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De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van het bezoek dat de
kerstman aan hun huis brengt. Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar
De oorsprong van l'art nouveau Gabriel P Weisberg 2004 The opening of Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau had been an
eagerly expected event in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since Bing first announced that he would be soon
exhibiting artistic furniture. The doors finally opened on 26 December 1895 as visitors poured in at 22 Rue de Provence to admire
Bing’s collection. Beginning with Bing’s special feeling for Asian art, the author discusses his many other eclectic interests in art.
Over 300 colour illustrations show the objects that were traded in his gallery: Tiffany glass, paintings and sculptures by Henri
Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel and Vuillard, as well furniture, ceramics and jewellery by Van de Velde, Colonna, De Feure and
Gaillard. The book is based on extensive archive research, tracing destinations of the art objects that Bing traded to collectors and
museums or sponsored personally. The authors show how one man, an art dealer, became an international trendsetter who
influenced the canon in Europe and the US. The result is a renewed appreciation of Sigmund Bing’s role as the principal founder of
the new style that carries the name of his gallery: Art Nouveau.
Forthcoming Books Rose Arny 1996-10
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary

staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien
is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort
geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds
dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en
betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor
het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,
verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige
vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Bible Challenge Showdown Goodwin B. Burce 2017-10-24 Do you love Bible trivia? Are you a parent, teacher, or a youth leader
looking for a way to inspire the next generation to study the Bible? Or someone who just enjoys a good competition with family and
friends? If so, then this book is for YOU! Bible Challenge Showdown, by Goodwin B. Burce, is a Bible question and answer book
that makes the study of the Bible fun and engaging. This book is perfect for road trips, church get-togethers, or challenging friends,
family, or yourself on a Sabbath afternoon with hundreds of Bible questions. Bible Challenge Showdown has a companion website
(www.BibleShowdown.com) created by the author with even more questions to challenge your Bible knowledge. The questions
found in this book cover Old Testament history, things numbered in the Bible, prophecies, the New Testament, and everything inbetween. Answers are referenced with Bible texts so that the user can quickly and easily read more on that topic.
Dans van woede Harriet G. Lerner 2014-02-11 Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt,
machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe,
bevindingen in de psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede bestaande relationele patronen eerder
beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook om hun
boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te maken.
De Vreemdeling op de weg naar Emmaüs John R. Cross 2017-02-04 Het is wel ‘het meest verkeerd begrepen boek uit de
geschiedenis’ genoemd. Uit naam ervan zijn in het verleden oorlogen gevoerd. Politici hebben er beleid op gemaakt, maar dit beleid
ook weer veranderd. Theologen hebben het verdedigd en gehoond. Sceptici hebben dit boek op de korrel genomen. En misschien
heeft al het ‘gedoe’ rond de Bijbel ook u wel eens versteld doen staan. De vraag blijft: “Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk echt?” U hebt
nu een boek in handen dat de grote Bijbelse thema’s duidelijk en logisch uitlegt. In plaats van zich op één onderdeel te focussen –
en dan het geheel te missen – verbindt de auteur de gehele tekst chronologisch tot een groot universeel drama en kijkt hij naar
gebeurtenissen vanuit het perspectief van degenen die er bij waren toen er geschiedenis werd geschreven. Het resultaat is soms
grappig, soms angstaanjagend, maar altijd in overeenstemming met de bedoeling van de tekst. Als u dit boek uit hebt gelooft u
misschien wel in ‘het Boek’ zoals u nooit eerder hebt gedaan. Of u besluit tot het tegendeel. De objectieve benadering van de

auteur laat die beslissing aan u over. Bij dit boek hoort ook De vreemdeling op de weg naar Emmaüs – werkboek dat uitermate
geschikt is voor studiekringen, catechese en middelbare scholen. ‘Hoewel ik al 30 jaar naar de kerk ging had ik nooit iets van de
Bijbel begrepen. Het was niet meer dan een bundel losse verhalen. Nu past de Bijbel op een duidelijke, logische manier in elkaar.
