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voor een zwoele zomervakantie. Vroeger telde ze de dagen
tot de zomervakantie af en kon ze niet wachten Jeremiah
en Conrad, die ze al vanaf haar geboorte kent, weer te
zien. Maar dit jaar is alles anders. Susannah, de moeder
van de twee jongens, is overleden en Conrad sluit zich
voor iedereen en vooral voor Belly af. Alles wat goed en
vertrouwd was aan de zomers in Cousins Beach is weg en
Belly hoopt dat het nooit meer zomer wordt... Een zomer
zonder jou is het gevoelige, meeslepende vervolg op De
zomer waarin alles veranderde.
Bullinger's Postal & Shippers Guide for the United
States & Canada 1960
Lieve Ijeawele of een feministisch manifest in vijftien
suggesties Chimamanda Ngozi Adichie 2017-03-07 Een
belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om
vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden
ontving Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede
vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje
tot feministe kon opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s
antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar
suggesties zijn vaak recht door zee, wrang, geestig,
diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op
te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke vrouw.
Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een
speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om
open gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe
te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het
eten op tafel te zetten, Lieve Ijeawele gaat recht naar
het hart van het seksuele debat in de eenentwintigste
eeuw. Het is een belangwekkend betoog over wat het
werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
De stilte van de vrouwen Pat Barker 2019-06-29 Pat
Barker De stilte van de vrouwen De Trojaanse Oorlog
draaide om één vrouw, die zelf nooit aan het woord was –
tot nu, in De stilte van de vrouwen van Pat Barker. Voor
de lezers van Mythos van Stephen Fry. Wanneer haar stad
in handen valt van de Grieken, is Briseïs’ leven
geruïneerd. Haar man en broers worden vermoord en
zijzelf verandert van koningin in gevangene, de
oorlogstrofee van de goddelijke strijder Achilles.
Tijdens de lange, bittere oorlog werden ontelbaar veel
vrouwen uit hun huis geroofd en aan de strijders
toebedeeld. De Trojaanse Oorlog staat bekend als een
mannenepos, maar hoe verging het de vrouwen, door de
geschiedenis de mond gesnoerd? De stilte van de vrouwen
is een historische roman geïnspireerd op de Griekse
mythologie, over het leven van een vrouw te midden van
de chaos van een van de beroemdste oorlogen van de
geschiedenis, waarin zij vecht voor haar vrijheid. ‘Een
vlijmscherpe draai aan de Ilias. IJzersterk, moedig en
krachtig.’ – The Times
De Da Vinci code Dan Brown 2016-09-08 'De Da Vinci Code
heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is
niet alleen spannend van begin tot eind, maar ook erg
leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci Code is
een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een
bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles
opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze
speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal
bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt in
Parijs een afspraak mis met een medewerker van het

De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen
Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte
een van de allerfelste roofvogels af te richten: de
havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende
fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen,
midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet
besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te
verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze
haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H
is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar
havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een
roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de
aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald
betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek
dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur
en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of
de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar
Azië 1607-1612, uitgegeven door M. E. van Opstall
Margaretha Elisabeth van Opstall 1909
Oorsprong Dan Brown 2018-10-26 Oorsprong is de nieuwe
Robert Langdon-thriller van Dan Brown, de populairste
thrillerschrijver ter wereld. Oorsprong speelt zich af
in Madrid, Barcelona, Bilbao en Sevilla, zit vol moderne
kunst, innovatieve technologie, geschiedenis en
architectuur en draait om de belangrijkste vragen ooit:
die naar onze herkomst en onze toekomst. Bilbao, het
Guggenheim. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis
en symboliek, is te gast bij de spectaculaire onthulling
van Edmond Kirsch' ontdekking. Kirsch, een
wereldberoemde, controversiële miljardair en futurist,
claimt dat zijn ontdekking de wetenschap voor altijd zal
veranderen, maar de onthulling ontaardt in chaos.
Langdon weet ternauwernood te ontsnappen samen met Ambra
Vidal, de elegante museumdirecteur. Ze vinden tegenover
zich een bijna alwetende vijand met banden naar het
Spaanse koningshuis en moeten, vertrouwend op hun
gebundelde kennis, in een race tegen de klok symbolen,
moderne kunst, extreme religies en verborgen
geschiedenissen weten te doorgronden om Kirsch'
schokkende geheim te ontsluiten. En de adembenemende
waarheid die ons tot nu toe is ontgaan, onder ogen te
zien...
