekleed in een safaripak en voorzien van een muskietennet reist Casey
Michaels af naar A'Qaban voor een sollicitatiegesprek met sjeik Rafik al
Rafar. Ze verwacht een barre kamelenrit door de woestijn, gevolgd door een
ontmoeting met een man in een lang gewaad. Maar de sjeik blijkt strak in
het pak te zitten, en hij leidt haar rechtstreeks naar zijn moderne kantoor.
Daar staat ze dan met een onflatteuze flaphoed op haar hoofd! En ze krijgt
het bijzonder warm van de zwoele blik waarmee de knappe woestijnprins
haar opneemt. Had ze haar rugzak nu maar volgestouwd met sexy lingerie,
in plaats van die veel te grote zandwerende onderbroeken...
Voetreisje door de Alpen en Italië
Jij bent alles wat ik nodig heb
Het fregatschip Johanna Maria
tijdschrift voor letteren, wetenschappen en kunsten
Nachtboek van een slapeloze
Meeslepende geschiedenis van een vergeten oorlog In het midden
van de negentiende eeuw was de Krim het toneel van een
gruwelijke strijd die minstens 800.000 levens eiste. Op en rond
het grote schiereiland trok een machtige coalitie van Britse,
Franse en Turkse troepen ten oorlog tegen het Russische leger,
gedreven door het angstbeeld van een Rusland dat heer en meester
zou worden in een gebied dat zich uitstrekte van de Balkan tot
de Perzische Golf. Het nieuwe boek van Orlando Figes is een even
boeiend als huiveringwekkend relaas over de Krimoorlog
(1853-1856). Figes gaat uitgebreid in op de militaire en
politieke verwikkelingen, maar besteedt daarnaast veel aandacht
aan het leven op de Krim en aan de cultuur die in het
strijdgewoel teloorging. Aan de hand van een schat aan
fascinerende bronnen vertelt hij op meeslepende wijze over de
bloedige strijd en over de zware slag die Rusland werd
toegebracht. 'De Krimoorlog () voldoet aan de eisen van een
briljant boek. Het weet de aanvankelijk matig geïnteresseerde
lezer van meet af aan te boeien en soms zelfs mee te slepen.
Figes is een voortreffelijk schrijver en heeft bovendien
Russische archieven kunnen raadplegen die voor zijn voorgangers
nog gesloten waren.' Trouw '() die stijl die net als in eerder
werk kristalhelder en meeslepend is, op het bedwelmende af ().'
De Volkskrant 'Met zijn nieuwe boek () ontrukt de Engelse
historicus Orlando Figes dit conflict op magistrale wijze aan de
vergetelheid. Aanloop, verloop, afloop: Figes beschrijft en
analyseert het allemaal even goed.' NRC Handelsblad 'Figes lezen
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is een genot. Zijn stijl is meeslepend, het tempo is strak, zijn
ontleding is haarscherp en zijn standpunten zijn uitdagend. De
Krimoorlog is een voltreffer.' De Morgen
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit boek
beschikbaar. Dit is te vinden onder het tabblad Training
Material . Dit boek is een inleiding tot contractmanagement voor
bedrijven en overheid. Het introduceert een aantal
basisbegrippen en concepten en biedt een helder stappenplan om
de meeste valkuilen rond contracten proactief te vermijden.
