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Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar probeert onder te duiken in Osaka maar wordt gedwongen toch nog een opdracht uit te voeren als de Japanse geheime dienst hem op het spoor
komt.
Overwegingen van de rooms-katholieke priester over de betrokkenheid tussen de mens en God en tussen mensen onderling, voortkomend uit persoonlijke ervaringen van de auteur.
This encyclopedic art book charts the history of camouflage from its inspiration in nature, through its adoption by the military, to its current uses in design and popular culture. Divided into two
books totaling 944 pages, DPM offers comprehensive coverage of this multifaceted and highly engaging subject. It contains more than 5,000 images by the world's leading nature, military and
fashion photographers. It includes a comprehensive guide to the camouflage patterns issued to soldiers of 107 nations around the world and documents the rise of camouflage outside the
armed forces - its use by anti-war protestors in the 1960s, further exploration by modern artists, and reinvention within areas such as fashion, architecture, music, film and sport. Depictions of
camo-clad cultural icons such as David Beckham, Robert De Niro, U2, Notorious B.I.G., Ali G, Neneh Cherry and Joe Strummer illustrate the theme. Rescuing camouflage from its unhappy
associations with war and conflict, this book emphasizes its natural beauty. It is the modern reference guide for both the novice and the seasoned camoufleur.
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Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt
een gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook journalisten en de kinderbescherming haar proberen te dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de
bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
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.
Marak Viervinger, de held van Stones Duivel-trilogie, is niet meer. Maar de informatie in zijn Nagelaten Vertellingen biedt de meedogenloze Godkeizer van het naargeestige
Kadish een unieke kans. Met de kennis uit de geschriften van Marak is het namelijk mogelijk de almachtig makende Achtste Rune te ontsluiten, en dan zal hij onoverwinnelijk
zijn. Een jonge Runenpriester en een zwaardmeester krijgen opdracht het boek in Carolia te stelen, een vrijwel onmogelijke taak. Tegelijkertijd wordt Serina, een jonge
Caroliaanse priesteres van Viguru, door Runenpriesters gevangengenomen. Haar wacht een periode van kwelling en ellende in het verschrikkelijke Zusterschaphuis, waar ze op
vernederende wijze kennismaakt met de Godkeizer, de tiran wiens macht verder reikt dan men ooit heeft kunnen vermoeden.... Een meeslepend spannend avontuur waarin
Adrian Stone zijn visie geeft op levensbepalende aspecten van alle tijden: macht en machtsmisbruik, discriminatie, mondiale harmonie en hoe die te bereiken. De moraal van dit
dubbele verhaal: honger naar absolute macht keert zich onherroepelijk tegen je.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de zaak op te
lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van
de villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt
hij spoorloos in de catacomben onder de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante
op voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur Costa
en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie
rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis,
spanning en menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen verwachten. Publishers Weekly
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede van over de hele wereld samenkomen om het kwade definitief te verslaan. Logan Tom en Angel
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Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken, Kirisin Belloruus, een jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere
schouders het lot van de hele wereld rust... Vluchtelingen van Shannara is een epische saga met alle kenmerken van Terry Brooks' fantasy: actie en magie, geloofwaardige personages, een
verhaal dat boeit van begin tot eind en dat alles onderdeel van het grote verhaal van Shannara dat wereldwijd inmiddels miljoenen fans kent.
In dit boek draait alles om het Huis Wolfsblad, de spil van de macht in het wonderlijke land Hythria, dat door een boze macht van buiten wordt bedreigd, maar ook van binnenuit... Zo laat de
Hoogprins van Hythria, Lernen Wolfsblad, het goed afweten. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn perverse genoegens, regeren boeit hem totaal niet. De hoge arrion van het Tovenaarscollectief,
de tovenaar Kagan, een echte hellehond en Lernens persoonlijke adviseur, is de werkelijke heerser in Hythria. Al wat hij hoeft te doen om zijn positie te behouden, is zien te voorkomen dat
Lernen wordt vermoord en de troon vrijkomt voor iemand die mogelijk nog dommer is dan de prins, en daar heeft Kagan zijn handen vol aan. Want in Hythria geldt: elke man voor zichzelf, elke
familie voor zichzelf zelfs broers en zusters kunnen elkaar soms niet vertrouwen. Dat ervaart ook Marla Wolfsblad die, vijftien jaar nog maar, ontdekt dat haar broer haar wil uithuwelijken aan
koning Hablet van Fardhonya. Geplaagd door de nachtmerrie van dit toekomstbeeld begint Marla een wanhopige strijd om haar vrijheid te behouden, een gevecht waarbij ze met raad en daad
wordt bijgestaan door haar lijfslaaf, de slimme dwerg Elezaar. Dan blijkt al snel dat er voor Marla geen weg terug meer is, dat te veel grenzen zijn overschreden en dat de enige weg die ze
kan gaan naar een gruwelijk spannende finale leidt... '
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.
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...
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad
Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
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.
Volksverhalen en beschrijvingen van zeden en gewoonten in het Friesland van de 19e eeuw en daarvoor.

Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwartwit. Vanaf ca. 9 jaar.
In een vervallen gebouw komen drie meisjes bij bewustzijn. Eén van hen mag het huis niet levend verlaten. En ze moeten zelf kiezen wie... Bloedstollend!
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