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Getting the books Nanni Marine Diesel Engine Manual 14 Hp now is not type of inspiring means. You could not single-handedly going in imitation of ebook amassing or library or borrowing from your friends to log
on them. This is an totally simple means to specifically acquire guide by on-line. This online message Nanni Marine Diesel Engine Manual 14 Hp can be one of the options to accompany you later than having
other time.
It will not waste your time. bow to me, the e-book will certainly aerate you extra matter to read. Just invest little times to entry this on-line proclamation Nanni Marine Diesel Engine Manual 14 Hp as competently
as review them wherever you are now.

Nederlandse goud- en zilvermerken Elias Voet 1974
Spuiten Deel 1 - erotisch verhaal Vanessa Salt 2020-03-02 ‘Veronique is zo dicht naar ons toe gegleden dat het moeilijk is om haar hielen nog op de auto te houden. Ik til een van haar benen op en leg haar laars
op mijn schouder. Mounir begrijpt het onmiddellijk en pakt het andere been beet. Daar ligt ze voor ons, trillend en sidderend met haar benen wijd open, en ze raakt zichzelf aan en mijn partner. Alleen van deze
aanblik al zou ik kunnen komen.’ In dit heftige erotische korte verhaal ontmoeten Patrick en Mounir, twee politiecadetten, de graffitikunstenares Veronique. De opwinding is er direct en gaat alles te boven. De nog
wat onschuldige Patrick volgt zijn verlangen blindelings en ze ervaren allemaal dingen waar ze alleen nog maar van hebben gedroomd. Het experiment eindigt in extase. Vanessa Salt is een pseudoniem.
Vanessa vindt inspiratie voor haar verhalen tijdens haar vele reizen, waar warme erotische locaties haar erotische fantasieën koesteren. Vol humor schrijft ze over de passie die kan opduiken in situaties waar je
dat niet verwacht.
De gebroeders Van Limburg Rob Dückers 2005
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze
heeft alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een
donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en
wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en intelligente thriller over de
duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van
New York.
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.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen
zijn de meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is
effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer.
Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel
onderzoek naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het versterken van
nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
Cruising World 1991-04
Het testament Eric Van Lustbader 2010-01-01 Eeuwenlang heeft een clandestien genootschap geheimen bewaard die de wereld kunnen veranderen. Nu is de veiligheid van die geheimen afhankelijk van één
man... en een vrouw die hij nauwelijks kent... Braverman Shaw – ‘Bravo’ voor zijn vrienden – heeft altijd geweten dat zijn vader geheimen had. Pas wanneer Dexter Shaw bij een mysterieuze explosie om het
leven komt, ontdekt Bravo dat zijn vader een vooraanstaand lid was van een sekte die gesticht was door de volgelingen van Franciscus van Assisi en die al eeuwen geleden zou zijn ontbonden. Al meer dan
achthonderd jaar bewaakt de orde een verloren gewaand testament uit het begin van onze jaartelling dat het christendom tot wankelen kan brengen. Dexter Shaw was de laatste bewaarder van het testament en
Bravo is zijn uitverkoren opvolger. Nu moet Bravo, cryptoanalist en kenner van de Middeleeuwen, de duistere aanwijzingen van zijn vader volgen om het verborgen testament te vinden. Hij wordt geholpen door
Jenny Logan, een gedreven jonge vrouw die door de orde is aangesteld om Bravo te beschermen. Maar hij ontdekt al gauw dat hij niemand kan vertrouwen. Zelfs Jenny niet... strongDe pers over Eric Van
Lustbader: ‘Als erfgenaam van de overleden geestelijk vader van Bourne, de succesvolle thrillerschrijver Robert Ludlum, weet Eric Van Lustbader in Het Bourne Testament de sfeer uit de bestsellers van zijn
vroegere vriend uitstekend te treffen.’ – De Telegraaf ‘**** – De vader-zoonrelatie is verbluffend sterk opgetekend. Maar vooral de gevechten beschrijft Lustbader zo beeldend dat ze de term high definition
verdienen.’ – Veronica Magazine ‘Een waardige opvolger van de boeken van Ludlum.’ – Crimezone.nl
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de klauwen van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald.
Het Hart van Arcania, de machtigste magische steen in het land is nu in handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is gevangen genomen.
Ongeluksgetal Dick Francis 2015-12-18 Dick Francis schreef vele thrillers over de rensport.Ongeluksgetal is een bundeling van dertien spannende korte verhalen. Uiteraard spelen ook deze misdaadverhalen

zich af op en rond de renbaan; van een moordenaar van een jockey die wroeging krijgt tot en met een onhandige bommelding.
Fatale kus Lauren Henderson 2013-08-15 Scarlett Wakefield is zo'n meisje dat altijd pech lijkt aan te trekken. Wanneer ze tijdens een feestje zoent met Dan, de populairste jongen van school, valt hij dood neer.
