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Vader Zeepaard / druk 3 Eric
Carle 2005 Vader Zeepaard
legt zelf geen eitjes, maar zorgt
er wel goed voor. Prentenboek
met kleurige collageachtige
tekeningen en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
De artz der moeders in
aangenaame spectatoriaale
vertoogen /. H. Smith 1771
De kracht van een crisis
Karel Vinck 2021-06-17 "De
wereldwijde corona-pandemie
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is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van
Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke grote
bedrijven door een zware crisis
heeft gehaald. Zo'n crisis is
(levens-)bedreigend, maar
schept tegelijk uitzonderlijk
kansen. De zekerheden
verdwijnen, de bestaande orde
staat op losse schroeven,
structuren worden vloeibaar.
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Het is een uitgelezen moment
om cruciale verbeteringen door
te voeren, om stappen te zetten
naar een betere wereld. Een
wereld die beter functioneert.
Rechtvaardiger, duurzamer. In
dit hoopvolle, ambitieuze boek
nodigt Karel Vinck samen met
VRT-journalist Wim Van den
Eynde tientallen mensen uit om
hierover na te denken. Hoe
moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe
bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er
manieren om Europa te
versterken? Hoe moeten we
onze relatie met Congo en
Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze
democratische samenleving?
Hoe overwinnen we mentaal
deze crisis?
Carwash Christophe Vekeman
2021-05-26 Rot toch op met je
romans vol rare
schijnproblemen trauma’s en
neuroses en mensen die
alsmaar wenen niets is er
minder interessant dan je –
burps – binnenwereld hou toch
op met ons met al die onzin te
vervelen Het zeventiende boek
van Christophe Vekeman is
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niets minder dan de eerste
musical in de geschiedenis van
de wereldliteratuur. Carwash
vertelt het verhaal van twee
jonge geliefden die in een
kleine truck een grote lading
jeans naar ’t verre Bullet
moeten brengen. Of is het toch
iets anders dat zij vervoeren?
Wie zal het zeggen? Eén ding
staat vast: Carwash is een
buitengewoon meeslepend
boek dat onweerstaanbaar
inviteert tot meeleven, lachen
en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je
zult verslinden,
handenwrijvend en breed
grijnzend, met eenzelfde
zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar je
favoriete jeugdserie op tv keek.
Mathilda's geheim Corina
Bomann 2020-10-06 ‘Voor de
liefhebbers van Lucinda Riley
is de trilogie De vrouwen van
de Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het
prachtige Zweedse landgoed
de Leeuwenhof is het decor van
de levens van drie heel
verschillende vrouwen. Elk op
hun eigen manier proberen zij
een weg door het leven te
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vinden, op zoek naar een
gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda
is zestien als haar moeder in
1931 plotseling sterft en ze
alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta
Lejongård in haar leven.
Agneta blijkt Mathilda’s voogd
te zijn en ze neemt Mathilda
mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof in het
zuiden van Zweden. Mathilda
weet niet dat Agneta haar tante
is, maar voordat Agneta haar
over haar afkomst kan
vertellen, wordt Europa
verscheurd door de Tweede
Wereldoorlog. Het leven zoals
iedereen het kende verandert
voorgoed. In de chaos zal
Mathilda haar lot in eigen
handen moeten nemen en
nieuwe wegen moeten
bewandelen op zoek naar
geluk. In de pers ‘Corina
Bomann is het Duitse antwoord
op Lucinda Riley.' De Telegraaf
‘Deel 1 van de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof
staat als een huis. Over keuzes
maken en je hart volgen.’
Algemeen Dagblad over
Agneta’s erfenis ‘Een boeiend
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en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Het donkerste water Sharon
Bolton 2018-01-09 Lacey Flint
heeft een woonboot op de
Theems betrokken, en begint
deel uit te maken van de
kleurrijke gemeenschap die in
Londen op de rivier woont.
