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Vanden geesteliken tabernakel (ca. 1350) is het omvangrijkste werk van de bekende Brabantse mysticus Jan van Ruusbroec. Net als in zijn andere traktaten verwoordt Ruusbroec in het
Tabernakel zijn visie op het mystieke leven, ditmaal aan de hand van een uiteenzetting over het tabernakel uit het boek Exodus. De exegetische opzet en de morele doelstellingen brengen
met zich mee dat het Tabernakel vooral veel gedetailleerde beschrijvingen en talloze ver doorgedreven allegoriseringen bevat. Deze aanpak sprak het laatmiddeleeuwse lezerspubliek aan het Tabernakel kende een ruime verspreiding - maar is er tegelijkertijd voor verantwoordelijk dat dit werk vandaag de dag nog maar weinig lezers vindt. Met uitzondering van enkele
theologische studies is het amper het onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek. Memorabele mystiek is een van de eerste pogingen om dit hiaat op te vullen, en wel met een
literaire analyse van de passage waarin de borstlap of het rationale van de hogepriester wordt geallegoriseerd. Met de middeleeuwse visie op de rol van het geheugen of de memoria als
uitgangspunt, wil deze tekstuele studie meer inzicht bieden in de intenties van de auteur met betrekking tot de manier waarop het Tabernakel bij zijn publiek diende te functioneren. Ruusbroec
blijkt geheugentechnieken toe te passen die de interiorisatie van de morele boodschap bij de lezers dienden te bevorderen. Dat doet vermoeden dat het Tabernakel naast zijn didactische
opzet ook en misschien wel vooral de ambitie had om als vertrekpunt en leidraad te fungeren bij het meditatieproces van de lezer.
The Congressional Record is the official record of the proceedings and debates of the United States Congress. It is published daily when Congress is in session. The Congressional Record
began publication in 1873. Debates for sessions prior to 1873 are recorded in The Debates and Proceedings in the Congress of the United States (1789-1824), the Register of Debates in
Congress (1824-1837), and the Congressional Globe (1833-1873)
Australië, 1936. Ellie wordt als 14-jarig weesmeisje dolend in de verzengende hitte van de outback gevonden door de tweeling Charlie en Joe. Ze brengen haar naar het enige familielid dat ze
kent, tante Aurelia, op haar grote veehouderij Warratah. Hier groeien de drie op tot jonge volwassenen. Dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit. Ellie heeft Joe in haar hart gesloten, maar het
is de vileine Charlie die als enige terugkomt. Ondanks alles heet Ellie hem welkom maar Aurelia wantrouwt Charlies motieven, en niet ten onrechte Jaren later is het aan Ellie om aan haar
inmiddels volwassen dochters de waarheid te vertellen over wat er destijds is gebeurd. Maar daarvoor moet ze wel enkele beschamende geheimen van Warratahs geschiedenis prijsgeven.
Ellie hoopt dat haar dochters sterk genoeg zijn voor de naderende storm. Tamara McKinley groeide op in Australië en woont sinds lange tijd in Engeland. Jaarlijks keert ze terug naar Australië
voor onderzoek voor haar nieuwe boeken die wereldwijd bestsellers zijn. Ze schreef onder meer `Woestijnwind , `Morgenrood en `Kind van de oceaan .
Voor wie alles kwijt is, rest alleen nog hoop. Libië, zomer 2011. De jonge weduwe Jamila vlucht met haar zoontje Farid voor Khadaffi’s troepen naar zee. Ze hoopt op een betere toekomst in
Europa en weet een plek op een boot te bemachtigen voor zichzelf en de jongen. Maar er ontstaat gebrek aan drinkwater en benzine en velen in de boot zullen de overkant niet halen. Aan de
andere kant van de Middellandse Zee woont de 18-jarige Vito. Hij is met zijn moeder op reis geweest naar Libië, het land dat zij begin jaren ’70 halsoverkop moest verlaten toen het Khadaffibewind haar verjoeg vanwege haar Italiaanse afkomst. Een paar jaar geleden kreeg ze toestemming om terug te keren. Ze liet haar zoon haar geboorteland zien en ging er op zoek naar haar
eerste grote, verloren liefde. Vito’s herinneringen aan deze reis komen naar boven als hij op het strand van Sicilië een Arabische halsketting vindt. Twee vluchtpogingen uit hetzelfde land
verbinden leven en dood met elkaar in een verhaal van wanhoop en hoop, liefde en onstilbaar verlangen.
Vlak voor de geallieerde invasie in Normandië worden majoor Smith van de Engelse geheime dienst en zijn zeven metgezellen met parachutes boven de Alpen gedropt. Hun opdracht is het
hoofdkwartier van de Duitse geheime dienst binnen te dringen, een zwaarbewaakt kasteel dat alleen via een kabelbaan bereikbaar is. Hier wordt de Amerikaanse generaal Carnaby, die op de
hoogte is van alle plannen voor de naderende invasie, gevangen gehouden. Hij moet bevrijd worden voor de Gestapo hem aan het praten krijgt.
