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Sherlock Holmes Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes e Dr. Watson são chamados para investigar a morte misteriosa de Sir Charles
Baskerville. Deparam-se com um criminoso foragido, um casal apaixonado, uma fera sobrenatural que emite sons aterrorizantes e
ainda um desconhecido que se esconde na charneca. Primeiro best-seller do século passado, os críticos consideram O Cão dos
Baskerville o melhor romance policial de todos os tempos. Envolvente e surpreendente. O Cão dos Baskerville traz um enredo genial de
mistério, suspense, terror e revelações incríveis, como em todos livros de Arthur Conan Doyle, genial criador do detetive mais famoso
do mundo.
Voor ik je loslaat Marieke Nijkamp 2017-12-12 Een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap, schuldgevoel en opgroeien als
buitenbeentje in een gesloten gemeenschap. Corey en Kyra groeien samen op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska en zijn
hun hele jeugd onafscheidelijk. Tot Corey verhuist. Het afscheid is moeilijk, maar Corey belooft terug te komen om haar vriendin op te
zoeken. Een paar dagen voor het zover is, krijgt Corey het schokkende bericht dat Kyra dood is aangetroffen - drijvend onder het ijs. Ze
is er kapot van en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord heeft gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. Ze voelt gewoon dat er iets niet klopt.
Eenmaal terug in haar geboorteplaats groeit haar wantrouwen en raakt ze er steeds meer van overtuigd dat Lost Creek geheimen heeft,
geheimen die ze niet begrijpt, maar die haar de koude rillingen bezorgen. In de donkere winter van Alaska gaat ze op zoek naar
antwoorden terwijl de sfeer in het dorp steeds grimmiger wordt... Over Voor ik je loslaat: 'Een boek vol mooie en pakkende quotes. Een
boek waarop ik niets dan positiefs te melden heb. Ik zeg: Lees dan!' Lees dan! 'Voor ik je loslaat is heerlijk griezelig en psychologisch
leesvoer voor de koude winterdagen. Vooral de sfeer van het boek en de originele manier van schrijven maken indruk!' De Nachtvlinders
'Ze weet met rake omschrijvingen en poëtische passages de personages en verhaalwereld zó gedetailleerd neer te zetten dat de lading
van het verhaal dat verteld wordt des te vervaarlijker knettert en zindert: Nijkamp ontpopt zich daardoor eens te meer als een

woordkunstenaar in proza.' The Book Review 'Nijkamp krijgt het voor elkaar om het verhaal levensecht neer te zetten.' Perfecte Buren
Bitter Kind of Love Nicole Snow 2014-11-24 BITTER LOVE: DEFIANT, SEETHING, AND UNSTOPPABLE... Alice James tried like hell
to forget soul killing tragedy. Running from her gun runner father's murder and dark days with the Prairie Devils MC was pure survival.
But escaping nightmares is never easy. Neither is erasing him from her memory. Lucas "Stinger" Spears can't forget the walking mystery
with the killer body who shared his clubhouse for a few glorious weeks. Too bad Alice rebuffed his wild charms like no woman has, and
nobody - nobody! - says no to the VP of the Devils Montana crew. Now, his own dark memories and raw passions are perfect fuel for a
midnight ride to find his woman and stake a claim. She can't remember what love's supposed to be. He can't live another second without
her on his bike and between his sheets, screaming his name and wearing his brand. And neither of them knows a dead man's secrets
are about to drive a terrifying wedge between their hearts, threatening their fragile love and the entire club... Will Alice and Stinger's
bitter love turn sweet - or will it become pure poison? The Prairie Devils MC books are stand alone romance novels featuring unique
lovers and happy endings. No cliffhangers allowed! This is Stinger and Alice's story.
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige
koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht
mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter werd aangevallen en kent
alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor
gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon
dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn
voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in
één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
Cyberstorm Matthew Mather 2014-11-12 Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus...
'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen
door een van de zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de
energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en
zijn familie te overleven in hun appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn
buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante
voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de
kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Amerikaanse Indiaanse Verhalen Zitkala Sa 2013 Gertrude Simmons Bonnin (22 februari 1876 - 26 januari 1938), beter bekend onder
haar Lakota nom de plume Zitkala- a, was een Native American schrijfster, redactrice, musicienne, lerares en politiek activiste. Ze is
geboren en getogen op het Yankton Sioux Reservation in South Dakota. Zitkala- a leefde een traditioneel leven tot ze op achtjarige
leeftijd het reservaat verliet om naar school te gaan op het Whites Manual Labor Institute, een Quaker missieschool in Wabash, Indiana.
