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Fuse keert terug naar Birma in 1941 om Kayin te zoeken. Hij had Raji achtergelaten in Virginia om te herstellen van haar beproeving, maar
ze had beloofd hem later in Mandalay te vervoegen. Het is al acht jaar geleden dat Fuse en Raji Birma achter zich lieten voor de noodlottige
oefenmissie in Ethiopië.Fuse keert terug naar Birma in 1941 om Kayin te zoeken. Hij had Raji achtergelaten in Virginia om te herstellen van
haar beproeving, maar ze had beloofd hem later in Mandalay te vervoegen. Het is al acht jaar geleden dat Fuse en Raji Birma achter zich
lieten voor de noodlottige oefenmissie in Ethiopië. Sindsdien heeft hij niets meer gehoord van Kayin. Ze is waarschijnlijk getrouwd
ondertussen, of ze heeft toch minstens een relatie, maar hij wil absoluut te weten komen of alles oké is met haar. Wat hij in het oude hotel
ontdekt, is iets compleet onverwachts.
Een medewerker van het onderwater-researchteam van de Amerikaanse marine zet zich ervoor in dat de Verenigde Staten de beschikking
krijgen over de ontdekte schatten van de Alexandrijnse bibliotheek.
Kan de dichter-literator Albert Verwey (1865-1937) als erfgenaam van een traditie van religieus non-conformisme getypeerd worden en
tegelijk te boek staan als spinozist? Hoe ongerijmd dit ook lijkt, dat is de verrassende conclusie van twee hier gepresenteerde studies. Gerlof
Verwey schrijft over de religieus-historische achtergronden van het spinozisme van zijn grootvader en Johan W. van Hulst stelt Verwey als
dichter centraal. Van Hulst laat zien dat het piëtistisch georiënteerde biblicisme van Verweys jeugd tot zijn dood een levensbeschouwelijke
spilfunctie behield, ook na zijn kennismaking met het werk van Spinoza. Beide auteurs verenigen zich in de these dat het voor Verwey
uiteindelijk niet ging om Bijbel of Spinoza, maar om Bijbel en Spinoza. Een filosofisch moeilijk te overbruggen tegenstelling heeft zich in de
levensbeschouwelijke oriëntatie van de dichter verzoend en vond uitdrukking in zijn fascinatie voor het Boek ‒ van joden en christenen.
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar
ook angst - een ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan
ook niet blij. Want ook hij hoort bij de racewereld!
Zazoo
French books in print, anglais
De eerste plaats
De psychiater in het strafproces
The Canadian Journal of Cardiology
Margaretha van Constantinopelen, Drama [in four acts and in prose].
The Economist
De functie van Green
The Writers Directory

Detective HTctor Belascorn Shayne is hired to find a famous Mexican actress who has mysteriously disappeared amid
the daily chaos on the Mexican-American border. Original.
Een cursus in wonderen â Tekstboek Nu het Tekstboek (dat het denksysteem uiteenzet), het Werkboek (met 365 lessen)
en het Handboek voor leraren (dat nog eens de belangrijkste principes kort samenvat) als 3 aparte e-books te verkrijgen.
Het geheel is opgezet als een zelfstudieprogramma. Een cursus in wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun
levensboek. Je zou het wel de basisbijbel van vandaag kunnen noemen. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak
Chopra en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een cursus in
wonderen is de uitwerking van het manuscript dat psychologe Helen Schucman schreef, waarin alle tekst is opgenomen
die zij gedicteerd kreeg van een innerlijke stem. Centrale themaâ s zijn liefde, vergeving en niet-oordelen. Wie aan de
Cursus begint zal onder de indruk raken van de inhoud, het vanzelfsprekende gezag en de indrukwekkende toon van de
woorden. Dit boek stelt ons ego voor radicale keuzes: kiezen we voor illusie of waarheid, angst of liefde, willen we gelijk
of willen we geluk?
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man
en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar
als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een
rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder
van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter
een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na
Perfecte resten het tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans van
de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling
midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een
week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is gewurgd met haar eigen
sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen.
Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven.
Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de
moordenaar zijn volgende slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen
Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft
Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
Lentekriebels
Arts & Humanities Citation Index
zangspel
de mens als maker
Marketing Communicatie
blyspel
Geschiedenis van America
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Een planeet in je hoofd
De dichter en het Boek

Zazoo is door haar adoptiefgrootvader als 2-jarige wees uit Vietnam meegenomen naar Frankrijk. Nu ze
bijna veertien is, wordt ze verliefd op Marius, die haar bewustmaakt van haar geschiedenis en die van
haar grootvader. Vanaf ca. 12 jaar.
