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ontmoet hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed. Prentenboek met grappige, in pastel geschetste, tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Haas Huppel Marcus Pﬁster 2008
Visje een, visje twee, visje visje in de zee Dr. Seuss 196?
Een cluyte van playerwater 1838
Italiaanse kussen Abby Green 2011-11-10 Net wanneer Cara wil gaan genieten van een welverdiende vakantie op Sardinië, loopt ze Vicenzo
Valentini tegen het lijf - de man die haar ten onrechte verantwoordelijk houdt voor de dood van zijn zus. Tot haar verbazing probeert hij haar
te verleiden, en blijkt ze bovendien geen weerstand te kunnen bieden aan zijn sexy Italiaanse accent en zijn heerlijke kussen. Maar dan
ontdekt ze dat Vicenzo niet wordt gedreven door hartstocht, maar door wraak...
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 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
Stap op pap Dr. Seuss 196?
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens
en de jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment.
Hoewel de politie met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is
geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud
en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt.
Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin een jong meisje slachtoﬀer werd. Toch maakt
dit juist dat ze verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft:
ontvoerd, vermist, vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar geleden verdween Sarina,
zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende serie De
Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse "gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids over
De Noordzeemoorden 1
De mooiste vis van de zee helpt een ander Marcus Pﬁster 1995 Als een kleine verdwaalde vis zonder schitterschubben door een haai
achterna wordt gezeten, herinnert vis Regenboog zich weer hoe het is om eenzaam te zijn. Vierkant prentenboek met kleurrijke
waterverﬁllustraties en glinsterende accenten. Vanaf ca. 4 jaar.
Een vriend voor Haas Huppel Marcus Pﬁster 1998 Haas Huppel gaat op zoek naar de lente, maar vindt al doende een vriend.
Hardkartonnen prentenboekje met sfeervolle kleurenplaten in nat-op-nat-techniek. Vanaf ca. 3 jaar.
BlackBerry Torch Made Simple Martin Trautschold 2011-02-10 IMPORTANT NOTE: This is the only book on the market speciﬁcally written
for the BlackBerry Torch smartphone.The ﬂagship BlackBerry Torch ﬁnally has a book from the Made Simple Team to help you unlock all its
rich features. This 530-page guide is a complete reference with all the apps covered hundreds of annotated screenshots and step-by-step
directions. BlackBerry Torch Made Simple by Martin Trautschold and Gary Mazo will transform you into a BlackBerry Torch expert, improving
your productivity, and most importantly, helping you take advantage of all of the cool features of this BlackBerry. What you'll learn:- Dozens of
hidden or little-known time-saving tips and tricks.- Touch screen, Trackpad, and keyboard shortcuts.- Use the Flag for Follow Up feature in
Email to never forget things.- Using BlackBerry App World to get all the best apps downloaded.- Share your Contacts, Calendar, Tasks with
your computer.- Share your iTunes or Windows Media Player songs and playlists.- How to use Google Sync for true Wireless Sync without an
Enterprise Server.- Support for both Internet Email and BlackBerry Enterprise Server users.- Tips and tricks to unlock the rich Media Features
of the BlackBerry Torch. - How to use your BlackBerry for Mapping, turn-by-turn directions.- How to Use the BlackBerry Messenger App, PIN
Messaging and more.- Learn how to go Online as well as update your Facebook page, send a Tweet - right from your BlackBerry
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een prinses die een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo
haar vriendje kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om
de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het incident te
onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de
directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith
en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...

Borderplanten encyclopedie Hanneke van Dijk 1999
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel
te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt.
Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert?
En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi
Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers
op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verﬁlmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Bijdrage voor de geschiedenis der verzekering in Nederland voornamelijk de brandverzekering ... A. B. van der Vies 1904
Frans Lanting Jungles Frans Lanting 2000-09-01 Fotoboek over het leven in tropische oerwouden.
Handboek Spiegelogie Willem de Ridder 2017-01-14 Gebonden boek Meesterverteller Willem de Ridder is erin geslaagd om diepe
levenswijsheid met humor te verpakken in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden
fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je mee en laat je niet meer los.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks
raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie
Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid
niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
H. Grottii de Jure Belli ac Pacis libri tres, etc Hugo Grotius 1631
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld
om de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden
van de duivel.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Kleine ijsbeer en de bange haas Hans de Beer 1992 Een ijsbeer die van wandelen houdt redt op een van zijn tochten een haas uit een kuil,
maar hij komt zelf ook een keer in moeilijkheden. Prentenboek met grote zachtgekleurde illustraties. Vanaf ca. 5 jaar.
Horrorland K.R. Alexander 2021
Swimmy Leo Lionni 1986
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 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!
Achter de wolken Susan Wiggs 2017-01-31 Een hartveroverend boek over liefde en vriendschap. Voor de fans van Marian Keyes en Jill
Mansell.Daisy Bellamy prijst zich gelukkig: ze heeft een prachtige zoon van vier, Charlie _ geboren uit een onenightstand _ familie die haar
steunt, en een bloeiende zaak als huwelijksfotograaf. Toch ontbreekt er nog één ding: een echt gezin. Dus wanneer haar grote liefde Julian
haar ten huwelijk vraagt, barst ze bijna van geluk.Voor ze hem haar jawoord kan geven, beslist het lot echter anders: Julian, oﬃcier bij de
luchtmacht, keert niet terug van een geheime missie in het buitenland. Daisy is gebroken, maar in het belang van haar zoontje krabbelt ze
weer op. Dan doet Charlies vader, Logan O'Donnel, haar een aanzoek. In de hoop bij hem opnieuw ware liefde te vinden, besluit ze met hem
te trouwen. Stap voor stap voegt ze zich in haar nieuwe leven met Logan en Charlie. Haar droom van een happy end lijkt uit te komen, en ze
ziet de toekomst voorzichtig optimistisch tegemoet. Maar dan gebeurt het ondenkbare: Julian is terug!
Denk er maar eens lekker op los! Dr. Seuss 1976 Kun je in gedachten eigenlijk niet alles? Je kunt gekke dingen bedenken en je kunt nadenken
over dingen die je nog niet weet. Teksten voor beginnende lezers op rijm.
Belisarius Jean François Marmontel 1768
Hoedjesdag Laura Geringer Geringer 1989 Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn verzameling hoeden erg eenzaam. Gelukkig
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