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Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor
al zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9
jaar.
The Biology Laboratory Manual by Vodopich and Moore was designed for an
introductory biology course with a broad survey of basic laboratory techniques.
The experiments and procedures are simple, safe, easy to perform, and
especially appropriate for large classes. Few experiments require more than one
class meeting to complete the procedure. Each exercise includes many
photographs, traditional topics, and experiments that help students learn about
life. Procedures within each exercise are numerous and discrete so that an
exercise can be tailored to the needs of the students, the style of the instructor,
and the facilities available.
.....
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...
Mila wil naar school / druk 1
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn.
Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een
voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld op
haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een
ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en
tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde
het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare
beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek biedt opnieuw een verzameling
van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur
aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en
gevorderden: na een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen
aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.

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
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omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable
een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs,
en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de
irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring
heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn
twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden
opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw
tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
What is the perfect recipe for untold disaster? Add together the deplorable state
of governance in the Developing World, the notoriously recurrent wars, the
uncontrolled population increases (especially in countries whose economies are
so rickety they cannot absorb the bombardment by humanity), and the
inescapable natural calamities (volcanic eruptions, earth tremors, floods). This all
sets the stage to beckon the most unscrupulous child trafficker who taps into this
free "resource" the unprotected child and other vulnerable members of society.
The innocent are exposed to all kinds of abuse through no fault of their own. A
new dimension is taking shape in Africa and the continent is urbanizing
abnormally fast. Cities are stunned frozen, unable to provide shelter, food, and
other life necessities, leaving the weakest and the vulnerable homeless. This
becomes the pool from which terrorists obtain potential assassins; body-part
hunters obtain "free" human spare parts; and sex slavers join the melee. See all
the chaos abound in Twisted Gift. The story travels from the jungles of Africa to
Brazil; to Indonesia, India, Nepal, Lesotho and South Africa; to China, Belgium,
Scotland, Germany, and finally to space, only to end up back on Earth with a
BANG. An author of twelve books, Kenyi A. Spencer is a consultant for the World
Bank in South Sudan and writes articles on economic matters for local
newspapers and magazines. Publisher's website: http:
//sbpra.com/KenyiASpencer
Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering
met Tibo, maar dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld
komt. Vanaf ca. 15 jaar.
Information specialist Vanessa ‘Michael’ Munroe has a global reputation for
getting things done, often dangerous and violent things. But her reputation has
brought her dangerous enemies. On a busy Dallas street, Munroe is kidnapped
by an unseen opponent and thrust into an underground world where women and
girls are merchandise and a shadowy figure known as The Doll Maker controls
her every move. Now everything pivots on one simple choice: Munroe must use
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her unique set of skills to deliver a high-profile young woman into the same
nightmare that she once endured, or condemn to torture and certain death the
one person she loves above all else.
Mila kan niet wachten: vandaag mag ze voor het eerst naar school! Mila woont
soms bij mama en soms bij papa. Vandaag brengt papa haar weg. Maar waarom
treuzelt hij toch zo? Prentenboek met illustraties in warme kleuren. Vanaf ca. 2,5
jaar.
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de wreedheden van het Lord Resistance
Army, een rebellenleger dat vooral uit kinderen en jongeren bestaat en tegen het
regeringsleger van Oeganda vecht, te overleven.
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
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