Luanar Students Portal Luanar Bunda Campus
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Luanar Students Portal Luanar Bunda
Campus by online. You might not require more mature to spend to go to the ebook creation as capably as
search for them. In some cases, you likewise complete not discover the notice Luanar Students Portal Luanar
Bunda Campus that you are looking for. It will extremely squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be fittingly utterly simple to acquire as competently
as download guide Luanar Students Portal Luanar Bunda Campus
It will not put up with many period as we run by before. You can get it though law something else at house and
even in your workplace. hence easy! So, are you question? Just exercise just what we offer below as
competently as review Luanar Students Portal Luanar Bunda Campus what you in the same way as to read!

Hun beloofde land Ian Buruma 2016-03-03 In Hun beloofde land vertelt Ian Buruma het verhaal van zijn
grootouders Bernard Schlesinger en Winifred Regensburg, de in Londen geboren kinderen van Duits-Joodse
immigranten. Hun liefde hield zestig jaar stand, hoewel de geliefden jaren van elkaar gescheiden waren. Want
tijdens de Eerste Wereldoorlog diende Schlesinger in Frankrijk en het Midden-Oosten, in de Tweede in India. Ze
schreven elkaar brieven, bijkans dagelijks, waarin ze vertelden over hun leven, maar ook over kunst, muziek en
hoop. De brieven vormen de basis van Buruma’s verhaal. Hun beloofde land is een eerbetoon van Ian Buruma
aan zijn grootouders, die erin geslaagd zijn hun gezin met toewijding en liefde door twee wereldoorlogen te
loodsen.
De Vijfde olifant Terry Pratchett 2013-04-23 Het heet dat de wereld plat is en op de rug ligt van vier olifanten, die
zelf weer op de rug van een reuzenschildpad staan. Het heet dat de vijfde olifant ettelijke jaren geleden door de
dampkring kwam aankrijsen en zo hard neerkwam dat vastelanden spleten en gebergten oprezen. Dat is maar
een verhaal? En die omstreden delfstof dan? Douwe Flinx, politiechef tevens hertog te Ankh-Meurbork, moet als
ambassadeur naar het duistere Überwald, een land rijk aan vet. Opeens is hij een opgejaagde vluchteling in een
winters woud, met alleen nog zijn aangeboren slimheid en die akelige broek van oom Wanja (nee, vraag maar
niks). Weerwolven volgen zijn spoor, en – ze halen hem in.
De waarheid Terry Pratchett 2013-04-23 Willem van der Woord is (per ongeluk) hoofdredacteur van de eerste
krant op de Schijfwereld: het Ankh-Meurborks Nieuwsblad (motto "De Waarheid Slaakt Ketens"). En dus staat hij
nu bloot aan de eeuwige gevaren van het journalistenvak: lui die het op zijn leven gemunt hebben, een bekeerde
vampier met een doodsverachtende obsessie voor flitsfotografie, nog meer lui die het weer anders op zijn leven
gemunt hebben en wat nog het ergst is, die vent die maar blijft zeuren om toch vooral plaatjes van zijn geinige
aardappelen af te drukken. Met: tout Ankh-Meurbork, meneer Prik en meneer Tulp, en... VROUW BAART
COBRA.
Itinerarium Sacrae Scripturae. Dat is: Het reys-boeck der Heyligher Schrift ... Heinrich Bünting 1663
De plaagzusters Terry Pratchett 2011-10-09 ‘Toneel: Een salon Schip op Zee Woeste Heide. Drie Heksen
komen op...’ Hij las een tijdje door en sloeg toen de laatste bladzij op: ‘Goelieden, zingt en lest de dorst, en
wenst gezondheid onzen vorst. (Allen af onder gezang van falala, enz. Regen van rozenblaadjes. Klokken &
bellen. Goden dalen uit hemel, demonen verrijzen uit hel, veel roerigheid met draaischijf, enz.) Einde.’