Het is gewoon ongelooflijk.’
Popular Science 2005-09 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08 Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen
van nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie werd door The Guardian en
Waterstones uitgeroepen tot een van de beste fantasyboeken van het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna
niemand weet, is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt
vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit
was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende versies
van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze naar alle
uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen
redden moeten Kell en Lila in de eerste plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E. Schwab
‘Het mag Schemering heten, maar de magie schittert van licht en leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’
Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie fantasy.’
io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF
Signal ‘Betoverend.’ Starburst
De wording van Steve Jobs Brent Schlender 2015-05-23 In De wording van Steve Jobs wordt afgerekend met het stereotype,
eendimensionale beeld van Jobs als opvliegende, zelfzuchtige leider. Diepgravend, gedetailleerd en zich baserend op solide feiten,
tonen de auteurs hoe de onbezonnen ondernemer die wordt verstoten uit het bedrijf dat hij zelf oprichtte, uitgroeit tot een visionair
leider. Schlender en Tetzelli vertellen het werkelijke verhaal over Jobs: hoe hij worstelde met zijn tekortkomingen en leerde om zijn
sterke eigenschappen maximaal in te zetten. Hun rijke beschrijvingen worden ondersteund door exclusieve verhalen van Jobs’
naasten die voor het eerst meewerken aan een biografie, waardoor een gelaagd, authentiek en compleet portret ontstaat. Ze
spraken met Jobs echtgenote, vrienden, collega’s en concurrenten. En zo wordt duidelijk dat Jobs’ ongeëvenaarde succes op veel
meer pijlers rustte dan ‘slechts’ de juiste producten kiezen – zoals iMac, iPod, iPhone, iPad. Juist in zijn latere leven werd hij
geduldiger, ontwikkelde hij een zeer hechte band met zijn team die gecombineerd met zijn fameuze, niet aflatende passie, Apple tot
een van de meest succesvolle bedrijven ooit maakte. ‘Beste portret ooit. Voor het eerst geheel volledig.’ – Eddy Cue, Hoofd
Software Apple ‘Steve Jobs zoals u hem niet kent. Deze biografie toont ook de “zachte kant” van de Apple-oprichter.’ – De Morgen

‘Bevat meer details over de computerindustrie dan Isaacsons biografie.’ – NRC Handelsblad
De stad van God 1983 Apologie van de belangrijke kerkvader (354-430) als reactie op de verwoesting van Rome in 410 door de
barbaren.
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Het kerkhof Neil Gaiman 2010-04-28 Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige levende bewoner van
een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige beschermers nog leefden, maar hij leert ook hoe hij
zichzelf kan laten verdwijnen. En dat komt hem goed van pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de wonderen en
verschrikkingen van zowel de wereld van de levenden als van de doden aan? En dan zijn er ook nog gruwels en nachtmergels,
demonen die noch bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als Coraline en
Ster zo betoverend en verrassend dat kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen gaan. '
Gilgamesj Frank Groothof 2006 Prentvertelling met een eigentijdse bewerking van het verhaal van koning Gilgamesj en zijn strijd
tegen de wildeman Enkidoe, die later zijn vriend wordt. Met gekleurde tekeningen en de gehele vertelling op cd. Vanaf ca. 10 jaar.
De geesten van Hill house Shirley Jackson 2018-10-18 ‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste roman en een
icoon in het horrorgenre, weerspiegelt de kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge,
getroebleerde vrouw, overnacht in het gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er paranormale
gebeurtenissen plaatsvinden. Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages, met verregaande consequentie. Jacksons
romans worden gekarakteriseerd door een realistische toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill
House’ is door Netflix verfilmd.
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de leden hun trots en
vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Hans en Grietje G. Grimm 1978
Atlanta Magazine 2003-11 Atlanta magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing,
authoritative reporting, and superlative design that illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city.
