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Teknologi Budidaya Kacang Panjang Suara Tani
In het leven van Sookie Stackhouse is er maar één vampier voor wie ze werkelijk iets voelt: Bill Compton. Maar de laatste tijd is hij vaak afwezig letterlijk afwezig. De sexy en sinistere vampier Eric denkt echter te weten waar hij uithangt, en voor Sookie het goed en wel beseft, is ze in Jackson, Mississippi. Daar krijgt ze te maken met de vampier-elite, de bezoekers van Club Dood. Als Sookie haar Bill betrapt in een situatie die grote vraagtekens bij haar oproept, weet ze niet of ze hem in de armen moet vallen of een scherpe punt aan een staak moet slijpen... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de
afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. Een auteur met zeldzame talenten. Publishers Weekly
Het nieuwste boek van Philip Pullman is een levendig stukje vakwerk met zijn wortels in een bekend sprookje. 'Ik was een rat!' beweert een jongetje in een verfomfaaid page-uniform terwijl hij op de stoep staat bij een goedhartige schoenmaker en zijn vrouw. Bob en Joan halen het kleine mannetje in huis, leren hem tafelmanieren, geven hem de naam Roger en doen hun best om voor hem te zorgen. Het blijft echter niet lang goed gaan - en er begint een reeks van tegenspoed en ongeluk waarin Roger van school gestuurd wordt, tentoongesteld wordt in een reizende freakshow en deel uitmaakt van een kinderbende. Ten slotte belandt hij afgeschilderd als levensgevaarlijk rioolmonster - in de gevangenis, waar hem de doodstraf boven het hoofd hangt. Een schaamteloos roddelblad volgt alle gebeurtenissen op de voet en voorziet in hilarisch en volslagen overdreven commentaar. Pullman zorgt voor een 'eind goed al goed' als Rogers leven gespaard blijft dankzij de liefdevolle standvastigheid van Bob en Joan én dankzij de tussenkomst van een pasgetrouwde prinses, wiens korte optreden in het boek subtiel de herkomst van Roger onthult.
Winnaar Nobelprijs voor de Literatuur Shimamura, een welgestelde toneelrecensent, reist af naar het dorp Yuzawa om te ontsnappen aan het hectische Tokio. Nadat hij acht dagen in de bergen rond Yuzawa heeft doorgebracht, gaat hij naar een kuuroord en vraagt hij om het gezelschap van een geisha. Omdat alle geisha’s het druk hebben met een festival in het dorp is Shimamura aangewezen op Komako. Deze jonge vrouw is sinds kort geisha, en alleen omdat ze zo de dokterskosten van de zieke jongeman Yukio kan betalen. De aantrekkingskracht tussen de gehuwde Shimamura en Komako is groot. Toch lukt het hen niet een
gelijkwaardige liefdesrelatie op te bouwen. Het onvermogen van Shimamura om werkelijk lief te hebben staat telkens weer in sterk contrast met de allesverzengende liefde die Komako voor hem koestert. Hun verhouding wordt nog verder gecompliceerd door het meisje Yoko. Hoewel hij maar enkele glimpen van haar opvangt, voelt Shimamura zich ook sterk tot haar aangetrokken en komt hij in een driehoeksverhouding met beide meisjes terecht. In een sfeer die herinnert aan een haiku beschrijft Kawabata tegen de achtergrond van het ‘Sneeuwland’ – het centrale bergland in het noordelijk deel van het Japanse hoofdeiland Honshu –
een hopeloze poging tot ontmoeting van twee tragische, eenzame levens. In de pers ‘Dit boek verlaat je niet meer, eenmaal gelezen blijven de dromerige, onwerkelijke beelden bestaan. Het lijkt alsof de auteur hemel en aarde in elkaar laat overvloeien, verstillend en prachtig.’ Hebban.nl over Sneeuwland
Date met de dood
Historie van Hitu
een Ambonse geschiedenis uit de zeventiende eeuw

Tekstuitgave in het Maleis met Nederlandse vertaling, met toelichting, van een manuscript uit ca. 1650 van imam Ridjali, waarin hij verslag doet van de geschiedenis van Hitu (Noord-Ambon), vooral van de strijd tegen de VOC over de begeerde kruidnagelen.
