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De Tabaksbruid Deeanne Gist 2012-08-21 Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol 'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak voor de
kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval scheept hem op met de beeldschone, maar opvliegende
Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en
Constance is het liefde op het eerste gevecht.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook betoverend zijn
en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak
gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt
unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en
stompzinnig, en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot hart die zich
bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Met goed fatsoen Deeanne Gist 2013-09-26 Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en zusje in de
door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet Rachel
het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar
hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud. Toch?
Girl of nightmares Kendare Blake 2014-06-16 Maanden zijn voorbijgegaan sinds de geest van Anna Korlov in haar kelder de deur naar de hel opende en erin verdween, maar Cas kan haar niet vergeten. Zijn vrienden herinneren er
hem constant aan dat Anna zich opgeofferd heeft opdat hij kan leven, niet halfdood ronddwalen. Cas weet dat ze gelijk hebben, maar voor hem kan geen levend meisje tippen aan het dode meisje waarop hij halsoverkop verliefd is
geworden. Hij ziet Anna overal: in zijn slaap, maar evengoed overdag, in visioenen die op nachtmerries lijken. Maar er is iets mis, grondig mis... Dit zijn geen gewone dromen. Anna wordt gekweld, en elke keer dat hij haar ziet lijkt ze
op nieuwe en nog gruwelijkere manieren gefolterd te worden. Cas weet niet wat er met Anna gebeurd is toen ze in de hel verdween, maar hij weet wel dat ze niet verdient wat er nu met haar gebeurt. Anna heeft hem meer dan eens
gered, nu is de tijd gekomen dat hij hetzelfde voor haar doet...
De zee van monsters Rick Riordan 2012-08-29 Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die Kamp Halfbloed beschermen tegen woeste monsters. Percy onderneemt samen met zijn vrienden een
gevaarlijke reis over de Zee van Monsters op zoek naar het tegengif, maar de klok tikt en Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
The Companion to Southern Literature Joseph M. Flora 2001-11-01 Selected as an Outstanding Academic Title by Choice Selected as an Outstanding Reference Source by the Reference and User Services Association of the
American Library Association There are many anthologies of southern literature, but this is the first companion. Neither a survey of masterpieces nor a biographical sourcebook, The Companion to Southern Literature treats every
conceivable topic found in southern writing from the pre-Columbian era to the present, referencing specific works of all periods and genres. Top scholars in their fields offer original definitions and examples of the concepts they know
best, identifying the themes, burning issues, historical personalities, beloved icons, and common or uncommon stereotypes that have shaped the most significant regional literature in memory. Read the copious offerings straight
through in alphabetical order (Ancestor Worship, Blue-Collar Literature, Caves) or skip randomly at whim (Guilt, The Grotesque, William Jefferson Clinton). Whatever approach you take, The Companion’s authority, scope, and variety
in tone and interpretation will prove a boon and a delight. Explored here are literary embodiments of the Old South, New South, Solid South, Savage South, Lazy South, and “Sahara of the Bozart.” As up-to-date as grit lit, K Mart
fiction, and postmodernism, and as old-fashioned as Puritanism, mules, and the tall tale, these five hundred entries span a reach from Lady to Lesbian Literature. The volume includes an overview of every southern state’s belletristic
heritage while making it clear that the southern mind extends beyond geographical boundaries to form an essential component of the American psyche. The South’s lavishly rich literature provides the best means of understanding the
region’s deepest nature, and The Companion to Southern Literature will be an invaluable tool for those who take on that exciting challenge. Description of Contents 500 lively, succinct articles on topics ranging from Abolition to
Yoknapatawpha 250 contributors, including scholars, writers, and poets 2 tables of contents — alphabetical and subject — and a complete index A separate bibliography for most entries
In een ander leven Josie Silver 2020-10-20 Wat als je je grote verloren liefde opnieuw zou kunnen beleven? Een nieuwe heerlijke roman van Josie Silver, bekend van de bestseller Een dag in december. Als Lydia op haar verjaardag
haar verloofde Freddie verliest bij een tragisch auto-ongeluk, weet ze zeker dat ze nooit meer zal kunnen liefhebben. Alles wat ze wil is zich binnenshuis verstoppen en huilen totdat haar ogen eruit vallen. Maar Lydia weet dat Freddie
zou willen dat ze doorgaat, dus pakt ze op aanraden van beste vriend Jonah en zus Elle het leven weer op. Dan gebeurt er iets ongelooflijks waardoor Lydia een kans krijgt haar oude leven met Freddie terug te krijgen. Maar wat als
er iemand in haar nieuwe leven is die wil dat ze blijft? Een hartverscheurend romantisch en warm verhaal over hoe mooi het is om liefde te geven en te ontvangen.