Standish en Hector wonen in Zone Zeven, een getto van het Moederland. Standish wordt vaak gepest
omdat hij anders is. Hij heeft een blauw en een bruin oog en is dyslectisch. Sinds zijn ouders zijn
afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn buurjongen Hector is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun
voetbal achter de grote muur vlak bij hun huis belandt, ontdekken ze dat het Moederland een geheim
verbergt. Een bizar en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en Standish moet een moedige
keuze maken...
Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in bedrijven en bij de
overheid.
Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer Schriftsteller. Reproduktion des Originals in neuer
Rechtschreibung.
A Héctor Belascoarán Shayne Detective Novel
Een cursus in wonderen
Edipus te Kolone
De dief van Korinte
Albert Verwey (1865-1937) en het religieus non-conformisme
Frontera Dreams
Agricultural Engineering
De ingebeelde erfgenaam en voogd, of De gestrafte baatzugtigheid
IMOJIMAN
Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie ontvlucht en vestigt zich in Berlijn. Wanneer ze voor de teruggetrokken
historicus dr. Weiss gaat werken, wordt haar bestaan complexer en gevaarlijker. Via Weiss ontmoet ze Jonas, een
meteoroloog die als kind in de ddr troost vond in het voortdurend veranderen van de wolken, en die nu Tatianas leven
onherroepelijk verandert. Met humor en mededogen leidt Chloe Aridjis ons door Berlijn, door appartementen en cafés,
door een overvolle metro waar een als oude vrouw verklede Hitler verschijnt, door een ondergrondse kegelbaan van de
Gestapo waar de scores nog op de muren staan.
Seminar paper from the year 2007 in the subject Dutch (Literature, Culture and Language), grade: 2,0, Free University of
Berlin, language: Dutch, abstract: Als men een literair werk wil gaan bespreken stelt men zich vooral twee vragen:
waarover gaat het boek en wat is er kenmerkend voor. Als je dat kan, kan je ook noch op een andere manier een tekst
gaan interpreteren. Je kan een literair tekst met een andere tekst gaan vergelijken. Het doel van het volgende werkstuk is
een vergelijking van twee novellen. In deze nota probeer ik de parallellen tussen twee verhalen te vinden, namelijk tussen
de novelle De dood in Venetië van de Duitse schrijver Thomas Mann en Het engeltje van de Nederlandse auteur Wessel te
Gussinklo. Tussen het verschijnen van deze beide teksten liggen bijna honderd jaar terug maar het is verrassend hoeveel
overeenkomsten tussen deze verhalen bestaan. De vergelijking van deze novellen wil ik op de volgende manier uitwerken.
Ten eerste wil ik me op de inhoud, het genre en de hoofdpersonages concentreren (hoofdstuk 1: De novellen over een
schrijver: genre, inhoud en crisissituatie). Daarna wil ik de tijdelijke en ruimtelijke parallellen van de beide verhalen
bespreken (hoofdstuk 2: Setting: tijdelijke, ruimtelijke en narratieve parallellen ). Vervolgens wil ik de belangrijksten
motieven en centrale thema ́s als b.v. het sublieme, de vlucht en de zoektocht en de roes die in de beide teksten present
zijn gaan vergelijken ( hoofdstuk 3: De innerlijke wereld van de personages en de belangrijkste motieven).Ten laatst ga ik
over Gussinklo ́s en Mann ́s opvatting van het schone en laat zien hoe dat in de novellen wordt gepresenteerd (hoofdstuk
4: De tegenstelling tussen het schone en lelijke: ). In de slotbeschouwingen wil ik de conclusie uit de vergelijking van deze
beide teksten trekken.
Volgens arbeidssocioloog Richard Sennett is ambachtelijkheid meer dan louter vakmanschap. Ambachtelijkheid staat voor
een blijvende, basale menselijke neiging: het verlangen om werk goed te doen omwille van het werk zelf, waardoor we
vaardigheden ontwikkelen en gericht zijn op het werk in plaats van op onszelf. In dit tot nadenken stemmende boek
onderzoekt een van de grootste sociologen van deze tijd het werk van de ambachtsman in heden en verleden, vergelijkt hij
de diepe verbanden tussen materieel bewustzijn en ethische waarden, en ondergraaft hij algemeen aanvaarde ideeën over
wat bijdraagt aan goede arbeid. Sennett reist in De ambachtsman door tijd en ruimte: van de klassieke Romeinse
stenenmakers naar de goudsmeden van de Renaissance, de drukpersen van de Verlichting in Parijs en de Industriële
Revolutie in Londen, naar de moderne wereld. De ambachtsman is een briljante cultuurgeschiedenis over onze verhouding
tot ons werk.