Van daar ging ze verder leren aan het Earlham College in Indiana en het New England Conservatory of Music in Boston. Haar
autobiografische vertellingen werden in 1921 gebundeld uitgegeven onder de titel Amerikaanse Indiaanse Verhalen. Haar eerste boek,

Oude Indiaanse Legendes, is een verzameling traditionele verhalen die ze verzamelde tijdens haar bezoeken aan het Yankton
Reservation. Ook Oude Indiaanse Legenden is bij Stichting Cosmic Fire Foundation Verkrijgbaar.
Annual Report Missouri Pacific Railroad Company 1929
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken
van Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou
extatisch moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn. Behalve
dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om dezelfde reden als
waarom Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield.
Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen
en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg staan.
Geloof je ogen Linwood Barclay 2013-10-28 Een dodelijk complot en slechts één onbetrouwbare getuige... Thomas Kilbride is
geobsedeerd door kaarten. Hij verlaat zelden zijn huis, maar via het computerprogramma Whirl360 doorkruist hij hele steden. Hij grift
iedere straat en ieder huis in zijn geheugen. Dan valt zijn scherpe blik op een verontrustende weerspiegeling in een raam. Het gezicht
van een vrouw die wordt vermoord? Sinds de onverwachte dood van hun vader wordt Thomas verzorgd door zijn broer Ray, die zijn
enige connectie met de buitenwereld is. Ray gelooft Thomas eigenlijk niet, maar om hem een plezier te doen start hij een halfhartig
onderzoek. Al snel wordt echter duidelijk dat Thomas’ ontdekking een ijzingwekkend complot aan het licht brengt, waardoor het leven
van de broers in gevaar komt...
Getto in het centrum van de wereld Gordon Mathews 2012-09-13 De geglobaliseerde wereld in één gebouw Bordelen,
internetcafés,winkels met goederen van dubieuze herkomst, halal eettentjes, een pornozaak, geldwisselkantoortjes, een islamitische
boekhandel. In het hart van het toeristendistrict van Hongkong staat een vervallen gebouw van zeventien verdiepingen.Het wordt
bevolkt door een bont gezelschap van kleine handelaren, arbeiders, asielzoekers, verslaafden en backpackers.Het is misschien wel de
meest geglobaliseerde plek ter wereld.Het complex, dat in schril contrast staat met de glimmende hoofdkantoren van de internationale
bedrijven, laat heel concreet zien wat globalisering betekent in het leven van gewone mensen. In de openhartige en boeiende
(levens)verhalen legt de auteur de ingewikkelde relaties bloot tussen de bewoners van Chungking Mansions en het internationale
verkeer van goederen, geld en ideeën. Getto in het centrum van de wereld is het even informatieve als onderhoudende verhaal van het
leven van mensen in de lagere regionen van het internationale kapitalisme. Gordon Mathews is hoogleraar antropologie aan The
Chinese University of Hong Kong. Hij schreef diverse boeken over globalisering en Azië.
House documents 1884
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad
vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven.
Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Moody's Analyses of Investments John Moody 1916
Summary Report of the Commissioner of the Bureau of Reclamation to the Secretary of the Interior for the Fiscal Year Ended June 30 ...
and Statistical Appendix

United States. Bureau of Reclamation 1970
Parade's end Ford Madox Ford 2013-02-16 ?De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de gelijknamige BBC/HBO-reeks Parade's
End gebaseerd is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.Dit e-boek bevat deel 4 van het volledige boek. De overige 4 delen
van het boek zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als e-boek.Parade's End vertelt het epische verhaal van een driehoeksverhouding tegen
de achtergrond van de Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal staan
de Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens mooie, maar wrede vrouw Sylvia en Valentine Wallop, een jonge suffragette op wie hij
hopeloos verliefd wordt.
Biografisch woordenboek Gelderland 1998
One Flew Over the Cuckoo's Nest Ken Kesey 2015-03-04 De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische
inrichting van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende medicatie en de
dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die
doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten
hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het
figuur van de Big Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee
prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer
beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd
tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the
Cuckoos Nest is een van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Nomad Kind of Love Nicole Snow 2014-04-21 NOMAD LOVE: OVERWHELMING, FREE, AND UNFORGETTABLE... June Daniels
watched helplessly as the Grizzlies Motorcycle Club destroyed everything she ever cared about. The ruthless gang controls her
shattered life, condemning her to darkness without end...until she meets him. Aaron "Maverick" Sturm doesn't know what it means to
settle down. The President of the Prairie Devils Nomads charter is way too hardened, untamable, and dominant for any old lady. But
when he's sent West to establish a new charter, the beautiful woman he takes as collateral from the Grizzlies upends everything.
