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Ollie wil ook! Olivier Dunrea 2014-04-14 Ollie wil ook! Ollie laat in dit
boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk ook
laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij
zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar
ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog
veel meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie
en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer
kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met
een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze
verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op
www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
Laat me gaan Gayle Forman 2016-10-12 Maribeth denkt dat ze
superwoman is. Als hardwerkende New Yorkse moeder van een vierjarige
tweeling beseft ze niet eens dat ze een hartaanval heeft gehad. Na een
dubbele bypassoperatie wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis onder

voorwaarde om thuis te herstellen. Dat blijkt onmogelijk. Zelfs haar moeder
die tijdelijk komt 'helpen' vindt haar egoïstisch. Ten einde raad pakt
Maribeth een koffer en vertrekt, zonder haar man Jason te laten weten
waar ze naartoe gaat.
De razende stilte Sherryl Jordan 2000 Een meisje wordt er na de dood van
haar nieuwbakken echtgenoot van beschuldigd een heks te zijn en vlucht
met hulp van de pastoor en een dove jongen.
Government reports annual index 199?
Liefde zoekt nieuwe wegen Janette Oke 2012-11-27 Wilskracht,
onderlinge solidariteit en een rotsvast geloof brengen een nieuwe
toekomst. Liefde zoekt nieuwe wegen: In het vervolgdeel over de pioniers
en het gezin van Clark en Marty Davis, zien we de kinderen opgroeien.
Dochter Missy leert een man kennen en kiest haar eigen weg, los van de
thuishaven.
Het blauwste oog Toni (= Chloe Anthony Wofford) Morrison 1984 Een jong
Amerikaans negermeisje heeft één ideaal: blauwe ogen om aan de
ellendige werkelijkheid te ontsnappen.
Hoe win je een verkiezing? / druk 1 Quintus Tullius Cicero 2016-02-15
Gezinsleven Akhil Sharma 2014-06-25 De veertigjarige Ajay blikt terug op
zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde
Staten. Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net
wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is
toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju
wordt het middelpunt van de familie, vader raakt aan de drank en moeder
wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze
duister-komische maar ook liefdevolle roman, verteld vanuit het perspectief
van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel
van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971,
Delhi) is een Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd
emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in
Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton University en Harvard
Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte
verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de
PEN/Hemingway Award en de Whiting Writers Award.
Zoeker Veronica Rossi 2017-05-16 Toen Daryn beweerde dat ze
‘visioenen’ zag, geloofde niemand haar. Toch was ze niet gek, ze verwierf
het Zicht – de vaardigheid om in de toekomst te kunnen kijken. De
visioenen lieten haar zien hoe ze mensen kon helpen. Daryn omarmde
haar rol als Zoeker. Het werk dat ze deed was belangrijk. Ze redde levens.
Sebastian was haar eerste – en ergste – vergissing. Sinds het moment

waarop ze hem onbedoeld opsloot in een donkere dimensie met Samrael,
de laatste nog levende demon in de Kindred, wordt ze verteerd door
schuldgevoel. Daryn weet dat Sebastian nog leeft en dat hij op hulp wacht.
Zij moet hem redden. Maar nu ze het Zicht meer dan ooit nodig heeft, zijn
de visioenen gestopt. Nu komt ze voor de ultieme uitdaging te staan. •
Meeslepende fantasy van internationale bestsellerauteur • 4 sterren op
Goodreads en Hebban.nl • Het vervolg op succesvolle Riders • Slot van
spannende actie-serie
De belastinginspectrice Peter Carey 1991 De komst van een zwangere
belastinginspectrice heeft explosieve gevolgen voor de excentrieke leden
van een verlopen garagehoudersfamilie in Sydney.
Sentinel Matthew Dunn 2013-07-04 Uit alles blijkt dat Matthew Dunn weet
waar hij het over heeft: Will Cochrane is realistisch, keihard en toch
menselijk.De Britse geheim agent Will Cochrane krijgt een onmogelijke
opdracht. Een afgelegen Siberische onderzeebootbasis blijkt de bron van
een cryptische boodschap: `Hij heeft ons verraden en wil oorlog. Als Will
de afzender vindt, is deze undercoveragent van MI6 op een haar na dood.
Zijn laatste woorden: `Alleen Sentinel kan hem tegenhouden. Will ziet zich
geconfronteerd met een nietsontziende tegenstander. Het is spion tegen
spion, en hij zal alles uit de kast moeten halen om te winnen.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In Materiaalkunde komen alle
belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige
constructies aan de orde, zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; ·
de manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste
keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie
van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden. In de tussentijd
is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag
dan ook met recht een klassieker genoemd worden.
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