Nadat ze van de schrik is bekomen, komt ze erachter dat hij is vermoord. Maar door wie? En waarom? Om uit handen van de roddelpers te blijven, die maar niet uitgeschreven raakt over de 'fatale kus', wordt
Scarlett naar de strenge kostschool van haar grootmoeder gestuurd. Daar weet niemand iets van haar geheim af, denkt ze. Tot ze anonieme briefjes ontvangt die een heel ander licht werpen op Dans plotselinge
dood... 'Een verrassend leuke kruising tussen chicklit en detective: snel, spannend en mysterieus.' Mel Wallis de Vries Maak in dit eerste deel kennis met Scarlett! In deze reeks verschenen ook: Zoenen &
leugens, Kus in de nacht en Doodskus.
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 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 35-jarige 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 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.
Een dans met zijn drieën - erotisch verhaal Alicia Luz 2020-10-21 ‘Sinds die dag, nu bijna elf jaar geleden, zijn we onafscheidelijk en liefdevol. We delen alles - nou ja, bijna alles. Alles behalve seks.’ Caroline is
een danseres en droomt van de dag dat haar vaste danspartner, haar soulmate Ruben, haar eindelijk zal nemen. In afwachting van zijn beslissing fantaseert ze over dat magische moment, die eerste keer. Als ze
een weekend in Bordeaux is, waar haar familie woont, ontmoet ze Madhi. Zijn betoverende en krachtige donkere huid zal haar verder brengen dan een draai op een dansvloer. Hij zal haar meesleuren in een
intense wervelwind van heerlijke sensaties, om eindelijk haar eeuwige droom te laten uitkomen ... En wat als blijkt dat Ruben gewoon een beetje extra motivatie miste? Een dans met zijn drieën ... Alicia Luz is
een Franse romanschrijver en hypnotherapeut. Toen ze begin dertig was, op zoek naar nieuwe en ongekende sensaties, begon ze een carrière in erotica. Ze vindt het leuk om woorden zo te ordenen dat ze de
lezer doen dromen en fantaseren. Ze vindt het ook leuk om vormen en kleuren samen te gebruiken om zo de lezer meer te boeien. Je kunt haar vinden op Instagram @alicia.luz.auteure
Na het vuur, een ademloze stilte Evie Wyld 2011-04-13 Nadat zijn relatie op de klippen is gelopen, verhuist Frank van Canberra naar het huisje van zijn grootouders aan de oostkust. Hij wil zijn gewelddadige
jeugd en de slechte relatie met zijn vader vergeten. In het kleine dorp midden in de overweldigende Australische natuur lukt het hem een nieuw leven op te bouwen. Frank maakt zelfs vrienden: zijn buren en
vooral hun zevenjarige dochtertje Sal. Maar het is niet eenvoudig om het verleden te vergeten en na verloop van tijd gaat Frank in Sydney op zoek naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren vijftig en zestig
opgegroeid als zoon van een getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt Leon een oproep voor dienst in de Vietnamoorlog. Hij is er getuige van vreselijke dingen en raakt na zijn terugkeer naar Australie aan
lager wal. Als Frank na de zoektocht naar zijn vader Leon terugkomt in zijn dorp, blijkt zijn huisje vernield te zijn. Buurmeisje Sal wordt vermist en Frank wordt verdacht van moord. De problemen uit zijn jeugd,
waarvoor hij op de vlucht is, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe problemen.
Praktisch perfect Katie Fforde 2020-01-21 Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo
hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt
een ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn
ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad,
die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Andersens sproken en vertellingen Hans Christian Andersen 1895
The world book of love Leo Bormans 2013-04-09 De wijsheid van 100 liefdesprofessoren uit de hele wereld Dit boek begint waar Hollywood stopt. Na het wereldwijde succes van Geluk. The World Book of
Happiness bestudeerde Leo Bormans twee jaar lang het wetenschappelijk onderzoek over de liefde. Hij verzamelde de grootste denkers: 100 onderzoekers uit 50 landen vatten in 1000 woorden samen wat we
weten over de liefde. Het resultaat is een caleidoscopisch boek vol wijsheid en inzicht in het systeem en het mysterie van de liefde. The World Book of Love is een boek over hechting, passie en toewijding. Over
jaloezie en misbruik, Darwin, speeddates en hersenscans. Over ouderliefde, dieren, vrienden, seks, huwelijk en scheiding, vlinders in de buik en zorg voor ouderen. Maar vooral ook over het geheim van de
romantische liefde. In een geglobaliseerde wereld kunnen we allemaal van elkaar leren. Van Amerika tot China, van Afrika tot Finland. Ontmoet jezelf en je geliefden in de spiegel en het venster van dit boek.
Bezoek zeker ook www.theworldbookoflove.comNeem deel aan de wedstrijd en maak een jaar lang elke maand kans op een romantische overnachting voor 2 in Parijs.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt.
Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen
opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge
journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur
mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Fabelen Jean de La Fontaine 1786
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 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 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
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, 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.