The magazine informs, challenges, and entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only
about what they do and where they go, but what they think about matters of importance to the community and the region. Atlanta
magazine’s editorial mission is to engage our community through provocative writing, authoritative reporting, and superlative design
that illuminate the people, the issues, the trends, and the events that define our city. The magazine informs, challenges, and
entertains our readers each month while helping them make intelligent choices, not only about what they do and where they go, but
what they think about matters of importance to the community and the region.
The Advocate 2002-07-09 The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in

1967, it is the oldest continuing LGBT publication in the United States.
Levens der Heiligen voor ideren dag van 't jaer ... 1738
Het geweld van de hond Thomas Savage 2021-11-09 Het leven van twee broers op hun ranch in het Amerikaanse westen in de
jaren twintig van de twintigste eeuw verandert onherroepelijk als een van hen trouwt, en de ander dat niet kan verkroppen en
probeert zijn nieuwe schoonzus kapot te maken. Het geweld van de hond is een koortsachtig geschreven moderne
westernklassieker over masculien geweld. De recente verfilming van regisseur Jane Campion, met in de hoofdrollen Benedict
Cumberbatch en Kirsten Dunst, werd onderscheiden met een Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië, en is vanaf december
als The Power of the Dog te zien op Netflix. ‘Krachtig en aangrijpend, een literair kunststukje.’ – Annie Proulx ‘Een rijk psychodrama
voor fans van Brokeback Mountain.’ – The Guardian ‘Thomas Savage is een schrijver van de buitencategorie.’ – The New Yorker
‘Savage schrijft als de donder, als de bliksem.’ – Los Angeles Times
Bulletin of the Atomic Scientists 1972-10 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public resource on scientific and
technological developments that impact global security. Founded by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday
Clock" stimulates solutions for a safer world.
Arts & Humanities Citation Index 1981 A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities. It fully
covers 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800
major science and social science journals.
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende
metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een
zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de
matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die hem uit de
onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in
een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en
zo ja, wat blijft er dan van hem over?
El-Hi Textbooks & Serials in Print, 2000 2000
El Filibusterismo José Rizal 2011 The Stunning continuation of José Rizal's great revolutionary epic of the Philippines - in a new
translation Picking up the story of Noli Me Tangere thirteen years later, El Filibusterismo presents a gripping tale of obsession and
revenge. Gone are the Noli's themes of innocent love, its hero, Ibarra, a man of great integrity and vision, replaced by the
mysterious jeweller Simoun and a venal-and reprehensible-cast of characters. The result of Rizal's growth as a writer and
influenced by his exposure to international events, El Filibusterismo is a riveting and suspenseful account of Filipino resistance to
colonial rule that still resonates today. 'Augenbraum has done a masterful job translating El Filibusterismo and provides another
elegant, well-researched and thoughtful introduction. Though the Noli remains the better known of the two, this powerful sequel

shows us a more complicated, tough-minded Rizal and deserves a wider readership.' - Jessica Hagedorn Translated with an
Introduction and Notes by HAROLD AUGENBRAUN
Candide, of Het optimisme Voltaire 2017 Filosofische fabel, waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de
levensgeschiedenis van een argeloze jongeman die met de ene rampspoed na de andere geconfronteerd wordt.
We hebben altijd in het kasteel gewoond Shirley Jackson 2017-06-20 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' is de bekendste
roman van Shirley Jackson (1916-1965). Dat kasteel is het familiehuis van de Blackwoods, waar Merricat Blackwood woont met
haar enige zus Constance en haar oom Julian. Niet lang daarvoor waren er zeven Blackwoods, totdat er op een vreselijke nacht
een dodelijke dosis arsenicum in de suikerpot belandde. Constance werd verdacht van de moord omdat zij geen suiker at maar ze
is vrijgesproken, en sindsdien laat de buitenwereld de Blackwoods niet meer met rust. Als hun neef Charles arriveert wordt de
situatie nog dreigender. Merricat is echter de enige die het gevaar inziet dat de komst van Charles met zich meebrengt, en ze moet
snel handelen om haar overgebleven familieleden uit zijn greep te houden. 'We hebben altijd in het kasteel gewoond' bevat een
nawoord van Niña Weijers.