Elke dag zwemt ze ook in de
Theems. Op een vroege
zomerochtend vindt ze tijdens
het zwemmen een in doeken
gewikkeld lichaam van een
jonge vrouw. Het lijkt toeval –
Lacey werkt sinds kort bij de
rivierpolitie en weet hoeveel
lichamen er elk jaar uit de
Theems gevist worden. Maar
onderzoek lijkt aan te tonen dat
dit lichaam bedoeld was voor
haar om te vinden. Ook al is ze
geen inspecteur meer, ze kan
niet anders dan zich met deze
zaak bemoeien... ‘Boltons
sfeerbeschrijvingen doen
denken aan het beste
Scandinavische thrillerwerk.’Trouw ‘Bolton trakteert haar
lezers opnieuw op zowel een
spannend mysterie als een
fascinerend landschap. Dit keer
is een hoofdrol weggelegd voor
de Theems: een modderige,
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vieze, dreigende rivier, die het
leven en de geschiedenis van
Londen in zich draagt.’ – The
Huffington Post
Uitblinkers Malcolm Gladwell
2010-05-26 Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende
zoektocht naar de herkomst
van succes. Vanuit het niets
bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een
uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar
met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best.
Uitblinkers is een stimulerende
en verbazende zoektocht naar
de herkomst van succes. En die
ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein
of een verbluffend talent.
Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem
vooral in wat ze meegemaakt
hebben: hun cultuur, familie,
en alle eigenaardigheden
waarmee ze in aanraking zijn
geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante
voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn
níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm
Gladwell zien waarom sommige
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mensen succes hebben, en
anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende
wetenschap, zelfhulp en
amusement in één!
entertainment weekly Malcolm
Gladwell is hij vaste
medewerker bij The New
Yorker. Daarvoor was hij
wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn
wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht
en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York
Times bestsellerlijst. Gladwell
won de National Magazine
Award en was in 2005 volgens
Time een van de honderd
invloedrijkste mensen.
Haines ... Directory, San Jose,
California, City and Suburban
2007
15 miljoen graden Lucie
Green 2016-10-05
Populairwetenschappelijke
studie naar de werking van de
zon en wat de zon voor ons
doet.
De ruimte ontdekken Cynthia
Pratt Nicolson 2006
Bijdrage voor de geschiedenis
der verzekering in Nederland
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voornamelijk de
brandverzekering ... A. B. van
der Vies 1904
Eens begeerd (een Riley Paige
Mysterie--Boek #3) Blake
Pierce 2019-10-25 Eens
begeerd is het derde boek in de
bestseller-serie met Riley
Paige, die begint met Eens weg
(boek 1): een gratis download
met meer dan 100 vijfsterren
recensies! Als er in Phoenix
dode prostituees worden
gevonden, wordt er eerst niet
veel aandacht aan besteed.
Maar als er een patroon van
verontrustende moorden wordt
ontdekt, beseft de plaatselijke
politie al snel dat er een
seriemoordenaar als een gek
tekeergaat, en deze zaak gaat
hun pet te boven. Gezien de
unieke aard van de misdaden
wordt de FBI erbij geroepen,
want ze hebben hun meest
briljante geest nodig om deze
zaak op te lossen: Special
Agent Riley Paige. Riley, die
nog moet bijkomen van haar
laatste zaak en probeert om de
stukjes van haar leven bij
elkaar te rapen, is eerst
afwijzend. Maar als ze over de
trieste aard van de misdaden
manual-blackberry-7520-le-phone

hoort en beseft dat de
moordenaar weer snel zal
toeslaan, voelt ze zich
genoodzaakt. Ze begint haar
jacht op de ongrijpbare
moordenaar en haar obsessieve
karakter laat haar te ver gaan;
dit keer misschien wel veel te
ver om haar nog van de
afgrond terug te kunnen
trekken. Rileys zoektocht
brengt haar naar de
verontrustende wereld van
prostituees, van gebroken
gezinnen en verbrijzelde
dromen. Ze leert dat er zelfs bij
deze vrouwen onderling
sprankjes hoop zijn, hoop om
niet door een gewelddadige
psychopaat beroofd te worden.
