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Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in touwwerk gemaakt kunnen worden;
bijzondere technieken zoals splitsen worden uitgelegd.
Codices Batacici Petrus Voorhoeve 1977
Islamisme en islam Bassam Tibi
Eene stem 1855
De wraak van Prada Lauren Weisberger 2013-08-15 De langverwachte opvolger van De duivel draagt Prada – de wereldwijde bestseller waarvan miljoenen exemplaren werden
verkocht. Alles staat klaar voor de hotste lancering van dit seizoen: ·Een grote latte (met twee ruwe rietsuikerklontjes)? Check. ·Een splinternieuwe Gucci trenchcoat (achteloos
over bureau gedrapeerd)? Check. ·Bizarre, onredelijke eisen? Check. Andy is net dertig geworden en staat op het punt te gaan trouwen. Ze heeft succes als redacteur van een
glossy tijdschrift en werkt samen met haar beste vriendin Emily, ook een overlevende van de Runway-hel. Al jarenlang blijft ze zorgvuldig uit de buurt van Miranda Priestly, haar
afschuwelijke eerste baas. Maar Andy’s geluk raakt op... want Miranda Priestly is niet het soort vrouw dat rustig op de achtergrond blijft. Miranda is terug... en ze is duivelser
dan ooit!
Miss Marple met vakantie Agatha Christie 2015-03-25 Miss Marple is met vakantie in West-Indië. In haar hotel ontmoet ze majoor Palgrave, een man die veel praat, te veel zelfs.
Als de majoor plotseling komt te overlijden, vindt Miss Marple al spoedig het bewijs dat de majoor vermoord is. Ze besluit de hotelgasten eens voorzichtig te gaan uithoren, want
ze is ervan overtuigd dat één van hen iets te verbergen heeft.
Message in a Bottle (De brief) Nicholas Sparks 2013-03-29 Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne niet meer in de liefde. Als ze tijdens een strandvakantie een fles op het
strand vindt met daarin een prachtige liefdesbrief, gericht aan ene Catherine en enkel ondertekend met `Garett, wordt ze echter geraakt door de hartstocht die uit de woorden
spreekt. Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender van de brief. Het wordt een zoektocht naar een bijzondere man en een nieuwe liefde die haar leven voorgoed zullen
veranderen. Message in a Bottle werd met veel succes verfilmd met Kevin Kostner en Robin Wright in de hoofdrollen. [bio] Nicholas Sparks is de auteur van talloze bestsellers,
waaronder The Notebook, Dear John en The Lucky One en kan met recht een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld worden genoemd. Zijn boeken zijn naar meer dan
dertig talen vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn
vrouw en kinderen.
Spoordood Michael Connelly 2011-10-09 Harry Bosch krijgt de zaak waar niemand zich aan wil branden: de moord op de zwarte strafpleiter Howard Elias, een notoire vijand
van de LAPD. Zijn laatste cliënt was Michael Harris, verdacht van de lustmoord op een twaalfjarig meisje. Elias had sensationele onthullingen aangekondigd: wie de echte
moordenaar was en welke racistische agenten zijn cliënt in elkaar hadden geslagen. Aangevuurd door de dreiging van rassenrellen, gehinderd door een storm van media-aandacht
en gekweld door onrust op het thuisfront, begint Bosch plotseling te twijfelen aan vrienden en kennissen, terwijl hij moet samenwerken met oude vijanden. De korpsleiding eist een
snelle arrestatie, maar Bosch verdenkt collega’s...
De kinderen van het armenhuis Jennifer Worth 2014-05-01 Het vervolg op de bestseller Haal de vroedvrouw! en de basis voor de tv-serie Call the Midwife Jennifer Worth (in de
tv-serie `Call the Midwife Jenny Lee), die in de jaren vijftig vroedvrouw was in de East End van Londen, vertelt in dit vervolg op `Haal de vroedvrouw! nog meer verhalen over de
mensen met wie ze te maken kreeg. Zoals Peggy en Frank, wier ouders binnen zes maanden na elkaar stierven waarna er geen andere optie was dan het armenhuis. En zuster
Monica Joan, de excentrieke oude non die wordt verdacht van winkeldiefstal. Het zijn verhalen van onvoorstelbare ontberingen, maar `De kinderen van het armenhuis is een boek
over de veerkracht van de menselijke geest, en de moed en humor van de mensen die ondanks alles vastbesloten zijn een toekomst voor zichzelf op te bouwen.
