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Staal & stormweer
Tachtig dagen wit
Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal liefhebbers
elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste patronen van over de hele wereld
op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar
haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde
het bij Joke om voor een tweede keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit
boek biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen voorkeur aan te
passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na een korte introductie tot de
verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.

Vrouw en Recht
Hoe zijn de dorpen, steden en rivieren in de Lage Landen aan hun naam gekomen? En de bossen en veengebieden? Riemer Reinsma laat onder
andere zien hoe het mogelijk is dat Zoeterwoude, nu midden in een boomloze vlakte, naar een heus oerwoud genoemd is en hoe we ons dat woud
moeten voorstellen. En hoe zit het eigenlijk met Montfoort midden in de provincie Utrecht, en toch een naam die uit het Frans komt? Nog zon
raadsel: de eeuwenoude namen die men halverwege de twintigste eeuw toebedeelde aan de toen fonkelnieuwe dorpen in de Noordoostpolder, zoals
Nagele. Ook hedendaagse themas passeren de revue. Als twee of meer gemeenten besluiten samen te gaan, is het soms een hele toer om het eens
te worden over de nieuwe naam. Etten en Leur werden Etten-Leur, maar als er vijf gemeenten samengaan is zon optelsom niet vol te houden. En
hoe is het gesteld met de carnavalsnamen? Zijn die allemaal bedacht door de Raden van Elf? Dit boek beschrijft alle fascinerende
wetenswaardigheden van de plaatsnamen in Nederland en Vlaanderen. Riemer Reinsma publiceert regelmatig over taal. Hij is vaste medewerker
van het maandblad Onze Taal en van het Nederlands-Vlaamse tijdschrift Neerlandia/Nederlands van Nu. In 2006 verscheen zijn boek Van hier
tot Tokio, dat geografische namen over de hele wereld behandelt.'

Soeverein
Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen Noelle Hopkins
heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete
tijd van het jaar is, heeft ze een winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij
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heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst, biedt het werk in The
Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle Al snel blijft het niet langer bij kussen
onder de mistletoe Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold.
Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.

De fouten van de moeder
17,000 Tekst

Leesboek voor de lagere school
Temidden van jeugdige rijkeluisszoontjes op een internationale Rooms-Katholieke jongenskostschool in de buurt van Parijs verschijnt de
"Vrouw" in de gedaante van Fermina Marquéz, een mooi jong meisje uit Colombia, waarop zich het eerste liefdesverlangen van deze jongens
concentreert.

Inleiding handelsrecht
In de laatste zeventig dagen van zijn leven beleeft de schilder Vincent van Gogh nog een bijzondere liefdesrelatie met de jonge dochter van
zijn behandelend arts.

Melodic Intonation Therapy
In Soeverein van Ted Dekker zet De Orde alles op alles om de laatste Sterfelijken uit te roeien. Soeverein is het laatste deel uit de serie
The Books of Mortals. De volgelingen van Rom zijn in verwarring na de verschrikkelijke oorlog met de Orde. Iedereen levert nu zijn eigen
strijd om te overleven. Slechts 36 Stervelingen blijven trouw aan Rom, maar de Orde is vastbesloten om ook dit laatste groepje te verslaan.
Wanhopig bieden ze weerstand aan de tegenstander die steeds gewelddadiger wordt. Als de totale vernietiging onontkoombaar lijkt, moeten ze
vertrouwen op hun geloof en de soevereiniteit die hun toegezegd is.

Fermina Márquez
Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin, gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn school af te maken; hij
vindt er niet de rust waarop hij gehoopt had.