Inspiratiedeeltjes doorkruisen het heelal, maar soms komen ze niet helemaal goed terecht. Op de schijfwereld
raakt een rondreizende toneelgroep zodoende helemaal in de knoop met de werken van Shakespeare. Als dan
ook in de werkelijkheid nog intriges en kuiperijen plaatsvinden die thuishoren op de planken, weet zelfs Opoe
Wedersmeer even niet meer wat er echt is en wat toneelspel... Met plankenkoorts en meer. Hilarische diepgang
van het zuiverste water.
Een antropoloog op Mars Oliver Sacks 2016-04-14 Neurologische patiënten,’ schreef Oliver Sacks, ‘zijn reizigers
naar onvoorstelbare gebieden.’ Dit boek bevat zeven portretten van zulke reizigers – waaronder een chirurg die
lijdt aan het syndroom van Tourette, een kunstenaar die zijn vermogen om kleuren te zien verliest en een
autistische professor die zich ‘een antropoloog op Mars’ voelt.
Nacht en ontij Tami Hoag 2009 Nadat een als fietskoerier werkende rechtenstudent een kennelijk explosief
vrachtje heeft gehad, wordt hij achterna gezeten door de politie en de moordenaar van zijn opdrachtgever.
Alle slechte meisjes Chris Whitaker 2018-10-09 Raine klaagt weleens dat er nooit iets opwindends gebeurt in
Grace. Papa zegt: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst...’ Iedereen houdt van Summer Ryan. Ze is een

voorbeeldige leerling met een groot muzikaal talent en ze is een zonnestraaltje in het stoffige stadje Grace,
Alabama. Ze verschilt als dag en nacht van haar moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine. Op een dag verdwijnt
Summer. Ze is het zevende meisje in Grace dat plotseling niet meer thuiskomt. Met deze nieuwe tragedie heeft
de politie moeite de onrust in het stadje te beteugelen. De sherrif gaat ervan uit dat Summer uit vrije wil is
weggelopen, maar Raine laat het er niet bij zitten en gaat zelf op onderzoek uit. Was Summer wel zo’n
voorbeeldig meisje? Een prachtig geschreven, beklemmende thriller met een hartverscheurende ontknoping. Dit
boek gaat recht je hart in en laat je niet meer los.
Het jongste werelddeel Terry Pratchett 2013-03-13 In dit 22ste deel van de Schijfwereldreeks wordt een nieuw
continent op de Schijfwereld ontdekt. IksIksIksIks, een heet, droog en dor werelddeel. Via een badkamerraampje
strandt een groep tovenaars op dit 'lost continent'. De magiërs zijn op zoek naar een geneesmiddel voor de
Bibliothecaris die steeds van gedaante verandert. De aloude antiheld Rinzwind (bekend van een aantal vroege
delen van de Schijfwereldreeks) zwerft er ook rond en speelt een belangrijke rol in het drama. De Schijfwereld is
plat, zweeft door de ruimte en wordt bevolkt door merkwaardige mensen en fantastische wezens (zombies,
weerwolven, trollen, dwergen).
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord.
Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808
als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang
werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid
terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid
van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd
voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Ooievaarsberg Miroslav Penkov 2017-08-18 Een jonge Bulgaarse migrant keert vanuit Amerika terug naar zijn
geboorteland om op zoek te gaan naar zijn grootvader. Drie jaar eerder verbrak de grootvader plotseling elke
vorm van contact met zijn familie. De jongen trekt naar het Strandjagebergte, op de grens tussen Bulgarije en
Turkije. Een mysterieuze plek, waar zwarte ooievaars nesten bouwen in oude eikenbomen en waar elk voorjaar
mannen en vrouwen, bezeten door christelijke heiligen, blootsvoets op kolen dansen. In deze bergen vindt de
jongen zijn grootvader en wordt hij verliefd op een onbereikbaar moslimmeisje. Lang verzwegen gebeurtenissen
komen aan het licht en oude conflicten worden nieuw leven ingeblazen.
Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een
sprankelende roman over liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde als
het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en als
jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen geworden
tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen waren, is nu
vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht naar geluk en liefde
hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden? Paula ontmoet op een
zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en hun verdriet is eindeloos.
Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar tederheid. Maar dan raakt ze
onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het zorgen voorhaar kinderen en haar drang
te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de hoop op een mooie toekomst vervliegt echter wanneer haar man
haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt
gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie over honderd jaar iets wil leren over het leven van
vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek dat ik zou
willen overhandigen aan iedereen die meer te weten wil komen over hedendaagse Duitse literatuur, het land en
het volk.’ – Denis Scheck, WDR ‘Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenties maar mét uiterst
precieze observaties van het alledaagse.’ – Deutschlandfunk
Dunne Hein Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Ik was je daar eventjes kwijt,’ zei Lijzak. ‘Wat zei je?’ IK BIED DIE
ZOON VAN JOU EEN BETREKKING AAN, zei de Dood. ‘Wat was ook weer je vak?’ IK LAAT ZIELEN BINNEN
IN DE WERELD AAN GENE ZIJDE, zei de Dood. ‘Ach,’ zei Lijzak, ‘natuurlijk, had ik ook wel kunnen raden met
die kleren. Nuttig werk zeker, veel vastigheid ook.’ Tot verdriet van zijn vader kan de dromerige bonenstaak
Dunne Hein eigenlijk helemaal niks. Gelukkig wil de Dood hem wel in de leer nemen. Maar zulk werk gaat Hein
niet echt makkelijk af. En bij de laaghartige moord op prinses Kiela valt zijn taak hem te zwaar. Onderwijl begint
de Dood, die echt veel te veel aan Dunne Hein overlaat, ronduit menselijke trekjes te vertonen. Treffend,
meeslepend, oerkomisch. Géén dooie boel.
Wacht! Wacht! Terry Pratchett 2011-05-30 Flinx zei: ‘Zie je soms wat eigenaardigs aan het topje van die toren?’
Dendarm staarde omhoog en lachte zenuwachtig. ‘Nou, het is net of er een draak opzit, hè? Alleen, als je zo'n

beetje goed ernaar kijkt, zie je wel dat het gewoon schaduwen en plukken klimop en zo zijn.’ Flinx probeerde
het. ‘Nietes,’ zei hij. ‘Ziet er nog steeds uit als een draak. Een hele grote.’ Met al hun occult gestuntel lukt het de
Unieke en Hoogstverheven Loge van Verhelderde Mannenbroeders om een enorme draak op te roepen. Die
willen ze inzetten om van de grote stad Ankh-Meurbork weer een grootse stad te maken. Maar als de hete
drakenadem de hele stad in de as dreigt te leggen moeten Kaptein Flinx en zijn prachtkerels, onder wie nu ook
Veldwachter Biet en de Bibliothecaris (onbezoldigd), weer uitkomst brengen. Met Braverd Bingel Vederstien, het
mascottedraakje van de Wacht.
Pluk de strot Terry Pratchett 2013-03-13 Het is tijd voor de naamgeving van de koninklijke telg, gebaard en
beluierd door ex-heks Magraat. Er gaat echter iets mis, maar wat wil je met priesters in de rol van feeën! Het
grootste gevaar zijn de vampiers uit Überwald, deftige lui, van adel en al. Het oog van de naald lijkt dit keer wel
erg klein. Misschien ook te klein voor superheks Opoe Wedersmeer. En ze ligt daar zo stil... Maar, schrijft ze, Ik
bennie dood. Vampiers laten zich niet kisten! Maar er zijn ook nog kabonkers en de drie (of liever *vier*) heksen!
Rollende prenten Terry Pratchett 2011-10-09 ‘Voorstelling waarvan?’ zei de Patriciër van Ankh-Meurbork. Alleen
hij wist hoeveel spionnen hij had. Deze bibberaar was knecht bij het Gilde van Alchemisten. ‘Ik weet niet, heer. Ik
mocht er niet in... Er was alleen dat geratel en een soort flikkerend schijnsel onder de deur door. En toen moest
ik naar Vlees Snikkel, voor een schaal warme worstjes.’ Schijfwereldse alchemisten hebben de betovering van
rolprent en witte doek ontdekt. Maar wat voor duister geheim schuilt daar achter de Hollewoudse heuvel? Dat
moeten Telda Wussel (‘Maar mijn vrienden en vriendinnen noemen me Rossie’) en Victor Toegelbrock (‘Maar
mijn vrienden noemen me Victor’) dus maar zien te ontdekken. ME T DU I Z E N D OL I FA N T E N! ! Een
flitsende klucht in een dolgedraaid Ankh-Meurbork.