Trein 16.50 Agatha Christie 2015-03-25 Twee treinen rijden langzaam naast elkaar. In de ene trein zit een vriendin van Miss Marple, die tot haar ontzetting ziet hoe in een helder
verlichte coupé van de andere trein een jonge vrouw wordt vermoord. Ze gaat direct met haar verhaal naar de politie, maar daar gelooft men haar niet. Er is nergens een lijk
gevonden. Miss Marple gaat op onderzoek uit en belandt met behulp van spoorboekjes en landkaarten in een klein dorp, waar ze niet alleen het slachtoffer vindt, maar ook de
dader...
Brieven van een dode dichter Henry James 1984 De brieven van een Amerikaanse dichter aan zijn geliefde vormen de inzet van een machtsstrijd in Venetië tussen de stokoude
geliefde en een bewonderaar van de overleden dichter.
Zwervende vogels Rabindranath Tagore 1971
De tijd van loslaten Kristin Hannah 2015-10-27 Liam Campbell is radeloos als zijn vrouw Mikaela door een ongeluk in coma raakt. Alle pogingen om haar bij bewustzijn te
brengen, zijn vergeefs. Thuis probeert Liam zijn twee vertwijfelde kinderen zo goed mogelijk op te vangen. Dan ontdekt hij foto ?s uit Mikaela’s vroegere huwelijk, waar ze niet
over wilde praten. Haar ex blijkt niet alleen de beroemde filmster Julian True te zijn, maar ook de liefde van haar leven. Liam realiseert zich dat Julian de enige is die haar uit
haar coma kan halen. Maar kan hij zijn huwelijk op het spel zetten voor het leven van zijn vrouw?
Kunt gij 't haar vergeven? Anthony Trollope 1867
Het boek van Bonang Bertram Johannes Otto Schrieke 1916 Het Boek van Bonang is eigenlijk geen literair werk maar is het vermelden waard omdat het oudste nog bestaande
Javaanse handschrift dit werk bevat. Dit werk werd toegeschreven aan Sunan Bonang, één van de negen verspreiders van de Islam op Java. Maar latere onderzoekers hebben dit
in twijfel getrokken. Deze tekst bevat mystiek en Islamitische speculaties.
Mahomets Alkoran, door de Hr. Du Ryer uit d'Arabische in de Franse taal gestelt Jan Hendrik Glasemaker 1734
De jaren in Birma George Orwell 2010
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
Een handvol rogge Agatha Christie 2015-03-25 De moord op de rijke zakenman Rex Fortescue plaatst de politie voor een groot raadsel. De zaak wordt nog gecompliceerder
wanneer men vergiftigde roggekorrels vindt in de zak van de vermoorde man. Bovendien blijft het niet bij die ene moord. Reden genoeg voor Miss Marple om zich met de zaak te
bemoeien.
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld
helpen verbeteren? Branson laat op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson
beschrijft hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen tot vijf te laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je baan
tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten samengaan met het streven naar een betere
wereld.
Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende karakters en achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de verdwijning van hun oudste dochter naar een
sekte beginnen de problemen.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd. Gelooft David Katcherton nou echt dat hij zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen kondigt hij aan
dat hij haar familiebedrijf wil overnemen, hij beweert bovendien dat hij haar óók wil veroveren! Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus lijkt, zowel zakelijk als in de
liefde... en dat hij haar bepaald niet koud laat. Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Aan de oever van de Piedra huilde ik Paulo Coelho 2014-01-29 Tijdens een reis van een week door de Pyreneeën ontmoet Pilar, een studente uit Barcelona, een jeugdvriend van
wie zij altijd is blijven houden. Deze vriend koestert gelijke gevoelens voor haar, maar zijn probleem is dat hij op het punt staat zich tot priester te laten wijden. Via deze
aangrijpende liefdesgeschiedenis toont Coelho ons de vrouwelijke kant van God. Dit prachtige boek werpt een ander licht op de kracht van de liefde en de ervaring van het
spirituele.