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
Piraten Michael Crichton 2010-05-25 Van de auteur van o.a. de wereldberoemde bestseller Jurassic Park Een avontuur in de zeventiende-eeuwse Cariben, zo realistisch dat je het buskruit bijna kunt ruiken. Jamaica, 1665. Een
afgelegen Engelse kolonie midden in Spaanse wateren. De hoofdstad Port Royal is een broeinest vol kroegen, boeven en hoeren, waar je even snel sterft door een dolksteek als door dysenterie. Het is de ideale plek voor kapitein
Hunter, een charmante, handige jonge duvel uitgerust met een aantrekkelijk uiterlijk, een scherp oog voor buitenkansjes en elastische mores. Hunters grote kans dient zich aan als een Spaans galjoen, zwaar beladen maar licht
bemand, ligt te wachten op een escorte in de haven van een nabijgelegen eiland. Hij zeilt uit met een even veelzijdige als kleurrijke bemanning om, met goedkeuring van de gouverneur van Jamaica, het goudschip te veroveren. Maar
de gevaren zijn groter en de wateren dieper dan hij ooit had kunnen vermoeden...
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie
van de man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze
formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet ze het blijven proberen, haar
hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn
werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert
kennen, kan hij het steeds minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor
het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan houden...
Sessional papers. Inventory control record 1 Great Britain. Parliament. House of Commons 1905
Historie van Barbaryen, en des zelfs zee-roovers. Behelzende een beschrijving van de koningrijken en steden Algiers, Tunis, Salé, en Tripoli [...]. Pierre Dan 1684
Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar
vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel
later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de dodelijkste,
onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de
Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de
stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te krijgen. Die halen
Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale documenten bezorgen bij
Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te gaan en
de reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De
waarheid zal geschreven worden in bloed.
Een dame onwaardig Julie Klassen 2015-09-15 In ‘Een dame onwaardig’ van Julie Klassen wordt een gezelschapsdame na een ongeval onverwacht aangezien voor een vrouw van stand. Een geluk bij een ongeluk? Een jonge vrouw
overleeft een afschuwelijk ongeluk en komt bij in een warme, voor haar onbekende kamer. Haar bed wordt omringd door de liefdevolle blikken van onbekenden. Haar geheugen laat haar in de steek, maar ze herinnert zich vaag een
tragedie met een baby. De ring om haar vinger wijst haar op een leugen. Maar bovenal is er een geheim dat ze koste wat kost voor zichzelf moet houden. Hoewel iedereen beweert dat ze veilig is, begeeft ze zich in een huis vol
vreemdelingen en kan ze niemand vertrouwen buiten zichzelf. De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regency-periode, net als de kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes Brönte.
De bruidsjurk Rachel Hauck 2014-06-07 `De bruidsjurk is een verrassende feelgoodroman waarin een jonge vrouw wordt uitgedaagd te zoeken naar ware liefde. Nadat haar vriend Tim haar een aanzoek heeft gedaan, vindt Charlotte
in een doos met afgedankte kleren een prachtige vintage bruidsjurk. Ze weet meteen dat dit de jurk is die ze op haar bruiloft zal dragen. Maar waar komt hij vandaan? Ze begint een zoektocht naar de geschiedenis van de bruidsjurk;
een welkome afleiding van haar liefdesleven nu ze twijfelt of een huwelijk met haar verloofde Tim wel de juiste stap is. Een voor een leert ze de vrouwen kennen die de jurk hebben gedragen. Emily in 1912, Mary Grace in 1939,
Hillary in 1968.