Hanif Kureishi beschrijft in Dit moet je weten op briljante wijze de opwinding rond de seksuele vrijheid en de drugscultuur
van de jaren zeventig. De revolutie van toen vormt de levendige achtergrond voor het drama dat zich voltrekt in deze
roman. Het is een komische, wijze en bruisende kijk op de verhouding tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen.
Jamal is een man van middelbare leeftijd, alhoewel hij moeite heeft dat toe te geven. Hij is gescheiden, heeft een zoon
waar hij dol op is en een succesvolle carrière als psychotherapeut. Dagelijks luistert hij naar de geheimen van anderen,
maar hij heeft zelf ook een verborgen verleden. Hij wordt nog altijd achtervolgd door Ajita, zijn eerste echte liefde, en
door een uiterst gewelddadige gebeurtenis die hem nooit meer los heeft
De ambachtsman
Wolken boven Berlijn
The British National Bibliography
De laatste dingen
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971
Verdwijning van de Flamborough
Perfecte prooi
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ON WITH THE SHOW
Subject Catalog

Grace leert veel van haar fantasierijke moeder Anna: een eigen geheimtaal, alles over zeldzame vogelsoorten, en hoe je
het beste een foto kunt maken van het monster dat zich in het meer verstopt. Dan besluit Anna dat Grace niet meer naar
school hoeft. Ze geeft haar voortaan zelf les. Er staat maar één onderwerp op het programma: de geschiedenis van de
wereld van het begin tot het eind. De vader van Grace heeft te laat in de gaten dat zijn vrouw en dochter steeds verder
van de realiteit af drijven. Wanneer het gezin uiteenvalt, moet Grace kiezen tussen haar ouders. Het is het begin van een
bijzondere reis, die haar naar alle uithoeken van het land én van haar verbeelding brengt.
‘De dief van Korinte’ van Tessa Afshar is een spannende, Bijbels geïnspireerde roman die zich afspeelt in de eerste
eeuw na Christus, ten tijde van de apostel Paulus. De jonge Ariadne vlucht vanuit het voor haar beklemmende Athene
naar haar vader in Korinte. Daar komt ze erachter dat haar vader een beruchte dief is. Ze wil hem beschermen, maar
komt daardoor zelf in gevaarlijke situaties terecht. Dan ontmoeten Ariadne en haar vader de apostel Paulus. Hun
vriendschap met hem verandert hun leven en laat hen nadenken over een toekomst waarvan ze nooit hadden durven
dromen. Tessa Afshar is een meester in het tot leven brengen van de Bijbel. Ze vertelt verhalen van mensen die geraakt
zijn door God en op Hem leren vertrouwen. Eerder schreef ze o.a. ‘Land van stilte’ en ‘Engelenbrood’.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut die mens werd in de prequel 'Planet Paradroid', op zoek naar
zingeving. Is bewustzijn immers niet belangrijker dan intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide Web en noemt
zichzelf Imojiman. Via zijn menselijke soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van Espania. De bewoners zijn
outlaws die handelen in mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe Charlie Silverant bestiert in El Sur haar
ondergrondse plantenimperium, waar ze zoekt naar manieren om het antropoceen een halt toe te roepen. Deze
omgeving, waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn
de vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom, zich voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden uit
Damstad, die in El Sur het huwelijk van Stek en Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun onvermijdelijke lot?
Het boek is tevens verkrijgbaar als paperback in 6 verschillende kleuren. www.pjpancras.nl
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
Six Sigma voor Dummies
Geschiedenis van Iseghem
Dit moet je weten
Lovenschen almanach ofte Tydt-verkonder: Lovenschen almanach ofte Tydt-verkonder voor het jaer 1760
Raji Boek Vier
Xerxes
Wachten op Godot
De gelijkenissen en verschillen in de novellen "De dood in Venetië" van Thomas Mann en "Het engeltje" van Wessel te
Gussinklo
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