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Een boer en een boerin zoeken dieren voor hun boerderij en roepen de hulp in van een kapitein die elke dag langs vaart.
Prentenboek met sfeervolle illustraties in warme roodbruine en groene tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Hij is opzichter op een bouwplaats. Zij is psychologe. Hij is een notoire vreemdganger en leeft in twee werelden. Zij leeft
in een constante staat van ontkenning. Hij maakt een grote fout. Zij weet het en zwijgt. De naderende ondergang van dit
ontwrichte huwelijk is onomkeerbaar en dwingt Jodi tot een beslissing die haar leven voorgoed zal veranderen.
Op zijn trouwdag krijgt politieman Artie Cohen een vreemd telefoontje van Sid McKay, een bevriende journalist. Artie rijdt
naar de dokken van Red Hook in Brooklyn. Daar ontmoet hij Sid, die behoorlijk aangeslagen is omdat er een dode man
uit het water is gevist in de buurt van zijn appartement. Deze man vertoont een treffende gelijkenis met hem. Rood water
is een misdaadroman over onroerend goed, kofferbommen, de aard van vriendschap en een Russische zeeman die
langgeleden in de haven van New York van boord gesprongen is.
Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.
De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al meer dan een miljoen exemplaren werden verkocht. Tachtig
dagen rood is een spannende, verleidelijke, overrompelende liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar meer. Violiste
Summer keert terug naar Londen - de stad waar het voor haar allemaal begon. Vrij en single in de hedonistische
hoofdstad van Europa begint Summer aan een serie sensuele avonturen, en omhelst ze de nieuwe mogelijkheden om
haar dromen te vervullen. Als Summers onbetaalbare viool wordt gestolen, brengt het lot de welvarende en
charismatische Dominik terug in haar leven. Summer noch Dominik kan de obsessie die de twee voor elkaar voelen
ontkennen, maar hun geschiedenis heeft hun vele littekens nagelaten en beiden beseffen dat liefde en passie niet altijd
hand in hand gaan. Summer weet dat ze met vuur speelt, maar er zijn genoegens die te verleidelijk zijn om te ontkennen.
Zullen Summer en Dominik eindelijk de obstakels die tussen hen in staan uit de weg weten te ruimen, en zal Summer
besluiten om haar hoofd te volgen, of juist haar hart? Tachtig dagen rood is het onmisbare derde deel in Vina Jacksons
zinderende romantische reeks. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en
anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in de Londense
City. Lezersreacties: `Deze serie is waanzinnig goed. Ik wilde de boeken uit frustratie wegleggen maar kon het niet
omdat ze zo goed waren. Goed gedaan, schrijver. `Je moet gewoon alle drie de boeken lezen. Ik ben nu verslaafd aan
deze auteur. `Een duister erotisch verhaal over overheersing en onderwerping.
Als je dit boek koopt, krijg je een electronische versie (PDF bestand) van de inhoud van het boek. De perfecte kleurboek
voor ieder kind dat houdt van bouwvoertuigen. 40 prachtige kleurplaten met krachtige bouwmachines. Kunst is als een
regenboog, nooit eindigend en altijd felgekleurd. Voed de creatieve geest van je kind en veel plezier! Elke kleurplaat is
gedrukt op een afzonderlijke 21,6 x 27,9 cm pagina, zodat je je geen zorgen moet maken over vlekken.
De avond voordat rechter Kõmives de echtscheidingszaak van zijn oude schoolvriend Imre Greiner moet behandelen, komt die hem
bezoeken en vertelt hem over het leven dat hij en zijn vrouw Anna jarenlang hebben geleid. Een façade van burgerlijkheid verborg voor de
buitenwacht de totale mislukking die hun huwelijk was geworden. Terwijl Imre Greiner de waarheid achter die façade blootlegt, dringt het tot
rechter Kõmives door dat hijzelf een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de dramatische teloorgang van dat huwelijk. De nacht voor de
scheiding speelt zich af in een burgerlijk milieu, waarin keuzes worden gemaakt die voornamelijk door het verstand zijn ingegeven en waarin
voor de diepere gevoelens geen plaats lijkt. Sándor Márai beschrijft virtuoos wat een mens ervaart die tot inzicht komt in zijn eigen zieleleven,
en die beseft wat hij heeft aangericht door die gevoelens een levenlang achter verstandelijke overwegingen verborgen te houden. Als geen
ander kan Sándor Márai verwoorden hoe een mens omgaat met zijn diepste gevoelens van liefde, verlangen, angst en frustratie, met
waarheid en leugens.
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.