Billboard 1995-01-14 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
The Illustrated London News 1849
Een huis vol familie Karen Kingsbury 2017-09-27 ‘Een huis vol familie’ van Karen Kingsbury is een must-read voor de fans van de geliefde familie Baxter. In deze warme en liefdevolle roman komt de hele familie bijeen om de
feestdagen met elkaar door te brengen. Er zijn twee jaar verstreken sinds een vreselijk ongeluk een aantal familieleden het leven kostte. Nu probeert iedereen op zijn of haar eigen manier de draad weer op te pakken. Vader John
heeft een speciale gast uitgenodigd: Kendra Bryant, die haar leven dankt aan het hart van zijn dochter. Maar lang niet iedereen is het ermee eens dat Kendra van de partij is. Karen Kingsbury schreef al vele romans en spin-offs over
de familie Baxter, die de harten van vele lezers gestolen heeft. ‘Een huis vol familie’ volgt op ‘Zo dichtbij’, maar is ook goed op zichzelf te lezen.
Report of the Council Read at the General Meeting, May 2, 1881 1881
Marvel Graphic Novels and Related Publications Robert G. Weiner 2008-09-18 This work provides an extensive guide for students, fans, and collectors of Marvel Comics. Focusing on Marvel’s mainstream comics, the author provides
a detailed description of each comic along with a bibliographic citation listing the publication’s title, writers/artists, publisher, ISBN (if available), and a plot synopsis. One appendix provides a comprehensive alphabetical index of
Marvel and Marvel–related publications to 2005, while two other appendices provide selected lists of Marvel–related game books and unpublished Marvel titles.
Standard Catalog of Baseball Cards 2006 Comprehensive coverage from 1867 to present, current market values, large and clear photos aid identification and more.
Library Journal Melvil Dewey 2007 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued
separately.
The New York Times Index 2007
De Jefferson code Steve Berry 2014-05-27 In `De Jefferson code van Steve Berry, het zevende boek over Cotton Malone, dreigt een eeuwenoude code de grondwet van de Verenigde Staten tot het speeltje van een stel gewetenloze
piraten te maken Vier Amerikaans presidenten werden vermoord tijdens hun regeringstermijn, vier aanslagen die behalve de functie van hun doelwit niets met elkaar te maken lijken te hebben. Maar wat als die vier presidenten nu
allemaal vermoord werden om dezelfde reden: een artikel in de grondwet van de Verenigde Staten? Dat is wat Cotton Malone ontdekt en daarmee brengt hij zijn eigen leven in gevaar. Als een aanslag wordt gepleegd op president
Danny Daniels weet Malone ternauwernood te voorkomen dat die slaagt, maar daarmee plaatst hij zichzelf op de zwarte lijst van het Gemenebest, een schimmige organisatie van piraten die al sinds de achttiende eeuw actief is. Zij
zijn al eeuwen op zoek naar de sleutel van de Jefferson code, waarmee ze een document kunnen ontcijferen dat hen een vrijbrief geeft om te stelen en plunderen waar ze willen met het volle gewicht van de grondwet achter zich.
Cotton Malone en Cassiopeia Vitt beginnen aan een race tegen de klok die continenten en oceanen omspant, om het Gemenebest te stoppen voor zij het fundament van Amerika voor hun eigen doelen kunnen misbruiken. Steve
Berry heeft met zijn Cotton Malone-serie een grote schare trouwe lezers opgebouwd. `De Jefferson code is het zevende boek in de reeks, waarin ook `Het complot van Parijs en `De tombe van de keizer verschenen. Daarnaast
schrijft Steve Berry ook standalones, zoals `Het Columbus mysterie .
De muiterij op de Bounty John Barrow 2013-07-31 Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij uit en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open
boot gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten zich als een roman lezen.
The 2002 Standard Catalog of Baseball Cards Bob Lemke 2001-09 More than 450,000 listings and 600,000 prices make this the most comprehensive price and identification guide for baseball cards ever published. Collectors can
identify and evaluate virtually any baseball card and select collectibles. The alphabetical index helps users easily and quickly find specific cards.