Betoverkind Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Wat is het hier kaal,’ zei Conina. ‘Wat ik maar niet begrijp,’ zei Niezel,
‘als wij nu in het lampje zitten dat ik vastheb, dan moet de ik in het lampje weer een kleiner lampje hebben
waarin weer een —’ De djinn wuifde dringend. ‘Niet over praten!’ commandeerde hij. ‘Alsjeblieft.’ Weer is het
Rinzwind, de hopeloze tovenaar, die met tegenzin opdraaft om de schijf te redden. Hij moet voorkomen dat de
hoed van de Aartskanselier terechtkomt op het hoofd van de achtste zoon van een achtste zoon van een achtste
zoon — dat is een tovenaar in het kwadraat, een betovernaar. Niezel, aankomend Barbaarse held, en het
welgevormde kapstertje Conina (en niet te vergeten: de Bagage) staan hem terzijde bij zijn tocht, een queeste
die hem tot helemaal in het verre Klatsch brengt... Compleet met vliegend tapijt en geïnspireerde dichtkunst.
Opgehouden van zonde: Levend om Gods wil te doen Al Danks 2020-04-08 In zijn eerste brief verklaart Petrus
dat Jezus onze zonden in zijn lichaam droeg, zodat we van de zonde kunnen ophouden en voor
rechtschapenheid kunnen leven. Hij volgde dat door te zeggen dat sommige mensen opgehouden van zonde
hadden. Hij droeg zelf onze zonden in zijn lichaam aan de boom, opdat we ophouden met zondigen en leven
voor rechtschapenheid. (1 Petrus 2:24) Aangezien daarom Christus in het vlees leed, bewapent u zich met
dezelfde manier van denken, want wie in het vlees heeft geleden, heeft opgehouden van zonde, om voor de rest
van de tijd in het vlees te leven, niet langer voor verdorven menselijke verlangens maar voor de wil van God. (1
Petrus 4: 1-2) Peter zegt dat er mensen waren die opgehouden van zonde hadden. Bovendien vertelt hij hoe ze
mensen werden die opgehouden van zonde hadden: ze leden in het vlees. Hij geeft ons ook een glimp van hoe
zulke mensen leefden: niet langer beheerst door corrupte verlangens, maar door Gods wil. De werkelijke
mogelijkheid om te stoppen met zonde zou van groot belang moeten zijn voor degenen die heb Jezus lief
(Johannes 14:15, 21, 23, 24) tracht door Gods wil beheerst te worden (1 Petrus 4: 1-2) zoek te leven voor
rechtschapenheid (1 Petrus 2:24) zoek vrij te zijn van zonde zoek de spirituele groei en vruchtbaarheid die
gepaard gaat met vrij zijn van zonde zoek het eeuwige leven (Matteüs 5: 29-30, 18: 8-9, Marcus 9: 44-47) zoek
gemeenschap en eenheid met God (Johannes 14:15, 21, 23) Satan is geïnteresseerd in het voorkomen dat
mensen ophouden met zondigen. Hij probeert Jezus en ons te beroven van de resultaten van zijn offer door een
van de grootste misleidingen in de geschiedenis: mensen laten geloven dat het onmogelijk is om van de zonde
te stoppen.
Ware liefde en andere rampen Rachel Gibson 2012-07-03 Faith Duffy heeft haar lesje in de liefde wel geleerd.