Contractmanagement is het op operationeel niveau managen van
alle contractueel vastgelegde verantwoordelijkheden,
verplichtingen, procedures, afspraken, voorwaarden en tarieven
rond een bepaalde overeenkomst plus het managen van alle
onduidelijkheden, hiaten en gewenste wijzigingen daarin. De
contractmanager zowel aan de zijde van de opdrachtgever als de
leverancier voert deze taken met bijbehorende
verantwoordelijkheden uit in opdracht van én met gedelegeerde
bevoegdheden van de contracteigenaar. CATS CM® biedt een
methodische aanpak voor contractmanagement. Dit boek geeft niet
alleen een goede beschrijving van het nog jonge vakgebied
contractmanagement, het levert ook een werkbare methode voor
contractmanagers. Een groot aantal organisaties heeft CATS CM
inmiddels in hun contractmanagementproces geïmplementeerd. Mede
op basis van. hun ervaringen met CATS CM is deze nieuwe Editie
2014 ontstaan. Deze Editie 2014 gaat uit van het standpunt dat
het managen van een contract in uitvoering, aan beide kanten van
het contract (opdrachtgever én leverancier) sterke
overeenkomsten vertoont en dus het best in samenhang wordt
beschreven. Ook fenomenen als Contract Boards,
contractimplementatie en escalatie kennen geen wezenlijk
verschil aan de ene of andere zijde van het contract. Dit boek
is bedoeld voor alle managers die verantwoordelijk zijn voor,
dan wel te maken hebben met contracten in uitvoering: contract-,
delivery, project-, service-, facility-, account-, sales- en HRmanagers, hun directeuren en stuurgroepleden aan beide zijden
van het contract. Voor meer informatie over de methode CATS CM,
zie: http://www.cats-cm.com
Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het
bezitten van een schip.
Stad van zwaarden
Julia's belofte
CATS CM® editie 2014: Contractmanagement voor opdrachtgever en
leverancier
Kunst in het hart van de Samenleving
De gladiator
Mitch Dempsey heeft zichzelf nooit als held gezien - niet zoals de hoofdpersoon in de
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stripboeken die hij maakt, in ieder geval. Maar wanneer hij zijn nieuwe
bovenbuurvrouw Hester ontmoet, wil hij niets liever dan de held in haar verhaal zijn!
Hester heeft echter al een man in haar leven: haar zoontje, de negenjarige Radley die buiten zinnen van vreugde is als hij ontdekt dat Mitch de tekenaar van zijn
favoriete stripheld is. Hester zelf geeft zich veel minder makkelijk gewonnen. Tot
Mitch op een dag voor haar deur staat met een wel heel bijzonder cadeau...
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn
geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag
blijven.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te
kopen.
Matched
Het grote voorleesboek
Over burgerschap en culturele Dynamiek
neo-wetenschappelijke roman, gevolgd door De Tijdmachine
Het zwaard van Fortriu

Als een zwangere vrouw haar partner en haar baan verliest, wordt ze door het
gezin van haar vriendin liefdevol opgevangen.
In het noorden van New York worden vrouwen vermoord, hun lichamen worden
op mysterieuze wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de bizarre aard
van de moorden – en het gebrek aan aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen
en er is maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden: Special Agent Riley
Paige. Riley, die nog van slag is over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd er dat een voormalig
seriemoordenaar rondloopt die haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om
de geest van een seriemoordenaar binnen te dringen en haar obsessieve
karakter nodig zijn om deze zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren;
zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven. Rileys zoektocht brengt haar
dieper in de verwarde geest van een moordenaar, en leidt haar naar weeshuizen,
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen in een poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen een ware psychopaat
opneemt en ze weet dat hij snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de
tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar kwetsbare geest die op instorten
staat, zou het allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te laat. Eens
gepakt is een duistere psychologische thriller met een spanning die je hartslag
omhoog jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende nieuwe serie – met
een geliefd nieuw personage – die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is binnenkort beschikbaar.
Een merkwaardige geleerde bezoekt een aantal zo mogelijk nog merkwaardiger
eilanden.