Pathologie is een klinisch diagnostisch vak, waarbij met de hulp van de microscoop onderzoek wordt gedaan van biopten, opgezogen cellen of bij operatie verwijderd weefsel. De op deze
wijze gestelde diagnose geeft in belangrijke mate richting aan de behandeling van de patiënt. Vooral door de sterk toegenomen kennis van ziekteprocessen op moleculair niveau is het voor de
patholoog mogelijk om steeds nauwkeuriger een diagnose te stellen, waardoor de behandeling steeds beter op de individuele patiënt gericht kan worden. De pathologie speelt een centrale rol
bij het snel in omvang toenemende translationele onderzoek. Er moet voor gezorgd worden dat geneeskundestudenten een gedegen inzicht hebben in de mogelijkheden van pathologisch
onderzoek; en dat er een groter aantal medisch specialisten wordt opgeleid met kennis van translationeel onderzoek. Dit zal er toe bijdragen dat bevindingen uit het basale onderzoek sneller
en beter hun weg naar de kliniek vinden.
Met het prachtige Staartjagers zang, het vierdelige Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, de boeken van Anderland en de Schaduwwereld-reeks, vestigde Tad Williams zijn naam als fantasy-grootmeester.
Met de Bobby Dollar-reeks wijkt Williams af van de traditionele fantasy-paden voor een weergaloos avontuur tussen hemel en aarde. Bobby Dollar is een engel met een probleem, een groot probleem. Als
hemelambtenaar is hij verantwoordelijk voor het begeleiden van zielen naar hun juiste bestemming. Tijdens een van zijn nachtelijke tochten loopt het overbrengen van een ziel echter compleet uit de hand:
voor het eerst tijdens zijn carrière raakt Bobby een ziel kwijt. Alle vingers wijzen naar de hel, maar daar wordt elke vorm van betrokkenheid ontkend. De hemelse machthebbers eisen een verklaring van
Bobby. Bobby neemt een besluit dat zowel dapper als duivels is: hij verbreekt zijn banden met de hemel en gaat op onderzoek uit, vastbesloten te ontdekken wie of wat er achter de verdwijning van de ziel
zit. Met zijn sexy bondgenoot, de demon Casimira, komt hij al snel op het spoor van een complot dat tot in de hoogste regionen van de hemel reikt. `Adembenemende actie, fascinerende personages en een
hoofdpersoon die speelt met zijn leven, laten de lezer smachtend naar het volgende deel achter. Publishers Weekly
Een kleine groep mensen ontdekt een complot om de militairen in de westerse wereld aan de macht te brengen.
Receptenboek bij de Larousse gastronomique.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot gezet. De lotgevallen
van Bligh en van de muiters laten zich als een roman lezen.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het MiddenPage 1/3
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Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper
van de onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan tegenover ruwe
schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Extreem winterweer dwingt de gasten van een afgelegen herberg in een ondergesneeuwd berglandschap binnenshuis te blijven. Ze kunnen geen kant meer op, de donkerelfin Zokora, de halfelfin Leandra en
de krijger Havald. Van verveling is echter geen sprake. Als tijdens een buitengewoon stormachtige nacht een van de andere gasten op beestachtige wijze wordt vermoord, beseffen Havald en Leandra dat
ook hun leven gevaar loopt, en ze gaan op zoek naar de dader. Met zijn veelgeprezen romans over het geheimzinnige rijk Askir, die de lezer meesleuren in een spannend rollenspelavontuur, weet Richard
Schwartz in Europa tienduizenden fantasy-fans aan zich te binden. De avonturen van de halfelfin Leandra en haar reisgenoot Havald, die via een magische poort in het legendarische verleden van Askir
belanden, zijn in het buitenland al jarenlang ongekend populair.
Provides definitions of approximately 290,500 English words, arranged alphabetically in twenty volumes, with cross-references, etymologies, and pronunciation keys, and includes a bibliography.
Olivia’s ouders vormden onbetwist het meest stralende stel van Hollywood, tot de nacht waarin het monster kwam. Het monster dat hun imposante huis vernielde en haar moeder gruwelijk vermoordde; het
monster met het gezicht van haar vader... Nu, twintig jaar later, merkt Olivia dat haar herinneringen aan die vreselijke nacht zijn vervaagd. Maar ondanks de verschrikking en het verloop van jaren verlangt
een deel van Oliva ernaar om zich die gruwelijke gebeurtenissen te herinneren, om de waarheid over haar jeugd te weten. Schrijver Noah Brady is de zoon van de politieman die Olivia na de moord
weggekropen in de kast vond en wil deze beruchte nacht reconstrueren. Maar voordat ze de strijd met haar verleden kan aangaan, moet Olivia haar toekomst veiligstellen. Want het monster is terug... en
waart rond in de bossen rond de Pacific Northwest.