Terbitnya buku ini dimaksudkan untuk memperkaya keilmuan dan teknologi serta wawasan pertanian organik. Buku ini membahas strategi dan tantangan pertanian organik, prinsip pertanian organik, manfaat pertanian organik, dampak pertanian organik, dan persyaratan pertanian agar berkelanjutan. Tema besar yang diuraikan dalam buku ini adalah pertanian dengan budi daya tanaman secara organik dan sehat, diproduksi dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan keamanan konsumsi serta memenuhi aspek keseimbangan lingkungan yang di urai dalam 12 sub
tema menarik berikut: Bab 1 Potensi Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia Bab 2 Prinsip Pertanian Organik Sebagai Sistem Pertanian Berkelanjutan Bab 3 Pertanian Organik Dalam Berbagai Perspektif Bab 4 Pengembangan Sayuran Organik Pada Lahan Pekarangan Bab 5 Penerapan Teknologi Rizobakteri Indigenos Dalam Pertanian Organik Budi daya Tanaman Palawija Bab 6 Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Budi daya Sayuran Organik Bab 7 Aplikasi Sistem Pertanian Organik pada Budidaya Sayur Umur Genjah Bab 8 Bimbingan Teknik Budi
daya Sayuran Organik Bebas Residu Pestisida dan Pupuk Sintetik Bab 9 Pemberdayaan Lahan Pekarangan Untuk Budi daya Sayur Berorientasi Organik Bab 10 Teknologi Produksi Pupuk dan Pestisida Berbahan Dasar Material Organik Bab 11 Pertanian Organik Sebagai Solusi Pertanian Berkelanjutan Bab 12 Dampak Pertanian Organik Terhadap Kualitas Lingkungan
Als Luca Campelli onder mysterieuze omstandigheden overlijdt, erft zijn zoon Jon zijn tweedehands boekwinkel in Kopenhagen. Na de begrafenis wordt Jon verteld dat zijn vader behoorde tot een geheime organisatie genaamd de Lettore - mensen die de gave hebben om door het lezen van boeken andere mensen te beïnvloeden. Jon weigert aanvankelijk iets te maken te hebben met de erfenis van zijn vader - maar als iemand probeert de boekhandel in brand te steken en er meer doden beginnen te vallen, raakt Jon langzaam in de macht van een eeuwenoude
organisatie. Overtuigende personages, een dwingende stijl en een strakke spanningsopbouw - Libri di Luca ademt de sensitiviteit en psychologische diepgang van de Scandinavische literatuur, tegen het sfeervolle decor van modern Kopenhagen.
Sneeuwland
25 tahun Suara karya
Atlas van het oude Egypte
Role of Sam Po Kong expedition in the history of culture and islamization in Indonesia.
25 tahun Suara karya
Indonesian press and journalism; volume commemorating the 25th anniversary of Suara karya, a daily in Jakarta.
Libri di Luca
menelusuri peran Tionghoa dalam penyebaran Islam di Indonesia
Budi Daya Tanaman Sehat Secara Organik
Behandeling van de Oud-Egyptische cultuur aan de hand van archeologische vondsten van zuid naar noord.
Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn prooi te volgen en de politie op te jagen. Hij geeft cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer net te laat. Eve Dallas vond het eerste slachtoffer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoffer werd gevonden in een leegstaand luxe appartement. Ze hadden weinig gemeen, behalve dat ze op een gruwelijke manier aan
hun einde kwamen. Dan blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door een afschuwelijk geheim van tien jaar geleden dat zij deelden met een derde man: niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot, Roarke...
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen
dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Club dood
Telapak sejarah Sam Po Kong
Vermoord uit wraak
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