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Pedagogische adviezen aan ouders, opvoeders en leerkrachten.
Esthetisch-wijsgerige beschouwingen.
Studie van de Duitse wijsgeer (1724-1804) over de menselijke wilsvrijheid en de algemeen geldige ethiek.
Nederlandse vertaling van een geschrift van de profeet en godsdienststichter Mani (derde eeuw).
M'Culloch's Universal Gazetteer
The British Journal Photographic Almanac and Photographer's Daily Companion
Willing's Press Guide
Kritiek van de zuivere rede
“The” Illustrated London News
Quill & Quire
The Rudder
Verloren zoon van Rome
Includes 2001 prices for installations of all common electrical work: conduit, wire, boxes, fixtures,
switches, outlets, loadcenters, panelboards, raceway, duct, signal systems, and more. Provides material
costs, man-hours per unit, and total installed cost. Explains what anyone should know to estimate each
part of an electrical system.
This basic source for identification of U.S. manufacturers is arranged by product in a large multivolume set. Includes: Products & services, Company profiles and Catalog file.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller, separately paged and not
included in the consecutive numbering of the regular series.
Kinderen die slecht zien
Forthcoming Books
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
Information Display
Car Life
De ongelooflijke reis
Index of Specifications and Standards Used by Department of the Navy
Scientific American

Bundeling van twee voorstudies voor "Het Kapitaal"
Twee honden en een kat trekken door de Canadese wildernis en beleven vele avonturen tijdens hun poging hun thuis terug te
vinden.
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
Aristoteles’ Metafysica is een van de meest invloedrijke filosofische boeken ooit. Het belangrijkste boek uit de geschiedenis van
de metafysica verschijnt nu voor het eerst volledig in het Nederlands. De meesterlijk vertaalde en ingeleide tekst laat ons een
werkelijkheid ervaren die we uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt van het bestaan. Aan de hand van
een uitgebreide inleiding en tal van noten neemt Schomakers de lezer mee door deze canonieke tekst.
Thomas Register of American Manufacturers
ontwikkeling, opvoeding, onderwijs en hulpverlening
Metafysica
2002 National Electrical Estimator
Faidros
Kritiek van de praktische rede
Fishing Gazette
Whitaker's Book List

Willing's Press Guide
Studie van de Duitse wijsgeer (1724-1804) over esthetica en ethica.
‘Geschiedenisles boordevol actie!’ – NRC Handelsblad Verloren zoon van Rome is het zesde deel in de populaire en
spectaculaire Vespasianus-serie. In dit deel komt Vespasianus steeds dichter bij de kern van de macht en daarmee lijkt de profetie
aangaande zijn lot werkelijkheid te worden. Rome, 51 na Chr. Vespasianus keert terug naar Rome met de grootste vijand van het
rijk. Na acht jaar weerstand te hebben geboden, is de Britse strijder Caratacus gevangengenomen. Maar zelfs deze overwinning
van Vespasianus is niet voldoende om de kersverse consul te verlossen van de politieke intriges: Agrippina, de vrouw van keizer
Claudius verleent Caratacus gratie. Ondertussen wordt het in het Oosten, waar Vespasianus naartoe gestuurd is om in Armenië
de belangen van Rome te verdedigen, almaar onrustiger. Er is een nieuwe Joodse cultus die aan populariteit wint en waarvan de
aanhangers weigeren om trouw aan de keizer te zweren. Maar als Vespasianus daar aankomt, wordt hij gevangengenomen. Hij
wordt opgesloten in de krochten van de oeroude stad en kijkt de duisternis en de dood in de ogen: zal hij ooit nog het daglicht
zien? En is een Rome dat geregeerd wordt door een vrouw die hem haat, veiliger dan een kerker?
Het hoofdwerk van de Duitse filosoof (1724-1804).
The British Journal of Photography Annual
Spiritualiteit en abstractie in de kunst
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A Dictionary, Geographical, Statistical, and Historical, of the Various Countries, Places, and Principal Natural Objects in the
World
University of California Union Catalog of Monographs Cataloged by the Nine Campuses from 1963 Through 1967: Authors &
titles
De Keulse Mani-Codex
Kofoid collection
Lentekriebels
"A guide to the press of the United Kingdom and to the principal publications of Europe,
Australia, the Far East, Gulf States, and the U.S.A.
Kritiek van het oordeelsvermogen
Bookseller
The Organ of the Book Trade
Pamphlets on Biology
De Wolken
Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie
Agrindex
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