Als Edgar Mint zeven jaar oud is, wordt hij overreden door de postbode. Wanneer hij na drie maanden uit zijn coma ontwaakt is zijn moeder spoorloos verdwenen. Edgar gaat naar kostschool en houdt met
moeite stand in deze harde jongenswereld. Zijn enige toevluchtsoord is een oude typemachine waarop hij al zijn gedachten en belevenissen kwijt kan. Na verloop van tijd ontfermt een mormoons gezin zich
over hem, en Edgar realiseert zich dat God hem om een speciale reden in leven heeft gehouden. Dit is het begin van zijn buitengewone zoektocht. Brady Udall schrijft op een hartverwarmende en
ontroerende manier over de avonturen van een Apache-jongen die op zoek gaat naar zijn verleden en zijn eigen plek op de wereld. Het is onmogelijk om niet geraakt te worden door de lotgevallen van Edgar
Mint.
Prisoner of War, escapee and soldier, Didier Pontzeele was the last of a group of 36 men successfully to escape from Germany into neutral territory.
Hoe kan architectuur bijdragen aan een verantwoorde, professionele outsourcing? De PON-werkgroep ‘Outsourcing onder Architectuur’ heeft de afgelopen twee jaar intensief gewerkt om deze cruciale
vraag te beantwoorden. De hoofdstukken en paragrafen zijn geschreven als een verzameling artikelen die zijn gebundeld en geredigeerd door de redactie bestaande uit Daan Rijsenbrij, Guus Delen en
Martin van den Berg. Hierin worden theorie, ervaringen en raadgevingen gebundeld vanuit diverse organisaties, ABN AMRO, UWV, RWS, IBM, Obvion, Ordina, Quion, Sogeti, VKA, Blinklane, QWR en
advocatenkantoor Vondst. Bij uitbesteding wordt architectuur complexer. De balans bevat nu ook architectuurafwegingen tussen de klant en de outsourcingpartner. Daarbij zal de kwaliteit van het contract
van grote invloed zijn op het handelen van beide partijen. Een contract dat zich sterk op kosten richt, stimuleert meestal geen gezond architectuurdenken. In dit boek komen verschillende vormen van
uitbesteding aan de orde: BPO, applicatieoutsourcing, infrastructuuroutsourcing en ook de Cloud.
Livet blandt kunstnere i Paris i 1950'erne, samlet om malerne i gruppen ASUR, deres vilde og frie liv og trekantsdramaet med den skønne Sabine i centrum

Al ziet ze er mal uit met haar stijve vlechtjes, de vreemde jurken en de veel te grote schoenen, voor de buurkinderen is Pippi de sterkste, de stoutste maar ook de gezelligste
kameraad.
Nicholas Marten wordt bij het sterfbed van een vriendin geroepen. Ze vertelt hem dat haar man en kind op geheimzinnige wijze om het leven zijn gekomen en dat ze zelf
vermoedelijk is vergiftigd. Marten gaat op onderzoek uit en krijgt hulp uit onverwachte hoek: John Henry Harris, de president van de Verenigde Staten. Harris heeft ontdekt dat
een groep binnen het Witte Huis onder andere de staatshoofden van Duitsland en Frankrijk wil ombrengen. Harris, Marten en journaliste Demi Picard worden van Warschau tot
Washington en van Malta tot Barcelona achternagezeten door nietsontziende legerleiders, CEO’s van internationale concerns en topambtenaren uit het Capitool. Ze lijken alleen
te staan in hun strijd, terwijl de wereldvrede op het spel staat en de klok onverbiddelijk doortikt...
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat
Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw
plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt,
deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Surveys the histories of the various usages of more than 10,000 words ranging from se to Zyrian
A cumulative index to biographical material in books and magazines.
Lars, de kleine ijsbeer, beleeft een spannend avontuur als hij samen met de poolhond Nanouk op zoek gaat naar diens ouders. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties
in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
De tenkoclub De regels: mannen, kinderen, winkelen, wijn en chocola zijn belangrijk – maar niet zo belangrijk als je vriendinnen. Als zij je nodig hebben, dan sta je voor hen
klaar. De clubleden: Freddie, Tamsin, Reagan en Sarah. Ze kennen elkaar van de universiteit. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: ze genieten
met volle teugen van hun leven. Tijdens de lange avonden waarin ze wijn drinken en hun romantische verwikkelingen bespreken vormen ze de tenkoclub en beloven ze er
onvoorwaardelijk voor elkaar te zullen zijn. Lidmaatschap: na twintig jaar wordt hun belofte ernstig op de proef gesteld… Elizabeth Noble woont in New York met haar man en
twee dochters. Ze schreef eerder drie andere romans, waaronder De leesclub en Wat ik mijn dochters nog wil vertellen.
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Miljardair Damien Wyatt heeft een gouden regel: een vrouw is slechts voor één nacht. En toch denkt hij meteen aan meerdere nachten als de adembenemend mooie Harriet bij
hem solliciteert. Hoewel hij weet dat hij eigenlijk uit haar buurt moet blijven - dit is dezelfde vrouw die drie maanden geleden zijn luxesportwagen in de prak heeft gereden! wankelt zijn principe. Harriet is wanhopig, anders zou ze nooit op deze baan gesolliciteerd hebben. Het laatste waar ze zin in heeft, is verstrikt raken in de netten van de
aantrekkelijke, maar ongelooflijk arrogante Damien. Als hij haar probeert te verleiden met een kus, geeft ze hem in een opwelling een klap in zijn gezicht. Nu heeft ze natuurlijk
alles verpest...
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