Popular Science 1909-11 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot de logotherapie -- on
cover.
Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Geschiedenis van de westerse filosofie Bertrand Russell 1948 Inleidend overzicht tot en met de 19e eeuw.
The Advocate 2002-11-12 The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in
1967, it is the oldest continuing LGBT publication in the United States.
Verdwenen onschuld Arne Dahl 2013-02-02 Drie leden van het A-team worden de Zweedse bossen ingestuurd, op zoek naar een
meisje. In Stockholm komen de overige teamleden een reeks verdachte moorden op het spoor. Wanneer blijkt dat Emily een stuk
minder onschuldig is dan gedacht en er een verband bestaat tussen alle moorden, brengen de onderzoekers een netwerk van
menselijke perversies aan het licht. Niemand blijft gespaard en als ten slotte ook nog een oud lid van het A-team spoorloos
verdwijnt, komt iedereen onder druk te staan.
Hesiodus, Alle goden! Theogonie Ronald Blankenborg 2018 Hesiodus, een tijdgenoot en misschien zelfs een concurrent van de
epische dichter Homerus (achtste eeuw v.Chr.), staat bekend als de oudste vertegenwoordiger van zogenoemde didactische
poëzie, een genre dat in navolging van zijn 'Theogonie' gedurende heel de oudheid en nog lang daarna beoefend is. Zijn
opsomming van goden en hun nakomelingen lijkt eindeloos en op het eerste gezicht zonder een duidelijke verhaallijn. Toch
fascineert Hesiodus zijn toehoorders met zijn onuitputtelijke kennis, zijn vermogen het chaotische te ordenen, en de betovering van

zijn lijsten van namen afgewisseld met korte en sprekende verhalen over monsters en heksen.00Deze uitgave biedt een
Nederlandse vertaling van Hesiodus? 'Theogonie' in ritmisch proza, een weergave die moderne lezers zowel het verhalende als het
herhalende van de godencatalogus wil laten ervaren.0.
In Londen en Parijs Charles John Huffam Dickens 1860
Klik Rainbow Rowell 2017-02-07 Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan is om hun werkmail te gebruiken voor persoonlijke
berichten. Ze proberen zich daaraan te houden, maar ze zijn beste vriendinnen, dus dat lukt niet al te best. Hun mailwisselingen
staan vol met persoonlijke verhalen en goede grappen. Als IT-medewerker Lincoln de mailwisselingen van Beth en Jennifer
tegenkomt, moet hij ze eigenlijk een officiële waarschuwing sturen. Maar hun mailtjes zijn zo grappig en zijn baan is zo saai... Hij
blijft de berichten van Beth en Jennifer lang meelezen. Wanneer tot hem doordringt dat hij verliefd aan het worden is op Beth, leest
hij al zo lang mee dat hij haar eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Kan hij de situatie nog redden?
Multilingual La La Land Claire Hitchins Chik 2021-09-30 Home to immigrants from more than 140 countries speaking over 180
languages, Los Angeles is a microcosm of the world. While Los Angeles' ethnic enclaves have been the subject of study by
researchers from a wide range of fields, these enclaves remain under-researched from a linguistic standpoint. Multilingual La La
Land addresses the sociolinguistic landscape of the Greater Los Angeles (GLA) area, providing in-depth accounts of the sixteen
most spoken languages other than English in the region. Each chapter introduces the history of the language in the L.A. region,
uses census figures and residential densities to examine location-based and network-based speech communities, and discusses
the patterns of usage that characterize the language, including motivations to maintain the language. How these patterns and
trends bear on the vitality of each language is a central consideration of this book.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2006
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