Als er een tiener ontvoerd is,
worstelt Riley in een panische
race tegen de klok om de
diepten van de geest van de
moordenaar te doorgronden.
Maar wat ze ontdekt leidt haar
naar een uitkomst die zelfs
voor haar te schokkend is. Eens
begeerd is een duistere
psychologische thriller met
bloedstollende spanning, en is
het derde deel in een
meeslepende nieuwe serie –
met een geliefd nieuw
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personage – waardoor je tot
diep in de nacht blijft lezen.
Boek 4 in de Riley Paige-serie
is binnenkort beschikbaar.
Het complot van Laken Johan
Op de Beeck 2019-09-11 Hitler
heeft België bezet. Leopold III
wil in het land blijven. De
koning flirt met het nazisme.
Dat zint de Belgische regering
in ballingschap in Londen niet.
Zij wil de vorst naar Londen
doen overlopen. De Belgische
geheim agent Jef Van Hooff
moet Leopold III in Laken een
geheime boodschap bezorgen.
hij is in het gezelschap van een
vrouwelijke spion, een
dubbelagent. Tijdens zijn
levensgevaarlijke missie zitten
de nazi's hem op de hielen.
Renoir Nathalia Brodskaya
2011-12-22 Pierre-Auguste
Renoir werd geboren in
Limoges op 25 februari 1841
en stierf in Cagnes-sur-Mer op
3 december 1919. Hij was een
Frans impressionistisch
kunstschilder. Al op zijn
dertiende werkte Renoir als
leerling-schilder. Hij schilderde
bloemen op keramiek. Toen dit
proces werd geautomatiseerd
moest hij overstappen op
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andere objecten. In 1862 sloot
hij zich aan bij de Atelier
Gleyre van Charles Gleyre en
maakte kennis met Claude
Monet, Alfred Sisley en
Frederic Bazille, later
ontmoette hij ook Camille
Pissarro en Paul Cézanne. Hij
heeft samen met Monet de
principes van het
impressionisme uitgewerkt. In
de jaren '80 liet hij de
impressionistische stijl achter
zich en begon hij een zoektocht
naar een vastere vorm en
compositie. Hij werkte heel
precies en nauwgezet, met een
koeler en gladder kleurgebruik.
Later keerde hij terug naar de
warme kleuren en de vrijere
penseelvoering. Hij maakte
veel naakten in warm zonlicht
(Les Baigneuses). In 1888
kreeg Pierre-Auguste Renoir
een eerste aanval van
reumatoide artritis, een vorm
van reuma. Een jaar daarna
raakte zijn rechterarm
verlamd. Ondanks de pijn
werkte hij door, met een
penseel aan zijn pols
gebonden.
Belisarius Jean François
Marmontel 1768
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De tovertest Marieke Nelissen
2017-09-26 Kinderboeken over
heksen: wat is daar nou niet
leuk aan? 'De tovertest' is het
vijfde deel in de grappige serie
'Verhalen uit de Heksenkeet',
voor lezers van 7 tot 10 jaar.
Een tovertest voor de heksen in
De Heksenkeet De Heksenkeet
is een spannend huis met
krakende trappen en piepende
deuren, waar regelmatig rare
dingen gebeuren. Dat is niet zo
verwonderlijk, want de vier
bewoonsters - Sybil, Lidwien,
Stella en Luna - zijn niet alleen
heks maar ook nog eens
knettergek. In De tovertest
krijgen de vier onverwacht
bezoek. Flier Zater van de
commissie van heksen en
tovenaars staat op de stoep van
De Heksenkeet, om de heksen
eens flink aan de tand te
voelen. Hij heeft namelijk
gehoord dat er nog wel eens
iets misgaat met hun
toverkunsten... De volgende
ochtend begint een heuse
tovertest. En er staat heel wat
op het spel: als de opdrachten
mislukken, mogen de heksen
niet langer in De Heksenkeet
blijven wonen. Lukt het Stella,
manual-blackberry-7520-le-phone

Luna, Sybil en Lidwien om
Flier Zater te slim af te zijn? En
is de tovenaar eigenlijk wel te
vertrouwen? Femke Dekker &
Marieke Nelissen Femke
Dekker en Marieke Nelissen
(ill.) weten als geen ander wat
jonge lezers aanspreekt.
