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Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste
kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de
mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van
de knappe, superrijke Max Hamilton weet te redden, wint ze zijn
eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige
liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond
komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze
in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog

zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel
allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,
opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is
zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door
haar... toch?
Mahomets Alkoran, 1707
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de
bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette
heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten
en is met haar man een bed and breakfast begonnen in Umbrië.
Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en
van het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht
haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit
Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een
geheim met zich mee en door de komst van een jonge
Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu
in te halen. Tijdens een etentje valt een naam. Claudette dacht
dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat
sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar
verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit
allemaal begon...
Official Telephone Directory 1990
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en
Skye genieten van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze
slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk
moment van de dag met elkaar door. Maar hun fysieke relatie
neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is
om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer
gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou
worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot
een kantelmoment. Slade geniet meer dan goed voor hem is van
zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te
gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als

Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een
gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te
helpen. Zijn hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity
vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze
gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te
veel bier en whisky tussen hen escaleert, gebeurt het
onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van
zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.
Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
In jouw plaats Sofie Sarenbrant 2013-04-02 Het is al zestien jaar
geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik,
waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby af
moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar
man Tobbe en dochter Nicole een schijnbaar rustig familieleven
in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou
worden, niet vergeten. De man die haar haar pasgeboren baby
afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp
en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw.
Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is
gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook
haar leven in gevaar.
Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze maegden 1959
De beghinselen des waterwichts Simon Stevin 1586
Voortreffelijk en waardig Arnoud Vrolijk 2013 Deze kleine
tentoonstelling over 400 jaar Arabische studies in Nederland
wordt georganiseerd in samenwerking met de Universitaire
Bibliotheken Leiden en het Academisch Historisch Museum. De
expositie schetst de geschiedenis van deze wetenschappelijke
traditie aan de hand van portretten van voornamelijk Leidse
hoogleraren Arabisch en hun wetenschappelijke nalatenschap.
Bovendien zijn er boeken, prenten en handschriften te zien.
Samensteller en gastconservator van de tentoonstelling is dr.
Arnoud Vrolijk, conservator oosterse handschriften en oude
drukken van de Universitaire Bibliotheken Leiden. Achter de
Leidse professoren en hun universiteit bevond zich een complete

lokale infrastructuur. Die bestond uit oosterse drukkers zoals
Elzevier en Brill, boekverkopers en veilingmeesters. Exhibition:
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, the Netherlands (6.9.20132.3.2014).
De schilderkonst Charles Alphonse Dufresnoy 1762
Souffrir pour parvenir Roelof van Gelder 1998
Medical and Health Care Books and Serials in Print 1988
De beghinselen der weeghconst Simon Stevin 1586
Het reservaat Hein Wybrand 1971
Geschiedenis van Iseghem Guillaume François Tanghe 1852
A description of the King's royal palace and gardens at Loo
Walter Harris 1974 Gedetailleerde beschrijving van het paleis en
de tuinen aan het einde van de 17e eeuw.
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.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk
feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een
groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter,
Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt
met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin,

bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat
hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur
Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft
van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks
samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er
ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het
problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen
delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons,
felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee.
Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse
kantoorleven een ware beproeving. In Zondagsleven zoekt
Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en
overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar
hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar
ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde voor haarzelf,
voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te
begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme,
gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven
aan wie je bent.
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.
Telephone Directory 1990
Die gulden litanie 1650
De sterctenbouwing Simon Stevin 1594
Natuur en kunst Erik Jong 1993
Het groot schilderboek Gérard de Lairesse 1707
Slaaf kindje slaaf Dolf Verroen 2006 Maria (ik-figuur) krijgt op
haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met
hem doen en laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
Smaakt naar meer Sergio Herman 2020-10-27 Sergio Herman
maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden.
Samen met Axel Daeseleire, die even gepassioneerd is over
vreemde culturen en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten'
als universele taal verkenden ze verschillende regio's over de
hele wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de
hand van 30 streekgebonden gerechten en tal van culinaire
verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de
rijkelijke banketten van de maharadja in India tot de streetfood
van Mexico-Stad.
Lipsius en Leuven Gilbert Tournoy 1997 De Brabantse geleerde
en hoogleraar Justus Lipsius (1547-1606) geldt terecht als.
De edele kunst van not giving a f*ck Mark Manson 2017-04-11
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét
boek voor zelfhulphaters! Stop met altijd maar positief zijn, en
leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de

tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je
angsten, fouten en onzekerheden maar de pijnlijke waarheid
onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen
waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je
de tools om te kiezen waar jij om geeft, en dus ook waar je niet
om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch en
vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door
wetenschappelijk onderzoek.
Harry Potter en de Geheime Kamer J.K. Rowling 2015-12-08 Na
een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante gaat
Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus Pocus. Maar alleen al om daar te komen
blijkt een ware heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto
Harry en zijn vriend Ron uitkomst biedt. Na alle avonturen van
het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen Toverdranken, Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de
Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen
wijden. Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er
aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder dagboek...
Wit Han Kang 2017-11-14 Op een middag in de nazomer had ze
het gezien terwijl ze langs een afgelegen flatgebouw liep. Op de
tweede verdieping was een vrouw bezig de was op te hangen,
aan een rek buiten het balkon. Er ontsnapte haar een pluk
wasgoed. Eén zakdoek zweefde omlaag, het langzaamst van
alles, en belandde uiteindelijk op de grond. Als een vogel met
half ingevouwen vleugels. Als een ziel die behoedzaam een plek
zocht om neer te strijken. Terwijl de verteller met een
schrijversbeurs in Warschau verblijft, een besneeuwde stad vol
tastbare littekens van het geweld uit het verleden, wordt ze
achtervolgd door het verhaal van haar oudere zus, die slechts
twee uur na haar geboorte overleed. Een gefragmenteerde
verkenning van witte dingen is het resultaat – de bakerdoeken,
die ook haar doodskleed waren, de melk uit haar moeders
borsten die ze niet meer dronk, de blanco pagina waarop de
verteller tevergeefs probeert het verhaal te reconstrueren – alles

ontvouwt zich in een krachtig, poëtisch distillaat. Wit is een boek
als geen ander. Het zijn gedachten over een kleur, over de kracht
en de kwetsbaarheid van de menselijke geest, en pogingen om
nieuw leven te vinden in de as van vernietiging. Over De
vegetariër: ‘Ik zou zeggen dat u dit boek moet lezen.’ – Arnon
Grunberg in de Volkskrant ‘Voor de fans van Murakami.’ **** –
Gazet van Antwerpen ‘De vegetariër van Han Kang is een
overtuigende, indringende roman.’ – NRC Handelsblad ‘De
vegetariër is een wonderlijk boek, schurend en tegelijkertijd diep
tragisch en ontroerend.’ – de Volkskrant ‘De bijna perverse
verleiding van dit boek zit ’m [...] in de poëzie van de beelden. Ze
zijn heftig erotisch en nogal beklemmend.’ – De Groene
Amsterdammer
Een nieuw vaderland voor de muzen K. Porteman 2008 Na een
aanloop die omstreeks 1560 begint, komt de Nederlandse
letterkunde vanaf 1600 tot een grote bloei, die tot na 1650 zal
voortduren. Uitgebreide geschiedenis van deze
renaissanceperiode, met aandacht voor de rederijkers, de
boekproductie, cultuurpolitiek en beroemde schrijvers zoals
Hooft, Cats, Huygens, Bredero etc. en de positie van vrouwen in
het literaire circuit. Recensie in: Ons Erfdeel. 51 (2008) 4
(nov.154-157).
P. C. Hoofts Nederlandsche historien Pieter Corneliszoon Hooft
1821
Leids heelal Johan Koppenol 1998 Studie over de cultuur in het
16e-eeuwse Holland aan de hand van de figuur van de Leidse
stadssecretaris en letterkundige Jan van Hout (1542-1609).
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
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 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 en
spannend familieverhaal.’ Avrobode
Geheime kennis David Hockney 2002 Verslag van een
onderzoek van de Britse beeldend kunstenaar (1937) naar het
(mogelijke) gebruik van optische hulpmiddelen door de oude
meesters bij het maken van hun werk.
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...
Itinerario, voyage, ofte Schipvaert van Jan Huygen van
Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592 Jan
Huygen van Linschoten 1910
d3Zusjes / druk 1 Ina Enssr (pseud. van J.K. van Raffe.) 2009-04
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is
verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot
gevaarlijke tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
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