Companies and Their Brands 2001
The Official Railway Guide 1886
Veel liefs, Lara Jean Jenny Han 2017-08-31 Als je hoofd
en je hart verschillende dingen zeggen, waar luister je
dan naar? Het leven van Lara Jean loopt op rolletjes: ze
geniet van haar laatste jaar op de middelbare school, ze
is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader
gaat hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar
in zicht, komt er ook een einde aan haar zorgeloze
leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie
met Peter onder haar keuze lijdt?
Gittin (Scheidebriefe) Dietrich Correns 2019-07-08
Bulletin signalétique 1961
De vita Caesarum Gaius Suetonius Tranquillus 1527
Een zomer zonder jou Jenny Han 2011-06-15 Zomer, zon,
een strandhuisje, en niet te vergeten de twee knappe
zoons van Susannah: voor Belly dé perfecte ingrediënten
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Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor
de politie is Langdon de belangrijkste verdachte.
Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht.
Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft
achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu
begint hij een speurtocht naar de reden van de moord.
Maar de politie en de moordenaar zitten hun op de
hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da Vinci
Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno,
zijn verfilmd.
Schemervluchten Helen Macdonald 2021-02-18 Essaybundel
van de auteur van 'H is voor Havik'
De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De
stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een
volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt.
Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin
nagedacht moest worden over stenen, planten en
gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in
staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te
bedenken. Hoe heeft de geest zich zo kunnen aanpassen?
Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal.
Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en
schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die
onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes?
Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk
bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect
wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand
om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten
zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden.
Wat is de rol van taal in de conflicten in het MiddenOosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook
een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone
leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe
de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven
blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij
zijn antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie,
taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook
meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en
controverse kan rekenen.
De kunst van het oorlogvoeren Sun-tzu 2015-04-09 De
kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van
Sun-Tzu gezien de belangrijke factor die oorlog speelt
in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel blijft in
de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de
‘oorlogszomer’ van 2014. Het boek bevat Sun-Tzu’s essays
die de oudst bekende verhandelingen over het onderwerp
beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat
omvang en diepte betreft. De meerwaarde van dit boek is
dat zijn gedachtegoed is voorzien van een helder
geschreven commentaar. Door het meesterlijke
strategische inzicht van meester Tzu geldt de
toepasbaarheid van het boek ook voor het bedrijfsleven
en is dit boek een goede aanbeveling voor managers,
bestuurders en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A
Hofland, de beste journalist van de 20e eeuw bleef in
stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook
het e-book gereed dat nog niet eerder is uitgegeven.
De Delta deceptie Dan Brown 2013-02-27 Onder het poolijs
ligt iets wat de wereld voorgoed kan veranderen... Een
NASA-satelliet doet een opzienbarende ontdekking op de
Noordpool. Dat is een opsteker voor de
ruimtevaartorganisatie, die al tijden onder vuur ligt.
Ook voor president Zach Herney betekent de vondst goed
nieuws: een tweede termijn in het Witte Huis lijkt in
zicht. Rachel Sexton, analiste bij de inlichtingendienst
NRO, krijgt opdracht na te gaan of de vondst authentiek
is. In allerijl vertrekt ze naar het noordpoolgebied om
het werk van een team wetenschappers, onder wie de
charismatische oceanograaf Michael Tolland, te
controleren. Na Rachels aankomst neemt de zaak een
onverwachte wending. Het `bewijs lijkt minder rotsvast
dan gedacht. Voor de president ingelicht kan worden,
begint een nachtmerrie op het poolijs... De
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wereldberoemde Dan Brown is de zoon van een wiskundige
en een muzikante. Hij is getrouwd met de kunsthistorica
en schilderes Blythe. Voor hij fulltime schrijver werd,
was hij jarenlang docent Engels op een universiteit. `En
reken maar dat De Delta Deceptie spannend is. Nrc
Handelsblad `De Delta deceptie heeft tempo, spanning en
een enorm complot. Vns Detective & Thrillergids
`Spannende uurtjes gegarandeerd. Elsevier
Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en
Indonesië Th Stevens 1994 For review see: G.W.B. Borrie,
in Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis
der Nederlanden, deel. III, afl. 2 (1996); p. 224-226.