Het orakel
Melodic Intonation Therapy (MIT) is een therapie voor mensen met een ernstige niet-vloeiende afasie. Deze patiënten zijn vaak in staat
woorden en korte zinnen te zingen, die ze sprekend niet kunnen uiten. MIT verbetert de gesproken taalproductie door gebruik te maken van
ritme en melodie. Uit recent onderzoek is gebleken dat MIT bij ernstige niet-vloeiende afasiepatiënten met een relatief goed taalbegrip kan
leiden tot verbetering, in de gesproken taalproductie De nieuwe bewerking van de Melodic Intonation Therapy bevat een uitgebreide
beschrijving van de achtergronden van MIT, een uitgebreide praktische handleiding met aanwijzingen over hoe de therapie gegeven moet worden
en een groot aantal oefenzinnen. Daarnaast wordt een actueel en compleet overzicht van de belangrijkste onderzoeksresultaten naar MIT
gegeven.Als onderdeel van het MIT is het digitale oefenprogramma e-MIT ontwikkeld. Dit digitale programma kan, indien gewenst, door de
therapeut tijdens de therapie worden. e-MIT omvat alle zinnen, die tijdens de therapie getraind worden. Van de zinnen wordt door e-Mit
steeds een filmpje getoond van een mond die de zin voorzingt. Patiënten kunnen zo meezingen ondersteund door zowel de melodie als het
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mondbeeld. Middels e-MIT kunnen ook extra oefeningen aan de patiënt mee naar huis worden gegeven. Daarnaast bestaat met e-MIT de
mogelijkheid om eigen doelzinnen op te nemen.Naast de reguliere versie van e-Mit voor logopedisten is een tweede versie van e-MIT
beschikbaar, het zogeheten 'e-Mit-thuis'. e-Mit-thuis kan los worden aangeschaft en is bedoeld voor patiënten om thuis te oefenen, ook als
men geen logopedische therapie (meer) ontvangt. e-MIT en e-MIT-thuis zijn zeer gebruikersvriendelijk en geschikt voor de doelgroep.

Kantteekeningen
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te geven vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de minister van Binnenlandse Zaken, de
serveerster Ruby Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt vrijgesproken. Maar op het feestje dat hij geeft om zijn vrijspraak te vieren
wordt hij zelf neergeschoten. Wanneer de politie de gasten fouilleert, treft ze bij zes mensen een pistool aan. Deze verdachten blijken
allemaal een motief te hebben. De onderzoeksjournalist Arun Advani maakt het tot zijn missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas
Swarup schetst in zijn langverwachte tweede roman een intrigerend beeld van de hedendaagse standenmaatschappij in India en van onze door
corruptie, machtsmisbruik en celebrityverering gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een onvervalste pageturner, het werk van een
meesterverteller.

Johan Doxa
Urbanus heeft het zoveelste plannetje bedacht om Nonkel Fillemon zijn geld af te troggelen en deze keer lukt het hem nog ook! De familie
Urbanus eet elke dag kreeft en kaviaar die ze speciaal laten overvliegen uit Rusland. maar Urbanus verveelt zich. en hij lust niet zo graag
kreeft. Is rijkdom dan toch niet zo geweldig? En dan ziet hij een advertentie voor zijn droomjob in de krant

Roemeense Woordenschat
In duizend zoete armen
Namen op de kaart
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.

Thomas Register of American Manufacturers
PRINCE2 voor Dummies / druk 1
`Kijk uit Stephen King: Robert Pobi komt eraan! Graffiti Magazine Na de plotselinge dood van zijn vrouw heeft succesvol thrillerauteur
Gavin Corlie erg veel moeite om grip te houden op de wereld om hem heen. Hij koopt een oud huis in het dorpje New Mannheim, in de staat New
York, dat tussen de heuvels genesteld ligt en uitkijkt over een groot meer. Daar, in dat idyllische landschap, hoopt hij eindelijk aan het
ongrijpbare proces van verwerking te kunnen beginnen. Maar zijn nieuwe leven midden in de natuur is verre van idyllisch; als een
dertienjarig jongetje dat in een rolstoel zit, Finn Horn, bijna verdrinkt in het meer ontdekt Gavin een ontstellend geheim: er zijn de
afgelopen tientallen jaren opvallend veel mensen in het vredige dorpje spoorloos verdwenen. Is de corrupte, aan amfetamine verslaafde
sheriff hier verantwoordelijk voor? Of is Finns bewering dat er een beest in het Lake Caldasac huist meer dan een bijna-dood-hallucinatie?
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In een strijd tegen de tijd en Moeder Natuur gaan Gavin en Finn op jacht naar een wezen dat lijkt te zijn geëvolueerd met één enkel en
angstaanjagend doel: zich voeden met menselijk aas