Beiden hebben al vele
educatieve kinderboeken op
hun naam staan. 'Verhalen uit
de Heksenkeet' is hun eerste
gezamenlijke project. Met
aanstekelijke humor in tekst en
beeld laten ze kinderen de
magie van het lezen ontdekken.
De kakelbonte kameleon /
druk 7 Eric Carle 2004 Een
kameleon wil steeds op een
ander dier lijken, totdat hij
ontdekt dat het toch het
plezierigste is om een gewone
kameleon te zijn.
Hardkartonnen prentenboek in
kleur; uitsparingen in de marge
geven de behandelde kleuren
en/of dieren aan. Vanaf ca. 3
jaar.
Het eenzame vuurvliegje +
lampjes die echt gaan
branden / druk 1 Eric Carle
2007-06 Een eenzaam
vuurvliegje ondervindt veel
vijandigheid op zijn zoektocht
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naar zijn soortgenootjes.
Hardkartonnen prentenboek
met grote felgekleurde
illustraties in collagetechniek.
Vanaf ca. 3 jaar.
Sterspeler John Grisham
2021-06-03 Het meeslepende
verhaal van een underdog die
zijn droom najaagt. Een
heerlijk boek voor tijdens de
zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham.
De zeventienjarige Samuel
Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek ZuidSoedan, een land dat
verscheurd wordt door een
burgeroorlog. Zijn grote passie
is basketbal en zijn
verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid
maken hem tot een bijzondere
speler. Wanneer hij wordt
geselecteerd voor het nationale
jeugdteam dat een toernooi zal
spelen in Amerika, beseffen
Samuel en zijn familie dat dit
zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle
belangrijke universiteiten zijn
aanwezig – een studiebeurs en
een plek in een van de college
teams liggen in het verschiet.
Maar zal hij opvallen tussen al
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die andere getalenteerde
spelers? Jongemannen die al
jaren gevolgd worden door de
experts, terwijl niemand ooit
van Samuel heeft gehoord?
Tegen alle verwachtingen in
weet Samuel de aandacht op
zich te vestigen. Maar dan
bereikt hem het vreselijke
nieuws dat het oorlogsgeweld
zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet
meer terug kan naar huis, blijft
er nog maar één manier over
om zijn familie ooit weer terug
te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor
elkaar te krijgen, zal Samuel
echter iets moeten presteren
wat nog niemand in de
geschiedenis van het basketbal
is gelukt: binnen één enkel
seizoen de absolute top
bereiken.
De geschiedenis van het
Roonhuysiaansch geheim A.
Geijl 1905 Rogier van
Roonhuys / Zangengeburt.
Een affaire in Cornwall Liz
Fenwick 2014-03-10 Als Jude
voor het altaar staat, wordt de
druk van haar aanstaande
huwelijk haar plotseling te
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veel. Ze vlucht de kerk uit en
laat heel wat achter: een
verbijsterde verloofde, haar
woedende moeder en gasten
die genoeg stof tot roddelen
hebben voor de rest van het
jaar.Vol schuldgevoel en
schaamte trekt Jude zich terug
in Pengarrock, een vervallen
landhuis boven op een klif in
Cornwall. Hier mag ze de
uitgebreide bibliotheek van de
familie Trevillion catalogiseren.
Het huis is een welkome
schuilplaats voor Jude en ze
raakt er zelfs compleet van in
de ban wanneer ze een
tragische geschiedenis ontdekt,
met daarin de suggestie van
een verborgen schat. Maar de
huidige eigenaar blijkt niet half
zo veel van Pengarrock te
houden als zij, en wil het huis
verkopen. Kan ze hem op tijd
op andere gedachten brengen?