Moord in de pastorie Agatha Christie 2015-03-25 De rijke
kolonel Protheroe is bepaald niet de meest populaire
inwoner van het dorpje St. Mary Mead. Als hij op een
middag vermoord wordt gevonden in de pastorie, heeft de
politie dan ook heel wat verdachten. Miss Jane Marple,
die vlak naast de pastorie woont, besluit de politie een
handje te helpen. En samen met de dorpsdominee
ontmaskeren ze de moordenaar, juist als hij op het punt
staat nog een slachtoffer te maken.
Sardanapalus Lord Byron 1836
Bulletin signalétique Centre national de la recherche
scientifique (France). Centre de documentation 1974
De ellendigen Victor Hugo 1895
Lara George Noël Gordon Byron (Baron Byron) 1845
De verovering van het brood Petr Alekseevič Kropotkin
1895
Duizend en één nacht 1863
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT
ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU
JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het
toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt.
Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op
het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit
meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten,
een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om
Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de
ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld
wederom bedreigd.
Aeneis auswahl Virgil 1958
The Official Guide of the Railways and Steam Navigation
Lines of the United States, Puerto Rico, Canada, Mexico
and Cuba 1963 Also time tables of railroads in Central
America. Air line schedules.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas
Register Catalog File 1997 Vols. for 1970-71 includes
manufacturers catalogs.
De oceaan aan het einde van het pad Neil Gaiman
2013-08-12 Een man op leeftijd keert voor een begrafenis
terug naar zijn geboortedorp. Na de dienst rijdt hij
zijn oude straat in. Het huis waarin hij opgroeide,
bestaat niet meer, maar wel staat de oude boerderij er
nog waar zijn jeugdvriendinnetje woonde. De familie
Hempstock bestond uit Lettie, haar moeder en haar
grootmoeder; drie eigenzinnige vrouwen. Vanaf het moment
dat hij het erf oploopt, wordt hij overspoeld door
herinneringen. Aan Lettie die altijd beweerde dat de
vijver in hun tuin eigenlijk een oceaan was, aan haar
moeders verbluffende kookkunsten én aan haar
grootmoeder, die wel heel levendig over de oerknal kon
vertellen. Het voelt alsof hij weer die zevenjarige
jongen is, verstrikt in een wonderbaarlijk avontuur dat
zijn hele wereld op z n kop zet. Zoals geen ander het
kan, neemt Neil Gaiman zijn lezer meesterlijk bij de
hand op een tocht van vergeving, berusting en volwassen
worden.
Het Bernini mysterie Dan Brown 2013-03-07 Van de auteur
van DE DA VINCI CODE, INFERNO en HET VERLOREN SYMBOOL
Professor Robert Langdon wordt naar CERN ontboden om een
mysterieus symbool op de borst van een vermoorde
wetenschapper te duiden. Langdon ziet een verband met de
Illuminati, de machtigste terreurbeweging uit de
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geschiedenis. Dan blijkt er een tijdbom in het Vaticaan
verborgen te zijn, net nu de kerkleiders een nieuwe paus
kiezen. Robert Langdon onderneemt een race tegen de
klok. Hij volgt een eeuwenoud spoor door Rome, langs
crypten, catacomben en verlaten kerken. De
wereldberoemde Dan Brown is de zoon van een wiskundige
en een muzikante. Hij is getrouwd met de kunsthistorica
en schilderes Blythe. Voor hij fulltimeschrijver werd,
was hij jarenlang docent Engels. `Een spannend en
intrigerend leesavontuur. NRC Handelsblad `Verweeft
geschiedenis en culturele lessen zonder de actie af te
remmen. Raad niet wat er zal gebeuren. Je zit ernaast.
Telkens weer. Bookreporter `De combinatie van romantiek,
religie, wetenschap, moord, mystiek, architectuur en
actie maken deze thriller zeer de moeite waard.
Italië.nl
De elfde plaag John S. Marr 1998 De FBI doet er alles
aan om te voorkomen dat een religieuze fanaat een groot
deel van New York vergiftigt, de laatste van de door hem
op moderne wijze geïmiteerde tien plagen van Egypte.
De herderskroon Terry Pratchett 2018-01-15 Het
allerlaatste deel uit de Schijfwereld-reeks Alleen J.K.