Als ze trouwt met een rijke, maar oudere man kiest ze voor de zekerheid die hij haar kan bieden. Zij geeft hem in
ruil trouw en loyaliteit, maar haar hart kan ze hem niet geven. Als haar man plotseling overlijdt, eft Faith niet
alleen zijn fortuin, maar ook een hoop ellende en een rampzalig professioneel ijshockeyteam, inclusief
eigenwijze aanvoerder. Ty Savage is aangetrokken als aanvoerder om het team weer succesvol te maken, maar
zijn belangrijkste doel is het behalen van het landskampioenschap, zodat hij zijn lange carrière succesvol kan
afsluiten. Het laatste wat hij daarbij kan gebruiken is een sexy golddigger, die niks van ijshockey afweet, maar
wel zijn nieuw baas wordt... Als Faith en Ty de noodzaak tot samenwerken iets té letterlijk nemen, wordt de
situatie wel heel erg ingewikkeld...
Eens gelokt (een Riley Paige Mysterie—Boek #4) Blake Pierce 2019-10-26 “Een meesterwerk van thriller en
mysterie! De auteur heeft fantastisch werk gedaan bij het ontwikkelen van personages met een psychologische
kant die zo goed beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun angsten ervaren en meejuichen met hun
succes. Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal

houden je wakker van de eerste tot de laatste pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over Eens
Weg) EENS GELOKT is boek #4 van de bestverkopende Riley Paige-mysteriereeks die begint met de nummer
één bestseller EENS WEG (boek #1)—een gratis download met meer dan 500 vijfsterrenbeoordelingen! Op een
eenzaam stuk snelweg in Delaware duiken vrouwen dood op. Sommigen waren een onverklaarbaar lange tijd
vermist, terwijl anderen dood worden gevonden, hun lichamen op groteske en mysterieuze wijze tentoongesteld.
Als er een patroon wordt ontdekt, wordt het de FBI duidelijk dat een zieke seriemoordenaar actief is - op slinkse
wijze jagend op jonge meisjes - en dat hij nooit zal stoppen met doden. De FBI, wanhopig om de zaak op te
lossen, dringt er bij Special Agent Riley Paige op aan om de zaak op te pakken. Maar de briljante Riley, die nog
steeds in de greep is van eerdere zaken, heeft thuis eindelijk rust gevonden en is vastbesloten om haar dochter
April weer op de been te helpen. Maar als de moorden te schokkend, te dringend worden - en als haar
voormalige partner Bill contact met haar opneemt - realiseert ze zich eindelijk dat ze geen nee kan zeggen.
Riley's jacht leidt haar diep in de verontrustende wereld van lifters, zwervers, vrouwen om wie niemand iets kan
geven. Als ze ontdekt dat verschillende vrouwen in leven worden gehouden en dat er nog tijd is om ze te redden,
realiseert ze zich dat zich door niets zal laten tegenhouden. Ze raakt geobsedeerd door de zaak en belandt op
de rand van de afgrond. Riley beseft dat haar eigen leven uit elkaar valt en haar eigen kwetsbare psyche de
spanning nauwelijks aankan. In een hectische race tegen de klok zal ze diep in de geest van de moordenaar
moeten duiken om deze vrouwen - en zichzelf - te redden. EENS GELOKT is een duistere psychologische
thriller met een hartverscheurende spanning, EENS GELOKT is boek #4 in een meeslepende nieuwe serie - met
een geliefd nieuw personage - dat je tot diep in de nacht aan het verhaal gekluisterd houdt. Boek #5 in de Riley
Paige-serie is binnenkort verkrijgbaar.
Donnybrook Frank Bill 2017-11-18 Donnybrook is een mengeling van pure adrenaline, rauwe humor en het over
the top geweld van Quentin Tarantino en de hick fiction van Cormach McCarthy en Donald Ray Pollock. Voor
Jarhead Johnny Earl is er nog maar één mogelijkheid om eten te kopen voor zijn gezin en dat is de Donnybrook
in Orange County winnen. Elk jaar in augustus komen daar de meest doorgewinterde bare-knuckle-vechters bij
elkaar voor dit toernooi. Onder toeziend oog van een enthousiaste menigte vol drugs, drank, weddenschappen
en hamburgers, gaan twintig mannen elkaar te lijf tot er nog maar één overeind staat. De overblijver wint de
ongelofelijke prijs van honderdduizend dollar. Jarhead staat bekend als de meest taaie bokser uit Kentucky en is
ervan overtuigd dat de Donnybrook zijn weg naar een beter leven en een ontsnapping aan als zijn problemen is.