Een vreemdeling in
Cornwall Liz Fenwick
2015-03-25 Als de bejaarde
Jaunty, die een teruggetrokken
bestaan leidt, te zwak wordt
om voor zichzelf te zorgen,
trekt haar kleindochter
Gabriela bij haar in. Samen
wonen ze in Jaunty’s afgelegen
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huis aan Frenchman’s Creek.
Ooit was de oudere vrouw een
bekend kunstenares. Nu, aan
het einde van haar leven, vindt
ze geen rust; ze wordt
achtervolgd door
herinneringen. Op een
stormachtige avond raakt
iemand vlak bij hun huis met
zijn boot in de problemen.
Gabriela weet de knappe
vreemdeling te redden en de
twee vrouwen bieden hem een
tijdelijk onderdak. Deze Finn
blijkt op zoek te zijn naar de
oorsprong van een schilderij,
een erfstuk. Zijn zoektocht
heeft hem naar dit prachtige
binnenwater in Cornwall
geleid. Gabriela en Jaunty
kunnen hem verder helpen,
maar daarbij komt er een
opmerkelijk verhaal over liefde
en misleiding aan het licht...
Vergeet dat onze tijd zoveel
complexer is dan alles wat
ooit voorafging Rik Coolsaet
2021-02-16 Meer dan een
decennium geleden peilde
Geschiedenis van de wereld
van morgen het diepe
ongenoegen met de bestaande
orde, in de grote omgeving van
de wereldpolitiek en in de
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kleine omgeving van het
dagelijks leven. Woelige tijden
zouden aanbreken. Zo
gebeurde. In Vergeet dat onze
tijd zoveel complexer is dan
alles wat ooit voorafging maakt
Rik Coolsaet opnieuw de balans
op, op zoek naar de polsslag
van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de
afgelopen decennia ons heeft
gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in
het licht van gisteren, met het
oog op morgen.
Ik heb een zusje, mijn zusje
is doof Jeanne Whitehouse
Peterson 1977 Prentenboek
met zwart-witte tekeningen,
waarin een meisje vertelt hoe
het is om een doof zusje te
hebben: uit de alledaagse
gebeurtenissen wordt duidelijk
wat het betekent om niet te
kunnen horen, wat haar zusje
wel en niet kan, hoe zij luistert,
begrijpt en voelt.
De dochter van de President
James Patterson 2021-06-07
Met details die alleen een
president kan weten 'Een
geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er
achter de schermen van het
manual-blackberry-7520-le-phone

Witte Huis aan toegaat.' ****
NRC Er is een nieuwe regering
in het Witte Huis. Maar het is
de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische
organisatie. Matthew Keating
is een voormalig Navy seal en
de vorige president van de
Verenigde Staten. Nadat een
dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft
gekost, verhuist hij naar het
platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven
van een 'gewone' burger willen
leiden, maar een oud-president
wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president
heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij
de seal-training en alle
connecties die hij als president
heeft opgedaan in om haar te
redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in
het Witte Huis kan rekenen...
'Bestsellerauteur Patterson
geeft hem van jetje, geholpen
door ex-President Clinton. Heel
veel actie, onbetrouwbare
figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
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Een huis vol familie Karen
Kingsbury 2017-09-27 ‘Een
huis vol familie’ van Karen
Kingsbury is een must-read
voor de fans van de geliefde
familie Baxter. In deze warme
en liefdevolle roman komt de
hele familie bijeen om de
feestdagen met elkaar door te
brengen. Er zijn twee jaar
verstreken sinds een vreselijk
ongeluk een aantal
familieleden het leven kostte.
Nu probeert iedereen op zijn of
haar eigen manier de draad
weer op te pakken. Vader John
heeft een speciale gast
uitgenodigd: Kendra Bryant,
die haar leven dankt aan het
hart van zijn dochter. Maar
lang niet iedereen is het ermee
eens dat Kendra van de partij
is. Karen Kingsbury schreef al
vele romans en spin-offs over
de familie Baxter, die de harten
van vele lezers gestolen heeft.