Instincts Aaron never knew existed start to rage, primal desires to love and protect her in his bed, on his bike, and in his heart. This bad
boy loves a challenge. Claiming broken, mysterious June is his fiercest ever. She can't forsake her need for vengeance on the Grizzlies.
He can't let go, even when giving her what she needs most brings savage politics and blood war between MCs. Will June find love and
justice with her outlaw savior - or will her bitter determination ruin the man she loves and his club? Note: this is a dark and gritty MC
romance with language, violence, and love scenes as hard and raw as they come. Outlaw love is always the hardest! The Prairie Devils
MC books are stand alone novels featuring unique lovers and happy endings. No cliffhangers allowed! This is June and Maverick's story.
Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel
hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿
over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen
deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is

een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer
herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren
verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David
Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿
schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers
en over zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar
meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit
niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David
Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een nog
grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet
alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman
Brusselmans
Suttree Cormac McCarthy 2014-11-19 Wrang en hard maar toch humoristisch en van een vernietigende schoonheid, dat is Cormac
McCarthy's magnum opus Angel (1979), waaraan hij twintig jaar heeft gewerkt. Het is het verhaal van de gedeclasseerden en de
havelozen, de zwarte krotbewoners en de verre nazaten van de Saksische clans die ooit golf na golf Amerika overspoelden, en hun
waanzinnige maalstroom van religie, hoop, geweld en blinde dronkenschap. Centraal staat de aan lager wal geraakte Cornelius Suffree.
In een woonboot op de Tennessee aan de rand van Knoxville voorziet hij in zijn bestaan door te vissen in dit stinkende riool, dat als een
Styx door de stad en het land stroomt. Hij kiest voor een bestaan als rivierrat, en in de roman klinken de stemmen van de 'ratten' met
wie hij zich omringt. In een overweldigende stortvloed van beelden schildert McCarthy het beeld van Amerika's zelfkant, een machtig en
genadeloos epos vol slemp- en vechtpartijen, sluwheid en tragiek, dood en miserabel leven. Waarbij als motto deze weinig opbeurende
woorden van hoofdpersoon Suffree kunnen dienen: 'De menselijke ellende kent geen grenzen, het kan altijd nog erger.' Eerder
verschenen bij De Arbeiderspers de eerste twee delen van de Border Trilogy, AI de mooie paarden en De kruising, en Kind van God.
'Cormac McCarthy biedt ons hier een beeld van het leven op en aan de rivier dat leest als een verdoemde Huckleberry Finn.' - The New
York Times Book Review 'Angel doseert humor op het niveau van de geniale droogheid van Faulkner, terwijl de fantastische
verbeeldingskracht in dit boek de auteur plaatst naast het beste van Flannery O'Connor.' - The Times Literary Supplement 'Cormac
McCarthy is de geboren verhalenverteller, de schrijver van een volmaakt natuurlijke stijl; hij beschikt over een verbluffend vermogen tot
de trefzekere dialoog, zijn comédie humaine is even zwart als overtuigend. Elk verhaal, elk gegeven gaat bij Cormac McCarthy altijd tot
in het hart van de tragedie.' -New Republic De Nederlandse pers over De kruising: 'Het zwiept je van de sokken, het dreunt je in de oren
[...] een van de twee indrukwekkendste buitenlandse romans van de afgelopen jaren. Die andere was A/ de mooie paarden.' - Ger
Witteveen in Friesch Dagblad 'Wie McCarthy leest, merkt opeens weer hoe gevoelig de rechterduim is voor het aantal pagina's dat ons
en de held nog is vergund.' - Nerman Stevens in Het Parool
Echo Thomas Olde Heuvelt 2019-05-17 Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een
huiveringwekkende thriller over obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Echo van Thomas Olde Heuvelt,

auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller over obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht
van de natuur. Nick Grevers en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit, een afgelegen berg in de Zwitserse
Alpen. Documentatie over de berg is schaars, het is er ongewoon stil, en als ze de vallei betreden bekruipt hen het onheilspellende
gevoel dat ze niet alleen zijn. Niet veel later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma. Hij is verminkt en heeft zijn gezicht in het
verband. Een moeizame revalidatie wacht, maar algauw beseft Nick dat het niet alleen het trauma van het ongeluk is dat hem
achtervolgt. Er is iets in hem gewekt... Thomas Olde Heuvelt overtreft zichzelf met Echo. Een verpletterend boek waar je vanaf de
gruwelijk spannende openingsscène diep in verdwijnt.
Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan
beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is
helemaal niks. Dat doe je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald een keuze is in 'Liefde is voor
losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze
gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt.
Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks
sterke vrouwen als Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in Londen, maar
ze groeide op in Duitsland en de Verenigde Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.
Losing It Cora Carmack 2015-07-07 Deel 1 in de populaire romantische trilogie van bestsellerauteur Cora Carmack. Bliss Edwards is
bijna afgestudeerd en heeft ‘het’ als enige in haar vriendenkring nog niet gedaan. Ze vindt dat daar maar eens een eind aan moet
komen en de simpelste methode lijkt haar een onenightstand. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Eindelijk met een aantrekkelijke jongen in
bed beland, raakt Bliss in paniek en gaat ze ervandoor. Alsof dat nog niet gênant genoeg is: als ze het lokaal van de nieuwe docent
drama inloopt, herkent ze de man die ze acht uur eerder naakt achterliet in haar bed... Losing it is het eerste deel van een zeer
succesvolle trilogie. Het stond hoog op de New York Times- en de USA Today-bestsellerlijsten. De vervolgdelen heten Faking it en
Finding it. Reviews: 'Een boek dat je niet weg kan leggen.' - hebban.nl 'Plotseling komen er zinnen in voor die echt zó grappig zijn dat je
spontaan hardop begint te lachen. Hierdoor krijgt het boek zijn eigen stukje originaliteit en is hij wat mij betreft anders dan de andere
boeken rondom dit onderwerp.' - Adorable Books
Doubleday, Page & Co.'s Geographical Manual and New Atlas Christopher Orlando Sylvester Mawson 1918
Kudos Rachel Cusk 2018-10-11 In een vliegtuig luistert een vrouw naar het verhaal van de onbekende passagier naast haar: over zijn
werk, zijn huwelijk, zijn dochter en de nacht waarin hij zijn hond moest begraven. De vrouw, Faye, is onderweg naar Europa om
interviews te geven over haar nieuwe boek. Eenmaal daar aangekomen spreekt ze met mensen over kunst, familie, politiek, liefde, over
plezier en verdriet, en over gerechtigheid en onrecht. Ze praat over zaken die er werkelijk toe doen in het leven. Deze conversaties, de
laatste met haar zoon, komen samen in een prachtig, majestueus slotstuk. Kudos is, na Contouren en Transit, het laatste deel van
Rachel Cusks briljante drieluik waarin ze een even intieme als veelomvattende kijk biedt op het leven in de eenentwintigste eeuw.
Federal Reclamation Projects United States. Bureau of Reclamation
Het teken van vier Arthur Conan Doyle 2014-07-02 In dit boek ontmoeten John Watson en Mary Morstan elkaar als Mary Sherlock een

puzzel voorlegt. Ieder jaar ontvangt ze een parel van een onbekende afzender. Nu wil die afzender een ontmoeting en ze vraagt
Sherlock en Watson haar te vergezellen. Het brengt hen op het spoor van moordenaars, dieven en een fabuleuze schat. Naast een
nieuwe vertaling heeft deze editie een introductie waarin Sherlock-hoofdrolspeler Martin Freeman uitlegt hoe zijn Watson zich verhoudt
tot die van Arthur Conan Doyle.
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we
er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij
het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord
is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon.
Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol
avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Rabbit rent John Hoyer Updike 2003 Een man voelt zich niet meer opgewassen tegen het leven en besluit vrouw en werk te ontvluchten.
Hunter, Trader, Trapper 1922
Statistical Report of the Commissioner, Bureau of Reclamation, to the Secretary of the Interior for the Fiscal Year Ended June 30 ...
United States. Bureau of Reclamation 1971
De jongen die met sneeuw in zijn bed sliep Henning Mankell 2009 Joel (13) woont met zijn vader in het noorden van Zweden. Hij wil zo
snel mogelijk volwassen worden. Een van zijn voornemens is dan ook om een naakte vrouw te zien. Vanaf ca. 12 jaar.
Encyclopedic World Atlas George Philip & Son 2000 Now organized alphabetically, "the information atlas" has been completely
redesigned to provide much easier access to its wealth of geographic data. Includes a 16-page section of country-by-country facts. Fullcolor maps & art.