De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook zij kampen met ongepast gedonder. Ruth geeft als
gescheiden moeder seksuele voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve manier dat het schoolhoofd
graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is en dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict met de
voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de twee raken toch met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in
‘Lessen van onthouding’ op satirische wijze het verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder keurige families. Tom Perrotta
(1961) is een gerenommeerde schrijver en scenarioschrijver uit de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans ‘Election’
(1998), ‘Brave huisvaders’ (2006), ‘The Leftovers’ (2015) en ‘Lessen in onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd met niemand
minder dan Matthew Broderick en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook ‘Little Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de
actrices Kate Winslet en Jennifer Connelly. Perrotta heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was genomineerd voor een Academy
Award. ‘The Leftovers’ is uitgebracht als serie op HBO waar Perrotta zelf aan meewerkte.
Lass deiner kreativen Ader freien Lauf mit diesem leeren Comic-Buch, das ideal für Kinder und auch für Erwachsene ist! Dieses hochwertige
Heft besteht aus 90g/m2 Papier und enthält über 100 leere Comic-Seiten, die du nach Lust und Laune ausfüllen kannst. Es ist das perfekte
Geschenk für Weihnachten oder für Wichteln bzw. Engerl und Bengerl. Hol dir eins für dich selbst oder überhaupt ein paar für deine Freunde!
Produktdetails: Einseitig bedrucktes helles, weißes Papier Coverdesign mit mattem Premiumfinish Hochqualitatives 90 gsm Papier SchwarzWeißes Innendesign
Schotland, 1884. De tienjarige Madeleine heeft een gelukkige jeugd, maar ziet dat haar moeder een melancholisch verlangen heeft om terug
te keren naar het landgoed van haar jeugd op Jamaica. Madeleines vader dient in het leger en wanneer haar moeder bevalt, is Madeleine de
enige die kan helpen haar zusje Sophie ter wereld te brengen. Na deze ingrijpende gebeurtenis verandert Madeleines leven volledig, want
die nacht overlijdt haar moeder. Londen, tien jaar later. Madeleine en Sophie, die ziekelijk is, kunnen amper het hoofd boven water houden.
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Madeleine sluit een verstandshuwelijk en verhuist naar Jamaica. Eindelijk zal ze zien wat haar ouders daar achterlieten. Maar ze raakt
verstrikt in duistere obsessies, liefdesperikelen en oude familiegeheimen.
' **** Nog interessanter is hoe overtuigend de schrijver in de geest kruipt van de misdadigers in kwestie.' - VN DETECTIVE EN
THRILLERGIDS 2013
Harry, een witte hond met zwarte vlekken, probeert van alles om een einde te maken aan het hoge, luide gezang van zijn buurvrouw.
Humoristisch verhaaltje met veel herhalingen in de tekst, om voor te lezen en zelf te lezen.
Paul Ghijsels is bij het grote publiek vooral gekend als presentator van ""Van Pool tot Evenaar"". Paul was naast vele andere zaken ook een
immer charmante persoonlijkheid met een missie: een boodschap over relaties tussen mensen op persoonlijk, regionaal, nationaal en
internationaal vlak die gegrondvest worden op respect, liefde, verdraagzaamheid, waardering en een diepe overtuiging van gelijkwaardigheid
van alle mensen, volkeren en culturen. Hij was ervan overtuigd dat internationale contacten belangrijk en nodig zijn voor iedereen. De manier
waarop mensen en staten omgaan met en spreken over mensen uit andere windstreken vond hij enorm belangrijk. Paul overleed thuis in
Haaltert op 18 juli 2019 op tachtigjarige leeftijd. Omdat hij nu zelf zijn boodschap niet meer kan uitdragen, willen wij hem daarbij een handje
toesteken met de publicatie van dit werkje dat vooral teksten en voordrachten van Paul zelf bevat.
Naar een transformatie van economie en samenleving De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele
brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een
duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen.
De auteur schetst het beeld van honderden miljoenen mensen die in huizen, kantoren en fabrieken hun eigen zonne-, wind- en
geothermische energie produceren en die energie met elkaar delen via een `energie-internet zoals we nu via internet informatie creëren en
met elkaar delen. `Zijn creatieve denken is van grote inspiratieve betekenis voor zowel beleidsmakers als gewone burgers. José Manuel
Barroso, voorzitter van de Europese Commissie `Jeremy Rifkin laat helder zien hoe groene energie en distributie ervan via het internet van
grote invloed zal zijn op de samenleving en het milieu. Nature
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.