Maar er zijn meer die azen op de Donnybrook. Chainsaw Angus - een gepensioneerde vechter die de klappen in
zijn gezicht zat is - en zijn losbandige zus Liz koken methamfetamine in een verscholen hut, diep in de bossen.
De Donnybrook is voor hun een uitgelezen kans om veel klanten in een keer te bereiken en een fortuin te
verdienen. Het gaat om zoveel geld dat Liz zich afvraagt of ze dat wel met haar broer wil delen en of ze er niet
beter zelf met het geld vandoor kan gaan. Frank Bill schetst met scherpe pen een wereld die stevig verankerd is
in de realiteit, maar tegelijkertijd niet onderdoet voor spectaculaire Hollywoodfilms. Het is dan ook geen
verrassing dat de filmrechten van deze titel inmiddels verkocht zijn.
Meidezeggenschap Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Ik wil tovenaar worden,’ zei Esk. De tovenaars staarden haar
aan. ‘Tovenaar?’ vroeg Snijhoek. ‘Jij wilt tovenaar worden?’ ‘Ja,’ zei Esk. ‘Ik ben de achtste zoon van een
achtste zoon. Dochter bedoel ik.’ Voordat de Dood zijn knokige hand naar hem uitstrekte moest Stokkel Tromp
nog even zijn toverstaf doorgeven aan de achtste zoon van een achtste zoon. Tot verdriet van de macho wereld
van de tovenarij zag hij iets over het hoofd: het geslacht van de pasgeborene. Onder de hoede van Opoe
Wedersmeer reist Esk naar Ankh-Meurbork. Opoe is een heks, maar Esk wil tovenaar worden. Onderweg leert
Esk over seks, al zorgt haar sekse voor veel meer consternatie. Gelukkig kan Esk haar eigen boontjes doppen
— vooral met de hulp van Opoe Wedersmeer en... mevoi Copsuf, de parel van de Gesloten Universiteit.
Weergaloos leuk en toch spannend. Leuk en toch weergaloos spannend.
Edele heren en dames Terry Pratchett 2012-07-11 Het is een zwoele Midzomeravond. Er zijn overal van die
oogstkringen opgedoken — zelfs in het lapje tuinkers van de vierjarige Poetie Nack. Morgenochtend gaat
Magraat Knophlox, heks, met de koning trouwen. Dat zou toch een droom moeten wezen. Zelfs Casanonda, ’s
werelds grootste minnaar op één na, is helemaal uit Waarland gekomen voor de bruiloft, zij het eigenlijk ook wel
een beetje om Ootje Nack weer eens te zien. Dan laten de dronken klompendansers van Lankhr de Elfen los —
reuzedeftige lui, maar helaas ook met gruwelijke trekjes... Een zware klus dus voor Opoe Wedersmeers
kibbelende heksenkringetje. Veel fiedeldondijn en bloedspetters.
De kleur van toverij Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Word jij dan niet bang als je hoog bent?’ vroeg Rinzwind. ‘Nee,’
zei Tweebloesem. ‘Waarom zou ik? Je bent net zo dood na een val vanaf honderd meter als na een van
vierduizend vadem, zeg ik altijd maar.’ Rinzwind zag daar de logica niet van. Het ging niet om het vallen als
zodanig, het was het neerkomen... Het oerdeel van de Schijfwereldreeks, waarin we kennis maken met een
wereldschijf die rust op de schouders van vier enorme olifanten die getorst worden door de Grote Schildpad. Ga
mee met de hilarische expeditie naar de Velgrand van Rinzwind, die sukkel van een tovenaar. Lees hoe de stad
Ankh-Meurbork het voordeel van brandverzekering ontdekt... als je er zelf de brand in steekt. Leef mee met de
onnozele toerist Tweebloesem en zijn Bagage: een levende kist op honderden beentjes. Boordevol fantasie en

barstensvol avontuurlijke grappen.