‘Een huis vol familie’ volgt op
‘Zo dichtbij’, maar is ook goed
op zichzelf te lezen.
Keto in 15 minuten Mediterraans Julie Van den
Kerchove 2021-03-16
Combineer de
gezondheidsvoordelen van het
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mediterrane dieet met de
kracht van gezonde vetten
Meer dan 70 eenvoudige
gerechten, klaar in 15 minuten
Met uniek Super Verbrander
Plan om je natuurlijke
vetverbranding te activeren
Elke dag met volle teugen
genieten van veel verse
groenten, fruit en het beste wat
de zee te bieden heeft, is de
sleutel tot een lang, gezond en
gelukkig leven. In haar nieuwe
boek Keto in 15 minuten
Mediterraan toont
bestsellerauteur Julie Van den
Kerchove hoe je de unieke
gezondheidsvoordelen van het
mediterrane dieet combineert
met de kracht van gezonde
vetten voor meer energie, een
vlottere vetverbranding en een
sterker immuunsysteem. Met
21 gedetailleerde dagmenu's
(met boodschappenlijstjes en
meal preptips) om je
natuurlijke vetverbranding te
activeren en van de low
carbkeuken een duurzame,
flexibele levensstijl te maken.
De 70 mediterrane gerechten
bereid je in minder dan 15
minuten en zijn gluten- en
granenvrij, suikervrij,
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grotendeels lactosevrij en een
combinatie van vegan,
vegetarisch, vis en gevogelte.
De kat die de dief
schaduwde Lilian Jackson
Braun 1997 Een aantal
diefstallen en de moord op een
bankier juist rond de
feestdagen zorgen voor onrust
in het stadje Pickax.
De eerste honderd woorden /
druk 7 Heather Amery 2009-05
Aanwijsprentenboek met
cartoonachtige illustraties in
kleur over zaken uit de directe
omgeving van peuters. Vanaf
ca. 2 jaar.
Race tegen de klok Jo Claes
2021-05-04 Bij het begin van
het nieuwe academiejaar krijgt
hoofdinspecteur Thomas Berg
een bizarre brief. Daarin eist
de anonieme afzender dat het
aantal buitenlandse studenten
aan de Leuvense universiteit
drastisch moet verminderen.
Om die eis kracht bij te zetten,
zal hij drie studenten van
vreemde origine opsluiten in
een ruimte met een beperkte
hoeveelheid zuurstof, maar
omdat hij slachtoffers wil
vermijden, belooft hij de politie
aanwijzingen te geven om de
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studenten te redden. Een
misplaatste grap, denkt
iedereen. Tot Berg een sms’je
krijgt met de locatie van de
eerste ontvoerde student. De
boodschap is echter zo
geformuleerd dat niemand er
iets van begrijpt. Grap of geen
grap, Berg heeft geen andere
keus dan te proberen om het
raadsel op tijd op te lossen. De
race tegen de klok is
begonnen.
Levels en Levens / druk 1
Mariëtte Carola Aerts 2006 Tio
(13) en Ayse (12) komen via
een goochelkist in een soort
computerspel terecht. Ze
besluiten het spel te spelen en
uit te zoeken waarom ze daar
zijn. Vanaf ca. 12 jaar.
Het meisje dat bleef leven
Maurizio Onnis 2017-03-29
Waargebeurd verhaal van de
auteurs van De fotograaf van
Auschwitz Een strijdbaar Joods
meisje verzamelt
bewijsmateriaal voor het
artsenproces in Neurenberg
Hedy Epstein is een meisje als
vele anderen. Ze is veertien
jaar oud en leeft een rustig
leven met haar joodse familie
in een klein Duits dorpje. Tot
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10 november 1938, de ochtend
na de Kristallnacht. Het lukt
haar ouders om Hedy te laten
ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland
gezet, net voor de ramp van de
Tweede Wereldoorlog hen
overweldigt. Acht jaar later
keert ze terug naar Duitsland,
waar de processen tegen de
nazi-misdadigers beginnen.
