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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.
Een wereld van verandering stelt een nieuwe variëteit van het kapitalisme in
staat om meer en meer macht en invloed te verwerven. Door de technologische
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ontwikkeling heeft het kapitalisme steeds meer invloed op het sociale, politieke,
economische en individuele leven zonder dat de mechanismen ervan tot nu toe
duidelijk zijn vastgesteld. Deze kloof sluit het model van gedragskapitalisme, dat
het model van gedragskapitalisme, dat de benaderende een structuur geeft die
een algemene discussie mogelijk moet maken. Deze monografie bestaat uit
eerdere journalistieke en wetenschappelijke publicaties en vult deze aan met
delen van de discussie.
Eva Tyne, een Ierse violiste die in New York woont en werkt, stort in na haar
debuut als soliste en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Na haar ontslag uit het
ziekenhuis, nog versuft van het incident, stort ze zich in het New Yorkse
nachtleven en waagt ze zich in een odyssee vol chaos en gevaar. Nadat zij het
heeft uitgemaakt met haar vriend, valt ze voor een geheimzinnige man die haar
een zeldzame viool aanbiedt. In snel tempo raakt Eva verstrikt in een wanhopig
makend psychologisch spel, wanneer blijkt dat haar verlangens haar dreigen te
vernietigen. Het beklemmende verhaal over een avontuurlijke jonge violiste en
haar obsessieve zoektocht naar een zeldzame Stradivarius, geschreven door
een opvallend, nieuw literair talent.
Vanavond heb ik een grens overschreden, en als vader gelijk heeft, is terugkeren
onmogelijk... Als Amelia Gray tegen haar zin betrokken raakt bij het onderzoek
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naar de moord op een rechercheur, komt ze John Devlin ook weer tegen. Ze is
nog steeds gek op hem, maar ze weet dat ze, door contact met hem te hebben,
met krachten te maken krijgt die levensbedreigend voor haar zijn. Afstand
houden, dus! Tot blijkt dat hij de enige is die haar kan helpen, en ze hem
noodgedwongen weer moet toelaten in haar leven... 'Goed verteld, knap
doordacht.' - NBD Biblion
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag
leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die
erg in de war zijn door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren
hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en
verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett
Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel.
Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar zoontje
bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan
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het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende Amerikaanse wetenschappers
op het gebied van biologie, cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Presents a guide to devices that are designed to enhance one's life, including health
aids, communication devices, computer gadgets, and appliances for the home.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk
naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke
namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar
het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld waarin oude regels
niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant
en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus (2009)
won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De
Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en
dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
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Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met zijn
familie in een dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald door
de seizoenen, de visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige
Schot in het dorp arriveert. Mac – zo noemen de dorpelingen hem als ze in het café
over hem fluisteren – vertoont eigenaardig gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op
uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het strand over de golven alsof hij naar
een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles Rennie Mackintosh, en
voor Thomas wordt hij algauw een bron van fascinatie en verwondering. Juist als de
vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland
de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen
regimenten soldaten op doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld
zwaarder op de kustgemeenschap drukt, worden de dorpelingen wantrouwender
jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap schetst Esther Freud een levendig portret van een gemeenschap aan het
thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de briljantste en
meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.
Artikelen over globalisering in verband met allerlei aspecten van voedsel,
voedselproductie en voedselvoorziening wereldwijd.
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de
Tyne. Zij gaat op zoek naar een menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar
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vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de levensgang van
de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende
carrière opzijzet om de armen van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis
van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider achtergronden is
het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart
voelen. Hun droom wordt keer op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot.
Maar ze weigeren de strijd zomaar op te geven...
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee broers
verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot
welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen
aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In
a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and
remember. Each book contains over 1000 colored illustrations. The goal is to learn the basics
of a language much faster and with more fun than possible with a complicated text dictionary.
