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An aid for reseaching non-western cultures, the Bibliographic Guide to East Asian Studies covers Japan, China, North and South Korea, Honk Kong, and Taiwan, with
approximately 3,500 listings from LC MARC tapes and the Oriental Division of The New York Public Library. It includes publications about East Asia; materials published in any of
the relevant countries; and publications in the Chinese, Japanese and Korean languages. Listings are transcribed into Anglicised characters. Each entry provides complete
bibliographic information, along with the NYPL and/or LC call numbers.
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire kernkoppen
onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende wraakacties aan. De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van de VN Vredesraad te steunen
die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIA-agent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime
informatie onderschept waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen
toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds vijandiger en achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de klok de kernkoppen zien te
lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een werkweek. Maar wat
is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten! Zeker een grapje van één van de meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne week, die
Marjoleintje op het prachtige eiland Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin, krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die kapitein op een groot schip is, en de meisjes gaan
hierdoor met schipper Bot de zee op. Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je zou best met
Marjoleintje mee hebben willen gaan! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
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‘De winkel in Blinkett Street’ van Sarah Ladd: in het Engeland van het begin van de negentiende eeuw, zetten twee jonge mensen zich af tegen hun afkomst. Camille Iverness is een
eenvoudig winkelmeisje, maar ze heeft het hart en de charme van een echte dame. Sinds haar moeder hun in de steek heeft gelaten, zorgt ze voor haar familie en houdt ze hun sjofele
curiositeitenwinkel draaiende. Maar een verraderlijke daad gooit roet in het eten en dwingt Camille haar toekomst in de handen van een vreemde te leggen. Jonathan Gilchrist is tegen zijn wil
in de erfgenaam van Kettering Hall geworden. Als tweede zoon genoot hij van zijn werk als apotheker in het dorp, maar nu zijn broer is overleden, moet hij zijn plaats innemen. Juist op het
moment dat zijn vader het landgoed op het spel heeft gezet en alleen een uiterst waardevol familiejuweel hen van een faillissement kan redden. Maar deze robijn is verdwenen. En alle sporen
leidden naar de Iverness curiositeitenwinkel in Blinkett Street. Weet het mooie winkelmeisje meer Sarah Ladd schrijft net als Julie Klassen historische romans die zich afspelen in de Regencyperiode in Engeland
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A world list of books in the English language.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe
lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste roddels. Alle meiden
kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke, excentrieke baas wordt opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks
iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant, en Tom aan elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles moet zetten om haar niet
te verliezen...
This book outlines how to reorganize the U.S. Army into a fully 2 and 3-Dimensional maneuver capable, ground force with terrain-agile, armored fighting vehicles sized to rapidly deploy by fixed-wing and
rotary-wing aircraft to the scene of world conflicts and strike at the heart of freedom's enemies. The plan to build the Army into Air-Mech-Strike Forces, exploiting emerging information-age technologies, as
well as America's supremacy in aircraft and helicopter delivery systems---at the lowest cost to the taxpayers, is described in detail. These Army warfighting organizations, using existing and some newly
purchased equipment, will shape the battlefield to America's advantage, preserving the peace before it is lost; if not, then winning fights that must be fought quickly. The dangerous world we live in moves by
the speed of the AIR, and the 21st Century U.S. Army 2D/3D combat team will dominate this medium by Air-Mech-Strike!

De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat, raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als mysterieus is. Een
wetenschapsman wordt vermoord in zijn kantoor gevonden. Hij was de oprichter van een brain trust, een groep geleerde mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een nieuwe
uitvinding geld willen verdienen. Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega van de brain trust? Of is er spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids Dienst op de
hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De Cock en Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
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al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl
'Heerlijke roman.' Vriendin
Covers 2-wheel drive & 4-wheel drive 1988 thru 2000, 281cc.
FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine, celebrates the outdoor experience with great stories, compelling photography, and sound advice while honoring the traditions
hunters and fishermen have passed down for generations.
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