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen
schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de
geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer
op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de
temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer
slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige
vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van
het internet.' Fantascize
Brieven van de Birmese schrijfster en voorvechtster van de mensenrechten over politieke misstanden, menselijk leed, zeden en gewoonten
in Birma.

Inleiding over hypnose en hypnotherapie voor leken en aanwijzingen hoe dit zelf te doen.
De relatie tussen mens en dier op kunstwerken van de 18e tot de 20e eeuw.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van
belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele
vragen, maar de antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met
inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Brian Jackson, intelligent, naïef en onhandig, gaat Engelse literatuur studeren aan de universiteit. Gewapend met het
ribfluwelen jasje van zijn overleden vader, een kookboek en een hoofd vol dromen begint hij het avontuur. Het
universiteitsleven is wennen en zijn uit boeken gehaalde levenswijsheid helpt hem niet erg. Toch lijkt het geluk hem toe
te lachen: hij krijgt iets met de mooie, intelligente en rijke Alice. En hij weet zich te kwalificeren voor de populaire BBCquiz University Challenge, waaraan ook Alice meedoet. Maar de avond voor de tv-opname gaat Alice vreemd...
Ze heeft alle records verbroken, prijzen gewonnen en miljoenen bewonderaars. Maar wie is Adele? Wat zijn de
turbulente verhalen achter haar hartverscheurende songs? Vijf jaar na haar tweede album is de Britse zangeres Adele
terug met het album 25. Binnen drie dagen verkocht ze ruim 2,3 miljoen exemplaren. In deze unieke biografie wordt haar
privéleven – dat Adele altijd buiten de spotlights probeert te houden – ontrafelt. Van haar dieptepunten en onzekerheden,
tot haar gezinsleven en enorme successen. Het levert een ontroerend portret op van een van de grootste fenomenen van
onze tijd. ‘Als zangeres kent ze haar gelijke niet in de popwereld.’ – NRC Handelsblad ‘Perfecter dan dit krijg je het
niet.’ – The Telegraph
De derde industriele revolutienaar een transformatie van economie en samenlevingNieuw Amsterdam
Het autobiografische geheugen, onze eigen wereld van herinneringen met hoogte- en dieptepunten, dankt zijn inhoud en
inkleuring onder andere aan stressvolle ervaringen. Uitdagingen, onverwachte gebeurtenissen, verwachtingen, en hoe
we met een situatie omgaan en tot een oplossing komen (of niet), leiden tot de meest heldere herinneringen. Melly Oitzl
gaat in haar oratie in op de vraag hoe het komt dat we bepaalde gebeurtenissen beter onthouden dan andere, en ze
soms niet kunnen vergeten, ook al zouden we het graag willen. Het antwoord op deze vraag ligt in de stresshormonen,
vooral glucocorticoïden, die een centrale rol spelen in de neurobiologie van geheugenprocessen. Oitzl gebruikt de
werking van stresshormonen voor translationeel onderzoek naar geheugenprocessen van dier en mens, onder andere
door gedetailleerde gedragsanalyse te combineren met de visualisering van hersenprocessen. Haar doel is de
mechanismen te ontrafelen die ten grondslag liggen aan de invloed van stress op de hersenen in de verwachting dat dit
aanknopingspunten oplevert voor de behandeling van stressgerelateerde ziektes.
Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren, heeft als kind ernstige brandwonden opgelopen. Lange tijd had ze
het moeilijk met de littekens die haar leven bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op Harrowfield te hebben
gewoond, keert ze terug naar huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige vrouw met een speciale gave
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voor het temmen van wilde dieren. En ze komt net op tijd. Zeven Wateren is in rep en roer. Mac Dara, de kwaadaardige
prins van de Andere Wereld, onderneemt wanhopige pogingen om zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen naar
zijn rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen, heeft Mac Dara op diens grondgebied een groep
onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood aantreft, is dit
het begin van een reeks zware beproevingen die ze samen met haar broer Finbar moet ondergaan om een eind te
maken aan Mac Daras gewelddadige heerschappij en is ze vastbesloten zich door niets of niemand te laten weerhouden.
De oorspronkelijke Zeven Wateren-trilogie, die wereldwijd een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk van
Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de Erfgenaam van Zeven Wateren en de Ziener van Zeven Wateren, het
derde boek dat volgt op deze succesvolle trilogie.
Populaire inleiding tot het fenomeen religie, de wereldgodsdiensten en universele thema's uit religies.
Gids met praktische informatie en advies over alle aspecten van seksualiteit en het Asperger-syndroom, met tevens een
programma van twaalf workshops voor de ontwikkeling van socioseksuele vaardigheden.
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