This book is based on the very successful online picture dictionary BABADADA.COM, which
offers easy language entry for countless language combinations - Used by thousands of
people and approved by well-known institutions. The languages used in this book are also
called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski and
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serbisch, serbe, serbio, serbo, sérvio, serbski
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare verzameling van oude zilveren
gebruiksvoorwerpen verdwenen. De eigenaar moet aan een hartaanval gestorven zijn. Zijn
nichtje, en enig erfgename, komt verslag doen bij rechercheur De Cock. Een vreemd,
onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem
is, vermoedt hij dat het met de dood van de zilververzamelaar niet helemaal klopt. Hij gaat met
zijn assistent Vledder op onderzoek uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre
misdaadavonturen.

Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte tekeningen en opdrachten.
Vanaf ca. 12 jaar.
MacLife is the ultimate magazine about all things Apple. It’s authoritative, ahead of the
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curve and endlessly entertaining. MacLife provides unique content that helps readers
use their Macs, iPhones, iPods, and their related hardware and software in every facet
of their personal and professional lives.
Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om naar de droge vlakten van
de Oostelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika te reizen en te trouwen met een man van wie
zij niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in haar dagboek en in de
sterke band met Ada, het dochtertje van haar zwarte dienstmeisje. Cathleen leert Ada
lezen en schrijven en geeft haar zelfs pianoles. Wanneer Ada in opspraak raakt omdat
ze een kind verwacht van een blanke, moet ze vluchten. Maar Cathleen gaat de
opgelegde strenge wetten van de apartheid negerend naar Ada op zoek om haar te
vragen terug naar huis te komen.
Photographs by Chargesheimer, Fritz Fenzl, Nico Jesse, Frits Rotgans, Albert RengerPatzsch. Edited by Frits Gierstberg, Mariatte Haveman. Text by Loek Kreukels, Paul
van de Laar.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent
reviews of the latest products and services. Our expert industry analysis and practical
solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
Go beyond BlackBerry basics and get everything your BlackBerry can deliver
BlackBerry is the leading smartphone for business users, and its popularity continues to
explode. When you discover the amazing array of BlackBerry possibilities in this fun
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and friendly guide, you'll be even happier with your choice of smartphones. BlackBerry
All-in-One For Dummies explores every feature and application common to all
BlackBerry devices. It explains the topics in depth, with tips, tricks, workarounds, and
includes detailed information about cool new third-party applications, accessories, and
downloads that can't be missed. With several models available, the BlackBerry is the
most popular smartphone for business users and that market continues to grow This
guide covers the basics common to all models and explores individual features in depth
Examines social networking applications, navigation, organizing contacts and the
calendar, and synchronization issues Delves into multimedia, including e-mail, photos,
and the media player Explores GPS, the internet and connectivity, great downloads,
how to maximize third-party applications, and application development Uses graphs,
tables, and images to fully explain the features of each model Author team is directly
involved with BlackBerry application development BlackBerry All-in-One For Dummies
helps you take full advantage of everything your BlackBerry device can do for you.
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op vakantie te gaan, zij blijft liever
thuis. Haar vriendje Bart vindt het wel leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca.
8 jaar.
Lucky Harbor Ze is op zoek naar hoop... en vindt een knappe ranger! Deel 5 Amy
Michaels had geen fijne jeugd, en aan haar jaren als puber denkt ze ook liever niet
terug. Eigenlijk is ze pas sinds kort blij met haar leven, en dat komt allemaal door het
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plaatsje Lucky Harbor. Haar oma bracht er ooit haar gelukkigste vakantie door en vond
er tijdens lange bergwandelingen rust en hoop. Op zoek naar hetzelfde geluksgevoel
trekt Amy, gewapend met haar oma's dagboek, de natuur in, waar ze vervolgens
hopeloos verdwaalt... en wordt gered door de knappe ranger Matt Bowers! Alwéér een
wandelaar die onvoorbereid de berg op is gegaan! Matt heeft er bijna een dagtaak aan.
Toch zijn ze zelden zo mooi als Amy Michaels. Of zo afstandelijk. Maar wanneer ze
door een omgevallen boom worden gedwongen samen de nacht onder de sterren door
te brengen, kruipt ze steeds dichter naar hem toe...
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