Zeven dagen in de zomer Marcia Willett 2018-03-06 De prachtige kust van Devon als de perfecte achtergrond: een voorschotje op de zomervakantie! Liv, de jonge moeder van een wel zeer levendige tweeling,
kijkt ernaar uit om de zomer door te brengen in de Beach Hut, een huis aan de kust van Devon. Maar als haar man Matt zegt dat hij het te druk heeft met zijn werk om mee te gaan, raakt de glans er toch een
beetje vanaf. Baz, de eigenaar van de Beach Hut, vindt het altijd heerlijk om zijn familie om zich heen te hebben, maar de komst van een onverwachte gast gooit roet in het eten. Sofia zoekt ook haar toevlucht in
het strandhuis, en voelt zich meteen tot Baz aangetrokken, maar kan haar gewonde hart dat wel aan na haar vorige desastreuze relatie? Het leven in het normaal zo rustige en vredige huis aan zee wordt steeds
ingewikkelder als de zonnige dagen van het heden worden overschaduwd door geheimen uit het verleden. Luiden alle onverwachte gebeurtenissen een nieuwe toekomst in of blijft iedereen hangen in de pijn van
vandaag? De pers over de boeken van Marcia Willett ‘Een goed uitgewerkte familiegeschiedenis, mooie natuurbeschrijvingen en sfeerbeelden maken het geheel zoals we van de veelgelezen auteur gewend zijn.’
NBD Biblion ‘Met Willetts veelzijdige, liefdevolle romans waan je je in een andere wereld.’ Mustreads.nl ‘Echt een heerlijk boek. Boeiend, ontroerend en volkomen feelgood.’ Daily Mail ‘Willetts romantische en
betoverende boeken garanderen altijd een heerlijke leeservaring.’ Lancashire Evening Post ‘Het perfecte leesvoer!’ Western Morning News
Organisatiestructuren Henry Mintzberg 2006 Handboek in de organisatieleer.
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 Zuid-Soedan, 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 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 Islam: een historisch overzicht Hamilton Alexander Rosskeen Gibb 1981 Klassiek werk over de wereldreligie van een bekend arabist (1895-1971).
Hendrik Valk (1897-1986). Alex de Vries 2019 Hendrik Valk was een schilder en graficus uit de 20ste eeuw. Al op jonge leeftijd experimenteerde hij met stilering en abstractie, en rond 1918-1920 nodigde Theo
van Doesburg hem uit om zich aan te sluiten bij de kunstenaars van De Stijl. Valk koos er echter voor zijn eigen weg te volgen. Hij ontwikkelde zijn ?Valk-stijl?, waarbij hij vasthield aan de zichtbare werkelijkheid,
die hij in sobere rechte lijnen tot de essentie reduceerde. Al het overbodige elimineerde Valk. Met uitzondering van de jaren dertig, toen hij een periode meer realistisch werkte, bleef hij zijn leven lang aan die
visie vasthouden. Dit boek is een geheel vernieuwde en uitgebreide heruitgave van het uitverkochte boek dat Alex de Vries in 2005 over de ?meester van de klare lijn? schreef. 00Exhibition: Museum Jan Cunen,
Oss, The Netherlands (02.06.-22.09.2019).
De kat die een boekje opendeed Lilian Jackson Braun 1995 Als de eigenaar van een kredietbank plotseling met het geld verdwijnt, gaat verslaggever Jim Qwilleran samen met zijn Siamese katten op onderzoek
uit.
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de Nederlandse Jojo Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die
verwachtingen opnieuw waar. Emma is 33 en voelt dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van haar grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze het verleden niet los kan laten. Gelukkig heeft ze
steun van Alice, haar beste vriendin, en van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen en Emma meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te
zeggen. Misschien is een andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar heel moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris verraadt. Maar net als Emma tot
het besef komt dat ze haar verleden niet haar toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor ze misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden ontroerd, er werden tranen weggepinkt.
Wat zijn we trots dat een Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’ Juryrapport Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap
geschreven.’ NBD Biblion
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 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.
Zonder geluk valt niemand van het dak Jan Hanlo 1989
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde
met haar kinderen.
Tjantik Indonesia 1994 Verhalen van Nederlandse schrijvers over het koloniale Indië en het hedendaagse Indonesië.
Imaazje! Niek Pas 2003
Cruising World 1996-01
Alleen op de vlucht Jack Kuper 2017-04-11 "Alleen op de vlucht" is het aangrijpende, waargebeurde verhaal van een Joodse jongen, die aan de Holocaust weet te ontsnappen. Tien jaar is hij pas, als hij op een
dag thuiskomt en ontdekt dat zijn familie door de Duitsers is weggevoerd. Dan begint een leven van verstoppen, rondtrekken en liegen. Om te overleven vergeet hij zijn naam, zijn taal en zijn godsdienst en neemt
hij een telkens wisselende identiteit aan. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal, dat door Publishers Weekly wordt vergeleken met het dagboek van Anne Frank. Auteur Jack Kuper (1932) emigreerde in 1946
vanuit Polen naar Canada. Hij woont in Toronto en geeft nog altijd regelmatig lezingen over zijn leven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië Hildo van Es 2011 Teskteditie met hertaling in modern Nederlands van een Middelnederlandse levensbeschrijving van Katherina van Alexandrië, een heilige uit
de derde eeuw.
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.
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