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Andra (13, ik-persoon) mag met haar beste vriendin Selina en haar ouders mee naar de camping in Italië. Maar wordt het wel leuk, nu Veerle ook meegaat en een van de jongens opdringerig wordt? Vanaf ca. 13 jaar.
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten; die worden ongemerkt gestolen door zeven dieren. Prentenboek met tekeningen in warme kleuren en weinig tekst. Vanaf ca. 5 jaar.
de ellendige zomer van Sandra-zonder-s
Onder volwassenen
in harmonie met aarde en kosmos
Bitterzoet (goedkope ed.) / druk 1
The American Organist

De balans en ons natuurlijk ritme zijn we in de moderne maatschappij kwijtgeraakt. Wij leven in een cultuur die de verbinding met de seizoenen heeft verloren. Als we terugkeren naar ons oerinstinct, dan komt oude kennis en intuïtie tevoorschijn. Dit Ankertje gaat over het
gelijktijdig laten verlopen (synchroniseren) van ons bioritme met verschillende cycli die invloed hebben op ons bioritme: die van aarde, zon, maan en dierenriem, zodat we meer een eenheid vormen met Moeder Natuur. Hoe kun je bepaalde energietekorten aanvullen, een
overvloed van energie afvoeren en energie-overgangen soepeler laat verlopen? In De energie van de seizoenen leer je beter omgaan met de golfbewegingen van onze cycli om zo je balans te vinden en `flow in je energiehuishouding te verkrijgen.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien op
vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford.
Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Bemind door de prins
Yoga voor katten
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
De ateliers van Piet Mondriaan / druk 1
The Mix
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een
dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd
verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim, waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de
Lente-serie!
T50 Townmate 49cc 86 - 89 T80 Townmate 79cc 83 - 95
Jaloers
Hooger landbouwonderwijs
Leerboek der vlakke driehoeksmeting met vraagstukken
De energie van de seizoenen
De koudste kus
Humoristische tekeningen van katten tijdens het beoefenen van yoga.
Piet Mondriaan beschouwde zijn ateliers als veel meer dan alleen een werkplek. Het waren kunstwerken op zich. De inrichting van een atelier gaf hem de gelegenheid zijn ideeën over kunst en harmonie te demonstreren. De plaats en de kleur van de meubels en andere objecten vormden één geheel
met de wanden. Naast een demonstratie van zijn werk, was het Mondriaans bedoeling dat het atelier hem ook spiritueel opnieuw zou laten ontwaken. En het was een manier voor Mondriaan om te reageren op de slechte tijden waarin hij leefde.
het aardse paradijs
Op zoek naar de oorsprong van de sabbat
in schetsen en verhalen voor huis en school : ge"ill. : nieuwste geschiedenis
nieuwe sprookjes
Einige Wiener Papyri (P. Vindob. Sijpesteijn)
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter
Lady Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal niets te maken hebben
met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.
Cultuurgids
Emma's baby
Yamaha T50 and 80 Townmate Owners Workshop Manual
Fries zilver
Catalogus Fries Museum Leeuwarden

Holly is een hardwerkende serveerster, Casper een arrogante prins. Zij is de onschuld zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste ontmoeting is de aantrekkingskracht tussen deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet kunnen weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze
zwanger blijkt, slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij verdenkt haar ervan op zijn fortuin uit te zijn. Zijn eer gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt de koninklijke bruiloft waarvan ze altijd heeft gedroomd. Maar of haar huwelijk ook zo sprookjesachtig zal zijn...
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar dertien maanden oude zoontje Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma met de ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich om naar haar boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma rent
schreeuwend langs het perron maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een vrouw 'volgende halte' te roepen. Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de vrouw met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de vrouw voorstelt een kopje koffie te gaan drinken om vervolgens
spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
Verwaaide bladeren
Opkomst en bloei van Amsterdam
De oorlog in Belgi
De Nederlandsche vlag
Society affaires

Nate en Sara hebben na een moeilijke jeugd het geluk gevonden. In een wegrestaurant onderweg naar Reno, waar ze in het geheim willen trouwen, biedt een zieke man hun vijfhonderd dollar voor een
lift. Ze stemmen toe, maar na uren in een steeds heviger sneeuwstorm wordt verder rijden onverantwoord. Ze stoppen bij een verlaten motel, waar ze tot hun afgrijzen ontdekken dat hun passagier is
overleden.De verwarring is compleet wanneer blijkt dat de dode een koffertje met twee miljoen dollar bij zich draagt. Wat te doen? Nate en Sara willen best oprecht en eerlijk zijn, maar de verleiding om
het geld te houden is gewoon te groot. Door die beslissing belanden ze al snel in een rampzalige draaikolk van geweld, hebzucht en verraad.
Voor Kitty is opgroeien in Hay House op het engelse platteland te midden van haar grootouders en allerlei extravagante bezoekers hemels. Maar voor haar moeder, de rusteloze Marina, een spontane
schoonheid met een passie voor schilderen, biedt dit comfortabele nest niet de spanning en het avontuur waar ze steeds weer naar op zoek is. Onder volwassenen is hilarisch , bitterzoet en
hartverscheurend. Sophie Dahl, internationaal bekend model en kleindochter van Roald Dahl, schreef deze coming of age roman met een alles waarnemende blik, een warm hart en een scherpe pen.
Het Photoshop kanalen boek
Phonetische beschrijving van de klanken der hindeloopensche taal
Dag van ontmaskering
Audio
Uit het oosten en westen
Een vrouw vecht tegen de dubbele moraal, overspel en bigamie in drie generaties van haar Pakistaanse familie in Engeland.
Striker, een bedrijf gespecialiseerd in oliemanagement, doet een verbazingwekkende ontdekking tijdens een routineonderzoek naar de ligging van een kleine oliereserve aan de kust van Equatoriaal Guinea. Op een seismogram is te zien dat onder het kleine olieveld een veld ligt dat
meer olie bevat dan heel Saoudi-Arabië. Striker is van mening dat het eigenaar van het olieveld is, door een getekende overeenkomst, en dus in feite heel Equatoriaal Guinea bezit. Met de hulp van de cia en de militaire organisatie Hadrian wil Striker de huidige regering omverwerpen
en zo controle over het land krijgen. Een geheimzinnig document, dat alleen bekend is onder de naam Het Hadrianus Memorandum, blijkt hierin van essentieel belang.
Nandi's verrassing / druk 3
Rosemeyer!
De laatste zeppelin
De genoegens van mannen
Schuldig
Katie is dertig jaar, heeft een mooi huis, een aardige vriend en een goede baan. Als ze echter een jaar na het overlijden van haar moeder een brief van haar advocaat krijgt, die van haar leven een leugen maakt, verandert alles. Ze besluit op zoek te gaan naar
haar verleden, en naar zichzelf. Maar een plan is één ding, de praktijk is vaak weerbarstiger - en familiebanden blijken niet zo onverwoestbaar als ze altijd dacht...
In Duitland zijn de joden meer dan ooit kop van jut. De zopas ingevoerde Neurenberger Wetten definiëren haarscherp de begrippen 'Duitser' en 'Jood'. Ook het Grand Prix-circuit ontsnapt niet aan de politiek. Zo moet koste wat kost een Italiaan in Tripoli
winnen. Dit tot groot ongenoegen van Hans Stuck die zijn zinnen op de overwinning heeft gezet.
Kind van haar vader
Het Photoshop CS4 boek voor digitale fotografen
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