De voorspelling van de adelaar Simon Scarrow 2017-11-28 Macro en Cato wachten in Rome tot het onderzoek naar de dood van een van hun medeofficieren is afgerond. Narcissus, de secretaris van de keizer, heeft een moeilijke
missie voor hen. Een agent van het rijk is door piraten gevangengenomen en de piraten eisen losgeld. De agent had echter papieren met informatie bij zich die, als ze in de verkeerde handen zouden vallen, de keizer en het keizerrijk
ten val zouden kunnen brengen. De jacht op de gestolen buit blijkt een levensgevaarlijke missie. Als Cato en Macro falen, zou dat weleens het einde kunnen betekenen voor keizer Claudius.
Je bent geweldig Jill Mansell 2015-05-01 Hallie heeft een geheim: ze is verliefd op de perfecte man. Maar het zal nooit wat kunnen worden, want Hallie heeft niet lang meer te leven. Flo heeft een dilemma: ze is stapelgek op Zander.
Diens vreselijke zus doet er echter alles aan om hun relatie te dwarsbomen. Tasha heeft een probleem: haar nieuwe vriendje is een avontuurlijk type. Zij maakt zich dan ook continu zorgen dat er iets fout gaat. Je bent geweldig
begint als Hallie in een taxi zit. Er is een donor gevonden en ze krijgt nieuwe longen. Maar van wie? Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft
heerlijke feelgoodromans, altijd met humor en romantiek. ‘Jills boeken zijn altijd een feestje.’ De Telegraaf ‘Een ongecompliceerd verhaal om in de zon te lezen.’ Libelle ‘Vol romantiek, humor en met een happy end.’ de Volkskrant
Forthcoming Books Rose Arny 2003
CMJ New Music Monthly..

2003
A Selection of Cases Illustrative of the Law of Contract Courtney Stanhope Kenny 2014-08 Originally published in 1922, this book contains an overview of a number of cases that established important precedents in English contract
law. The topics covered include the general principles of party capacities, questions on the reality of consent, unlawful agreements, and discharge of contacts. This detailed book will be of value to anyone with an interest in British
legal history.
Text Analytics with Python Dipanjan Sarkar 2019-05-21 Leverage Natural Language Processing (NLP) in Python and learn how to set up your own robust environment for performing text analytics. This second edition has gone
through a major revamp and introduces several significant changes and new topics based on the recent trends in NLP. You’ll see how to use the latest state-of-the-art frameworks in NLP, coupled with machine learning and deep
learning models for supervised sentiment analysis powered by Python to solve actual case studies. Start by reviewing Python for NLP fundamentals on strings and text data and move on to engineering representation methods for text
data, including both traditional statistical models and newer deep learning-based embedding models. Improved techniques and new methods around parsing and processing text are discussed as well. Text summarization and topic
models have been overhauled so the book showcases how to build, tune, and interpret topic models in the context of an interest dataset on NIPS conference papers. Additionally, the book covers text similarity techniques with a realworld example of movie recommenders, along with sentiment analysis using supervised and unsupervised techniques. There is also a chapter dedicated to semantic analysis where you’ll see how to build your own named entity
recognition (NER) system from scratch. While the overall structure of the book remains the same, the entire code base, modules, and chapters has been updated to the latest Python 3.x release. What You'll Learn • Understand NLP
and text syntax, semantics and structure• Discover text cleaning and feature engineering• Review text classification and text clustering • Assess text summarization and topic models• Study deep learning for NLP Who This Book Is
For IT professionals, data analysts, developers, linguistic experts, data scientists and engineers and basically anyone with a keen interest in linguistics, analytics and generating insights from textual data.