Hedy gaat voor de
Amerikaanse overheid werken:
in de archieven moet ze
bewijsmateriaal verzamelen
voor het Artsenproces in
Neurenberg. In dit proces
worden 23 artsen beschuldigd
van onmenselijke experimenten
op gevangenen in de
concentratiekampen. Naast het
verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de
archieven ook naar sporen van
haar ouders, van wie ze voor
het laatst wat heeft gehoord uit
Auschwitz. Het wordt een
zwaar proces, maar Hedy gaat
de heftige strijd aan en besluit
te blijven vechten zonder op te
geven. De pers over De
fotograaf van Auschwitz ‘Een
ontroerend bewijs van de
kracht van een man die vocht
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om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van
mensonterende wreedheid.’ La
Stampa ‘Wat een bescheiden
maar onovertroffen getuige van
de Holocaust.’ La Repubblica
‘Een gezicht bij de gruwelen.’
HDC-kranten, Boek van de Dag
Afbeeldingen van zeldzaame
gewassen, Nicolas Meerburgh
1775
Stormgevaar Elizabeth
George 2013-03-01 'Op de
schrijfstijl van George valt
niets aan te merken. Als
compositie is het boek vrijwel
perfect.' - Hebban
De vraagprijs Sophie Kinsella
2012-06-15 Liz en Jonathan
hebben niet één maar twee
hypotheken, een berg schulden
en een mopperende
puberdochter. Tot makelaar
Marcus in hun leven verschijnt
- en al hun problemen als
sneeuw voor de zon
verdwijnen. Marcus regelt de
perfecte huurders voor hun
oude huis. Harten en dromen
slaan op tilt. En spoedig zijn de
levens van alle betrokkenen
aan een grondige renovatie
toe. Zou Marcus daar ook raad
op weten?
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Knuffel Jez Alborough 2009
Leugen Penelope Sky
2021-06-03 Waarom heb ik
haar laten gaan? Op die vraag
heb ik geen antwoord. Hoe kan
ik die vraag ook beantwoorden
als ik dat zelf niet eens weet?
Ik ben de Skull King. Ik laat
NOOIT iemand gaan. Zes
weken later kom ik haar tegen
in een bar. Ze is nog net zo
pittig als ik me kan herinneren.
Ze heeft nog steeds die vurige
blik in haar ogen en draagt een
strak jurkje, waardoor ze
iedereen om haar vinger windt.
Nu ze niet onder het vuil in een
kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op
vooruit gegaan. Ik besluit haar
gedag te zeggen… en te zien
wat er gebeurt.
Een dag in Gent Herman
Brusselmans 2011-06-27 Op
zomaar een dag uit het leven
van Herman Brusselmans heeft
hij heel wat te doen. Wakker
worden, opstaan,
tandenpoetsen. Spek eten. De
echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond
naar een oud, bevriend
echtpaar brengen. Naar de
apotheker gaan. Navraag doen
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in een motorwinkel. Een
depressieve vrouw
onderhouden en haar
meenemen naar een
restaurant, om er een
eenvoudige lunch te gebruiken.
Naar het theater lopen om de
repetitie bij te wonen van een
toneelstuk van eigen hand. Een
meisje bezoeken op haar flatje.
Op straat praten met een
boekhouder. In een
horlogewinkel de nieuwste
modellen bekijken. Daar een
vreemd avontuur beleven. De
hond afhalen. Naar huis gaan,
en daar de teruggekeerde
echtgenote begroeten. Samen
een eenvoudige avondmaaltijd
gebruiken. Naar een wedstrijd
op tv kijken. Onverwacht
bezoek ontvangen. Zich
klaarmaken om naar bed te
gaan. Toch eerst nog de deur
openen nadat de bel heeft
gesnerpt. Wat er dan gebeurt,
zal de lezer meemaken als hij
deze fenomenale roman, Een
dag in Gent, helemaal uitleest.