Zes verdachten
De naderende Getijdenvloed werpt haar schaduw ver vooruit over de continenten Yuros en Antiopia. Nieuwe vriendschappen worden gesloten,
oude vriendschappen verbroken. Aan beide zijden van de brug bereiden zowel legerscharen als burgers zich voor op het onvermijdelijke. Drie
mensen spelen een gevaarlijk spel met hun lot: een mislukte magiër op zoek naar de waarheid, een jonge vrouw die zich tussen haar machtige
echtgenoot en haar minnaar opstelt en een huurlinge die zich tegen haar opdrachtgever keert. Zonder het zelf te beseffen, zullen deze drie
mensen over het lot van hun wereld beslissen. 'Een nieuwe ster aan het fantasy-firmament . David Hair is de naam!' - Tor.com 'Dit is een
van die boeken die zo episch zijn, die je zo het verhaal binnenzuigen en zoveel tijd en emotie vergen, dat er bij het lezen van de laatste
pagina s toch een gevoel van spijt optreedt.' - The British Fantasy Society

Rottweiler
Winkler Prins encyclopedie van het dierenrijk
Als hulppietje
Judith wordt door haar moeder mishandeld. Ze voelt zich zelf schuldig en durft er met niemand over te praten. Vanaf ca. 12 jaar.

Schuldig
Inleiding tot Prince2, een methode voor het managen van complexe projecten.

Is God liefde?
Leerboek voor het universitair basisdoctoraal onderwijs.

Blauwe plekken
Een intelligente jonge joodse vrouw beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit haar dagelijkse leven en de dingen waarmee ze bezig is,
tussen 27 maart en 19 mei 1942.

Voor altijd kerst
Zuiverheid van taal
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt
slangen en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat
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Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot
wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in aanmerking
komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze
hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder
verschenen van haar onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.

Placcaet
Informatie in woord en beeld over aanschaf en onderhoud van deze rashond.

Een schone zaak
In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en onbeschaamde Liana, geïntroduceerd in een spannende
nieuwe wereld vol passie en avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij zich direct verbonden voelt; Dagur, de knappe drummer van
een wereldberoemde rockband; en de gevierde fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring, maar Lily
weet dat ze nog steeds niet gevonden heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende
schrijvers, die voor het eerst, en anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam is in de
Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de zinderende Tachtig dagen-serie.

Lokaas
Woensdag werd de rabbi nat
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?

Het Photoshop CS4 boek voor digitale fotografen
Vlak voor de Archon, de god-op-aarde, sterft, vertrouwt hij Mirany, een van de negen jonge priesteressen, toe dat de Spreker samen met
anderen verraad pleegt. Mirany gaat op een gevaarlijke speurtocht naar de 10-jarige jongen die Archon moet worden. Vanaf ca. 12 jaar.

Oude mannen om middernacht / druk 1
Essays, artikelen en interviews van en met vrouwen die werkzaam zijn op het terrein van vrouwen en recht.

Nieuw goedkoop magazijn voor alle standen
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De muze van Vincent
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large multi-volume set. Includes: Products &
services, Company profiles and Catalog file.

Zoomigurumi
Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar
Harlequin Kerstspecial
Danielle Steel, De fouten van de moeder Elke vrouw maakt keuzes, maar wat kies je als je
altijd voor haar werk gekozen, en heeft haar kinderen eigenlijk verwaarloosd. Olivia wil
loopt helemaal anders dan ze had gehoopt. Maken haar kinderen nu dezelfde fouten als hun
ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 landen. Meer dan 20 van haar boeken
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. Ook in Nederland en Vlaanderen is

familie op het spel staat? Olivia Grayson heeft
dat goedmaken met een droomvakantie, maar het
moeder? Danielle Steel heeft van haar 85 romans
zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan
haar populariteit ongeëvenaard.

Het boek der meest gebruikelijke basterdwoorden
Drie verhalen waarin joodse mannen terugkijken op een bewogen leven.

De engel zweeg
Leidraad voor theoretische en praktische pedagogiek in kindercentra.

Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk
niet eens mag blijven.
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