containing full explanations, definitions, synonyms, idioms, proverbs, terms of art
and science, and rules of pronunciation in each language
Hugo de Groot en Zijn Rechtsphilosophie
De Christus en de sociale nooden en democratische klippen
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Slapen
Nagelaaten gedichten

Het is maandag 21 februari 1983, 02.35 uur. Een man van middelbare
leeftijd, schijnbaar volkomen gelukkig, kan opeens de slaap niet
vatten. In de doorwaakte uren begint hij zijn gedachten op te
schrijven. Geleidelijk leren wij uit dit nachtboek zijn vrouw Myriam
en hun drie kinderen kennen. Maar het beeld dat van hemzelf oprijst
is niet dat van een liefhebbende echtgenoot en vader, al beschermt
hij haast grenzeloos zijn lievelingsdochter Catherine. Nacht na nacht
ligt hij wakker, piekert en doet verslag van zijn steeds angstiger
wordende dromen. Almaar meer slaappillen heeft hij nodig, steeds meer
drank. Langzaam verliest hij de greep op alles, terwijl zijn
fragmentarische notities ons meer dan een jaar in spanning houden:
hoe loopt dit af?
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van
deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven
met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm
beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION
CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij
tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat
zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden
van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van
prachtige wereldliteratuur werken.
Deel 2 in de populaire Rusk University-serie van bestsellerauteur
Cora Carmack. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dylan is ervan
overtuigd dat ze de wereld een betere plek kan maken, als ze er maar
fel genoeg voor strijdt. Om welk goed doel het ook gaat, Dylan staat
op de barricaden. Wanneer ze door de politie wordt weggestuurd bij
een protest, weigert ze te vertrekken en wordt gearresteerd. Silas
Moore is goed in twee dingen: football en problemen veroorzaken. Na
een vechtpartij belandt hij een nachtje in de cel en daar ontmoet hij
wereldverbeteraar Dylan. Hij kent dat soort meisjes, denkt hij, die
een gebroken jongen zoeken om te repareren. Maar hij is helemaal niet
kapot. En hij heeft Dylan echt niet nodig. Of toch wel...? Spelbreker
is het tweede deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle
delen spelen zich af op de fictieve Rusk University, en zijn allemaal
los van elkaar te lezen. Het eerste deel van de serie heet Op het
spel. Cora Carmack brak door met haar debuut Losing it. In Nederland
en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan 100.000 keer
geluisterd en gelezen. ‘Niemand combineert romantiek en humor zo goed
als Cora Carmack!’ – Jennifer L. Armentrout
Huig de Groot en Maria van Reigersbergen
Gesluierd verlangen
Leesmuseum
Melanges de litterature, d'histoire, et de philosophie
De Tora-boeken / druk 4
Hoe langer Cayson en Skye een relatie hebben, hoe meer ze beseffen dat ze voor elkaar
bestemd zijn. De band die ze hebben, is natuurlijk en ongedwongen. Wanneer Cayson
over zijn toekomst nadenkt, weet hij dat die samen met Skye zal zijn. Maar wanneer hij
een brief van Stanford University ontvangt waarin hij wordt uitgenodigd voor een
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aanwervingsgesprek voor hun medisch onderzoeksprogramma, wordt hij zenuwachtig.
Als hij wordt aangenomen, zal hij immers moeten beslissen of hij Skye verlaat om zijn
droom na te jagen of dat hij in New York blijft om bij haar te zijn. Hij worstelt met die
vraag en probeert die dus uit de weg te gaan. Roland gaat met Conrad naar de bar, maar
komt daar geheel onverwacht iemand tegen. Haar blonde haar en glimlach trekken hem
meteen aan, en nadat ze hun drankjes op hebben, neemt hun gesprek een onverwachte
wending. Hoe zal hun nacht samen eindigen? En wat zullen de gevolgen zijn? Slade en
Trinity gaan door met hun geheime relatie en brengen de avonden samen thuis door
met lezen in bed. Wanneer de jongens Slade onder druk zetten om mee te doen met een
drievoudige date, weet Slade niet wat hij moet doen. Als hij weigert, zullen ze weten dat
er iets niet klopt. Maar als hij instemt, zou dat zijn relatie met Trinity kunnen verpesten.
The power of the heart
Eens Gepakt (Een Riley Paige Mysterie--Boek #2)
Nina en de vloek van de gepluimde slang
Roemruchte daden en opvattingen van doctor Faustroll, patafysicus
De engel zweeg
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