Rowling kan zich wereldwijd een meer gelezen Britse
schrijver noemen dan Sir Terry Pratchett Er is iets op
komst. De uilen en de vossen voelen het al aan en zo ook
Tiffany Verweerd. Een oude vijand is zich aan het
hergroeperen. Het is een tijd van einden en beginnen,
van oude vrienden en nieuwe, van grenzen die aan het
vervagen zijn, en van het verschuiven van macht. Ditmaal
is het Tiffany die tussen het licht en het donker, het
goede en het kwade staat. Als een leger elfen klaarstaat
voor een invasie moet Tiffany de heksen zien te
verenigen. Om het land te beschermen. Haar land. Er moet
werk van gemaakt worden. Koste wat kost. De pers over De
herderskroon ‘Terry Pratchett was nog nooit zo gevat,
direct en raadgevend als in zijn laatste Schijfwereldboek.’ The Guardian ‘Een vrolijk vaarwel van een van de
meesters van de fantastische fictie. Hoog gehalte aan
literair genot.’ Nicholas Tucker in The Independent
‘Terry Pratchett was een van onze grootste fantasten en
zonder twijfel de grappigste.’ George R.R. Martin ‘Terry
Pratchett heeft meer vreugde in mijn leven gebracht dan
welke andere schrijver dan ook.’ A.S. Byatt
Het Verloren Symbool Dan Brown 2018-10-30 Robert Langdon
wordt onder valse voorwendselen naar Washington gelokt:
het epicentrum van de wereldmacht en de stad met de
grootste geheimen uit de geschiedenis. Zijn goede vriend
Peter Solomon, prominent lid van de vrijmetselarij en
filantroop, is ontvoerd en verkeert in levensgevaar.
Solomons kidnapper wil maar één ding: dat Langdon de
codes van het mysterieuze genootschap ontcijfert en de
legendarische macht die daardoor vrijkomt aan hem
overdraagt. Langdon kan niet anders dan het spel
meespelen. Hij krijgt hulp van Katherine, Solomons zus,
een vooraanstaand wetenschapper die de kracht van het
menselijk denken bestudeert. Lukt het hun de geheimen
van Washington te ontraadselen? Want wat hadden de
idealen van de geestelijk vaders van de Verenigde Staten
gemeen met de denkbeelden van de vrijmetselarij? En kan
die kennis Solomons leven en het voortbestaan van de
wereld veiligstellen? '
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De enige en zijn eigendom Max Stirner 2012
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.
Westwaarts met de nacht Beryl Markham 2018-07-03
Onconventioneel, gepassioneerd en moedig. Beryl Markham
was een van de meest uitzonderlijke vrouwen van de
twintigste eeuw. Toen ze als kind in Kenia woonde sprak
ze Swahili en ging ze blootvoets op jacht met de lokale
stammen. Later werd ze een beroemd trainer van
racepaarden, een schoonheid die in de high society voor
menig schandaal zorgde en een van de grootste
luchtvaartpioniers. In 1936 vloog ze als eerste persoon
solo over de Atlantische Oceaan van oost naar west. Ze
vertrok vanuit Engeland en landde ruim 21 uur later met
een defecte motor in Nova Scotia, Canada.
Aan alle jongens van wie ik hield Jenny Han 2016-04-04
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer
op niks uit, schrijft ze een brief aan de desbetreffende
jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart
uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt
de brief in een doos die ze bewaart onder haar bed.
Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook.
Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die
gericht was aan Josh, het vriendje van haar oudere zus.
Ons betere ik Steven Pinker 2011-12-15 De gruwelijke
beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws
zien geven ons de indruk dat onze tijd de gewelddadigste
aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat Steven
Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons
zoveel menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en
zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En
hoe meer we met anderen te maken krijgen, des te meer
groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit
egoïsme. Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing
op den duur sterkere eigenschappen zijn dan sadisme en
wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende, onmisbare
geschiedenis van de menselijke omgang en een boek voor
de eeuwigheid. STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is een
experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie
aan Harvard University. Hij schreef over taal en
intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994),
Hoe de menselijke geest werkt (1997), Het onbeschreven
blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het unieke
van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel
terreinen zoekt: psychologie, taalkunde,
evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand
die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan
rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin
Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en
de manier waarop we daarmee als biologische en sociale
dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de
hoogte wil raken van een fascinerende nieuwe wetenschap,
en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke
boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten
ontgaan.' - TROUW
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