Journals of the House of Lords Great Britain House of Lords 1645
The secret Rhonda Byrne 2017-05-09 'The Secret' van Rhonda Byrne verscheen in 2006. Miljoenen mensen over de hele wereld lazen het boek of bekeken de film. In april 2007 verscheen de Nederlandse vertaling van het boek. De
rest is geschiedenis. Inmiddels zijn er bijna 400.000 Nederlandse exemplaren van het boek verkocht. De tiende jubileumeditie van het boek dat het leven van velen ingrijpend heeft veranderd, nu met een gouden randje en een nieuw
voor- en nawoord van de Rhonda Byrne. The Secret helpt je bereiken wat je zelf voor onmogelijk houdt: geluk, succes, gezondheid, geld, relaties. Wat is The Secret? Wat is het geheim van The Secret? Wat kan het betekenen voor
jou? 'The Secret' gaat in op de kracht van de Law of Attraction (Wet van de Aantrekking). Technieken die hiervoor gebruikt worden zijn het zetten van een intentie of de visualisatie van een droom. The Secret openbaart alle facetten
van het geheim, dat het leven transformeerde van iedereen die er ooit mee in aanraking kwam... Plato, Beethoven, Shakespeare, Einstein. Leer het geheim kennen, bereik het onmogelijke... ‘Ik ben opgevoed volgens de denkwijzen
van ‘The Secret’'. En het werkt, dat merk ik bij alles wat ik doe. - Fajah Lourens, bestsellerauteur van 'Killerbody dieet'. ‘Het boek heeft een veel interessantere impact op m’n leven gehad dan geld verdienen. Ik leef relaxter, geniet
meer van het moment, ik leef m’n leven echt. – Catherine Keyl
De drie huurlingen Raymond E Feist 2011-11-22 Het had allemaal zo simpel kunnen zijn... Drie huurlingen hebben het grootste deel van hun leven gestreden in opdracht van de hoogste bieder. Nu er niet zo veel meer af te slachten
valt, denken de drie erover om naar het zuiden te trekken en daar in een aangenamer klimaat van hun welverdiende soldij te genieten. Op de valreep krijgen Durine, Kethol en Pirojil nog een opdracht die mooi samenvalt met hun
eigen wensen: ze moeten een adellijke vrouwe en haar man begeleiden naar LaMut. Het lijkt een heel simpele, misschien zelfs wel saaie taak, maar in Midkemia is niets ooit zo eenvoudig. Voor ze het weten stranden de drie
vrienden door het bittere winterweer in een kasteel, omgeven door verraderlijke adel, in de ban van een mysterieuze moord en de toch niet zo simpele taak om de toekomst van Midkemia veilig te stellen...
The Law Times 1846
Bookseller 1888
Italiaans voor beginners Erica James 2009-10-31 Een heerlijke roman tegen het dector van de tuinen van ltalië De brochure van het reisbureau belooft een bezoek aan de meest prachtige tuinen rond het Comomeer in ltalië. Voor
Lucy Gray, managementassistent van een tuincentrum, is dit de kans van haar leven: behalve de tuinen kan ze eindelijk ook haar vader bezoeken, die al jaren in die omgeving woont. Ze heeft hem voor het laatst gezien toen ze nog
een tiener was. De pasgetrouwde Helen en haar steenrijke man zijn net verhuisd naar het landgoed de Old Rectory. Terwijl haar man zelden thuis is, stort Helen zich op de tuin. Maar omdat ze duidelijk hulp nodig heeft, meldt ze zich
aan bij de Garden Club en besluit mee op reis te gaan. Corad Truman heeft niets met tuinieren. Vijf jaar geleden verloor hij zijn vrouw, wn zijn leven draait nu om zijn werk en de zorg voor zijn changrijnige oom Mac, die verschrikkelijk
graag de reis naar ltalië maakt, maar alleen als Conrad meegaat. Met grote tegenzin stemt Conrad daarmee in. 'Alles voor de lieve vrede,' zegt hij. Maar voor geen van de reisgenoten zal de reis zonder gevolgen blijven.. ERICA
JAMES is een bestsellerauteur van format en veelgeprezen om haar meeslepende romans. Van haar verscheen meest recent Zussen voor altijd. Met ltaliaans voor beginners won ze de Romantic Novel of the Year Award. Boek van
de week bij Libelle! 'Verrassend, romantisch en ontroernd. Ik heb gelachen en gehuild, een topper'! www.chicklit.nl
VideoHound's Golden Movie Retriever Jim Craddock 2004 Reviews movies that are available on DVD or tape. Each entry includes title, alternate title, one-to four-bone rating, year released, MPAA rating, brief review, length, format,
country of origin, cast, technical personnel, awards and made-for-television/cable/video designations.
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