Het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen Pieter Johannes Veth 1857

Een Javaansche primbon uit de zestiende eeuw Hendrik Kraemer 1921
Verlossing David Baldacci 2019-05-07 Tijdens een bezoek aan zijn vroegere woonplaats Burlington in de staat Ohio, wordt Amos Decker benaderd door een man die hij in eerste
instantie niet herkent. Maar wanneer de man zich aan hem voorstelt, gaan alle alarmbellen af. Meryl Hawkins was de eerste persoon die Decker ooit arresteerde voor moord, vele
jaren geleden toen Decker als jonge rechercheur aan het begin van zijn carrière stond. Het betrof een viervoudige moord – twee mannen en twee kinderen – en het bewijs was
overweldigend: op de plaats van de misdaad achtergelaten DNA en een vingerafdruk lieten er geen twijfel over bestaan wie de dader was. Hawkins werd gearresteerd, berecht en
veroordeeld tot levenslang. Nu, twaalf jaar later, vertelt Hawkins aan Decker dat hij is vrijgelaten omdat hij op sterven ligt. Maar voor hij sterft, wil hij nog eenmaal duidelijk
maken dat de moorden waarvoor hij is gestraft, nooit door hem zijn gepleegd. Zou Decker destijds een fout hebben gemaakt? Wanneer hij zich weer verdiept in de zaak, ontdekt hij
dat het bewijsmateriaal dat toen zo overtuigend leek, misschien toch niet zo zuiver was. Samen met zijn vroegere partner Mary Lancaster gaat hij op zoek naar de waarheid, maar
dat neemt niet iedereen hem in dank af...
De vos en de ooievaar 189? Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor Van Houten? cacao en chocolade.
Het leven van Apollonius van Tyana Philostratus 2014-01-08 Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende
overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog groepen die
Apollonius beschouwen als een belangrijke leraar. In de eerste eeuw trok filosoof Apollonius van Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn ascetische levenswijze en
spoorde zijn toehoorders aan tot saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en herstelde oude religieuze gebruiken.
Philostratus biografie is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Het leven van Apollonius is een bonte verzameling reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de
zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen en keizers. Dat alles in een kader van literaire, mythologische en historische toespelingen. Mede daarom is zijn boek door
de eeuwen heen veel gelezen.
Cranford Elizabeth Gaskell 1854
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in de magere jaren na de oorlog
geboren in een klein Oostenrijks dorp, als zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika te gaan om wereldkampioen bodybuilding en filmster te
worden. Op zijn eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr. Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder ter wereld.
Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award
voor zijn rol in Stay Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste filmster ter wereld, de echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende republikeinse
leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd de man die ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd genoeg tot gouverneur van Californië gekozen,
de zevende economie ter wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en electorale
veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij
elkaar te houden. Nooit eerder heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier is Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze
productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie van Martianen, die, na een explosie
op Mars, naar de aarde zijn afgereisd. De Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en beginnen een offensief tegen de mensen.
De strijders van het licht Paulo Coelho 2014-01-29 `Wat is een lichtstrijder? `Dat weet je wel, antwoordde ze met een glimlach. `Het is iemand die in staat is om het wonder van
het leven te begrijpen [] Schrijf over die strijder. Voor Paulo Coelho is zelfonderzoek een sleutel tot het vinden van geluk. `Ik ben een strijder, geen wijs man, zei hij eens in een
interview. In De strijders van het licht verzamelde Coelho 133 levenswijsheden. Dit boek openbaart de strijder die zich in ieder van ons verschuilt; een strijder van het licht, die
weet dat hij kan vechten voor zijn dromen.
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen
keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien
jaar oud. Al snel werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de
aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij
opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
The Far East and Australasia 1997
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