Verweesd zal hij achterblijven,
en de aandrang voelen om zo
snel mogelijk het boek opnieuw
te lezen. Eventueel zal hij
verzuchten: Alweer heeft
14/17

Downloaded from
talerka.tv on October 3,
2022 by guest

Herman Brusselmans een
toproman geschreven. Herman
Brusselmans (1957)
publiceerde eerder meer dan
veertig andere boeken. Hij
wordt zowel verguisd als
verafgood. Hij is een zeer
belangrijk schrijver. Over
Muggepuut: Muggepuut lees je
omdat je niet wilt stoppen.
Omdat Brusselmans de
nergens toe dienende,
langzaam voortslingerende
cafégesprekken zo opschrijft
dat je ze eigenlijk zelf gevoerd
zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd
lopen en hij zijn woorden met
zorg kiest. (...) Omdat
Brusselmans je aan het lachen
maakt. arjen fortuin, nrc
handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is
een Brusselmans grand cru.
(...) Zijn nieuwste roman is een
sublieme vorm van tijdverlies,
een mooi huwelijk van inhoud
en vorm. Als u dit decennium
één Brusselmans leest, laat het
dan De perfecte koppijn zijn.
marc cloostermans, standaard
der letteren Over Toos: Toos
bevat onweerstaanbare
passages. Vooral de
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cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak
exquis omschreven (...). Het is
genieten van een vakman in
goeden doen. jeroen versteele,
de morgen
Voor al tijd en eeuwig (De
herberg van Sunset Harbor –
Boek 2) Sophie Love
2019-03-26 “Sophie Love's
vermogen om magie over te
brengen aan haar lezers uit
zich in krachtige en beeldende
zinnen en beschrijvingen. Dit is
het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een
belangrijke nuance: het
enthousiasme en de prachtige
beschrijvingen besteden
onverwacht veel aandacht aan
de complexiteit van
veranderende liefde, maar ook
van veranderende psyches. Het
is een prachtige aanbeveling
voor romantieklezers die op
zoek zijn naar wat meer
diepgang in hun leesleven.” -Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de
worsteling van een vrouw
(Emily) die haar ware identiteit
zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages
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en haar beschrijvingen van de
omgeving. De romantiek zit
erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan
de auteur voor dit fantastische
begin van een serie die zeer
vermakelijk belooft te zijn.” -Books and Movies Reviews,
Roberto Mattos (over Voor nu
en voor altijd) Voor altijd en
eeuwig is het tweede boek in
de romantische serie De
herberg in Sunset Harbor, die
begint met het eerste boek:
VOOR NU EN ALTIJD. De 35jarige Emily Mitchell is
gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in
New York, in ruil voor haar
vaders verlaten huis aan de
kust van Maine. Ze heeft
verandering nodig in haar
leven. Ze gebruikt haar
spaargeld om het historische
huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel,
de beheerder. Emily bereidt
zich voor om de Herberg te
openen naarmate Memorial
Day nadert. Maar niet alles
gaat zoals gepland. Emily komt
er al snel achter dat ze geen
idee heeft hoe je een B&B runt.
Het huis vereist ondanks haar
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inspanning dringende
reparaties die ze niet kan
betalen. Haar gierige buurman
is nog steeds vastberaden om
het haar moeilijk te maken. En
het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met
Daniel opbloeit, komt ze
erachter dat hij een geheim
heeft. Een geheim dat alles zal
veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze
terugkomt naar New York en
haar ex-vriend probeert haar
terug te winnen, dus Emily
moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te
houden in haar vaders oude
huis in een klein stadje? Of
keert ze haar nieuwe vrienden,
buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze
verliefd op is geworden? Voor
altijd en eeuwig is het tweede
boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's
tot diep in de nacht omslaan.
En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw
doen opbloeien. Het derde
boek is binnenkort
verkrijgbaar.
Historie der verbasteringen
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van het christendom Joseph
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Priestley 1784
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