Transit Rachel Cusk 2016-11-14 Nadat haar huwelijk uiteen is gevallen, verhuist een schrijver met haar kinderen naar Londen. Deze
verhuizing is een katalysator van een aantal veranderingen - persoonlijk, artistiek en alledaags - en gaandeweg probeert ze een nieuwe
realiteit voor zichzelf en haar kinderen te creëren. In de stad wordt ze geconfronteerd met een manier van leven die ze tot die tijd heeft
kunnen vermijden, maar ook met vragen over kwetsbaarheid en macht, de dood en nieuwe kansen. Het leidt tot een gevecht om zichzelf
weer te verbinden met het leven. In Transit, een separaat vervolg op het alom juichend ontvangen Contouren, biedt Rachel Cusk een
even intieme als veelomvattende kijk op het leven in de eenentwintigste eeuw.
Social creature Tara Isabella Burton 2018-06-13 New York. Louise zou er schrijfster worden, ze zou groots en meeslepend leven. Nu is
ze barista-slashbijlesdocent, altijd blut, altijd moe. Dan ontmoet ze Lavinia. Mooie, rijke, excentrieke Lavinia, geboren in een wereld vol
decadente operabezoeken, geheime boekwinkels en champagne-overgoten feestjes. Dat leven wil Louise ook. Louise wil niets liever.
En ze zal alles – maar dan ook alles – doen om het te krijgen.
Truth or dare Wieke van Oordt 2013-07-18 `Ik ben nog maar vijftien. Dat is alles wat ik eruit krijg. Hij knikt langzaam, alsof hij me goed
begrijpt. `I know. Maar we hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die dit kan. Weten wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij
dat feilloos kan. Maar er zijn ook anderen die van haar gave weten. Een geheime organisatie van Truth Wizards heeft Jessie op het oog
voor een gevaarlijke missie. Een dodelijk griepvirus waart door de straten. Er is maar één bedrijf dat een virusremmer in handen heeft.

Maar spreken de makers wel de waarheid? Alleen Jessie kan hen ontmaskeren. En wat heeft haar vader met Het Virus te maken?
Report of the Commissioner of the Bureau of Reclamation to the Secretary of the Interior for the Fiscal Year Ended June 30 ... United
States. Bureau of Reclamation 1965
Andrees Allgemeiner Handatlas Richard Andree 1921
Zoon van het Noorden Tim Severin 2013-07-05 Eerste deel in nieuwe reeks historische avonturenthrillers 'Deze fantastische
avonturenthriller zit boordevol actie, intrige en spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot
leven gebrachte Vikingsagas en fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de historische avonturenroman een nieuwe
dimensie. 999, het laatste jaar van het eerste millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige
en Thorgunna, een mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend is met helderziendheid. Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn
ouders, wordt in IJsland en Groenland grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en gewoontes bijbrengen,
en hem waarschuwen voor de invasie van de `Witte Christus in het land van de `Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland
terecht, de meest afgelegen buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid door zijn
boosaardige tante, en waarbij een complete Viking-nederzetting uitgeroeid wordt. In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen
rivaliserende families verwikkeld en in Ierland wordt hij tot krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een zwervend
bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om zich aan elke denkbare situatie aan te passen. Hij is een
aanbidder van de god Odin, en de turbulente gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het slagveld, waar hij ternauwernood aan de
dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt
Winter in Haven Point Raeanne Thayne 2017-10-10 Er is een wonder voor nodig om Eliza Hayward weer een beetje in kerststemming te
krijgen. De baan waarvoor ze alles heeft achtergelaten is - letterlijk! - in rook opgegaan, en nu zit ze, twee weken voor kerst, samen met
haar dochtertje, Maddie, vast in het onbekende Haven Point. Hoe moet ze zich nu redden, zonder baan en zonder onderdak? Dan wordt
ze ook nog aangereden, door de knappe techneut en miljonair Aidan Caine... Gelukkig dat de vrouw en het meisje allebei ongedeerd
zijn! Toch voelt Aidan zich enorm schuldig. Als hij niet zesendertig uur wakker was geweest vanwege een zakendeal, had hij vast beter
opgelet. Om het goed te maken biedt hij Eliza een baan aan. Hoewel hij afstand probeert te houden, voelt hij zich steeds meer tot haar
aangetrokken. Maar net wanneer er iets moois tussen hen ontstaat, gebeurt er iets met kleine Maddie en lijkt Eliza onbereikbaar te
worden...
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