Faust Erik Terry Pratchett 2011-10-27 Rinzwind deed zijn ogen open. ‘Wat ben jij voor iets?’ zei een stem aan
het randje van zijn bewustzijn. ‘Zover was ik zelf nou ook net,’ mompelde Rinzwind. ‘Ik waarschuw je, hoor,’ zei
de stem die wel van een tafel leek te komen. ‘Ik word beschermd door vele machtige amuletten.’ ‘Bravo,’ zei
Rinzwind. ‘Werd ik dat maar.’ Erik is de enige bezweringenhacker op de hele Schijfwereld. Al wat hij wil is de
vervulling van drie wensjes — onsterfelijk zijn, heersen over de wereld, en dat de mooiste vrouw van de schijf
stapelverliefd op hem wordt. Niks bijzonders dus. Maar in plaats van een handzaam duiveltje roept hij in zijn
tovercirkel Rinzwind op, de stunteltovenaar, inclusief die mensvijandige reisbenodigdheid die velen al kennen als
de Bagage. Eriks wensen zijn dan ook voorlopig nog niet vervuld...
Maaierstijd Terry Pratchett 2011-07-06 ‘Het lijkt mij... het lijkt mij... hoor eens, de dood moet gewoon doorgaan,
ja toch? De dood moet gebeuren. Dat is waar leven nu eenmaal om draait. Je leeft, en dan ben je dood. Dat kan
niet zomaar ophouden,’ zei de Aartskanselier zakelijk. De Dood is gewoon spoorloos — voor zijn... eh...
opheffing moet worden gevreesd. Dit leidt natuurlijk tot ontwrichtende verwarring, zoals steeds bij het uitvallen
van belangrijke openbare voorzieningen. De zojuist overleden tovenaar Windel Poens ontwaakt en bemerkt dat
hij is teruggekeerd als lijk. Daar laat hij zich niet door kisten: hij sluit zich aan bij de Club van Herstarters.
Intussen meldt zich ergens ver weg een lange, donkere snuiter bij een afgelegen boerderijtje en die blijkt me
toch handig met een zeis! Dat komt de boerenweduwvrouw goed uit, want er moet nodig worden gemaaid... Met
de Dood der Ratten, Mevrouw Koek en... nieuwe sokjes
Lemen voeten Terry Pratchett 2013-01-23 Chaos, spanning, meedogenloze klucht! Misschien zelfs te veel voor
Kaptein Biets wakkere mannen – Mannen? ‘Moet je die deuk nou es zien,’ zei Hupkesen. ‘De hele korst is
bedorven.’ EN ANDERS JE HOOFD WEL, zei de Dood. Curator Hupkesen van het Dwergenbroodmuseum was
lichtelijk aangeslagen. Afgezien van andere redenen was hij net vermoord. Maar momenteel zag hij dat liever
even als een hinderlijk detail – Men had hem doodgeslagen met een brood. De dood waart rond in multicultureel
Ankh-Meurbork, met in zijn kielzog de Dood. Moord is normaal, maar dit is misdaad. Of erger: verraad... Een
klus voor Commandeur Flinx, de vermaarde chef van de Stadswacht. Dan zijn er ook nog trollen, een maanzieke
weerwolf en een dwerg met praatjes, en vooral een zelfdenkende Golem.
Houzee! Terry Pratchett 2013-03-13 De boot was ergens op vastgelopen. ‘Lijkt wel een... kip, pa!’ ‘Kippen
kunnen toch niet zwemmen!’ ‘Deze is van ijzer, pa!’ Pa rende naar achterin de boot. Het was een kip, en van
ijzer. Hij was overdekt met schelpen en zeewier en het zeewater droop eraf terwijl hij omhoogrees tegen de
sterren. En hij stond op een kruisvormig staketsel. Etnische spanningen leiden tot een oorlog die maar niet wil
lukken. Een eiland rijst op uit zee – van wie is het? Dondert niet, Eigen Volk Eerst!! Legers en vloten rukken op,
maar waar is de vijand? In de woestijn komt het tot een treffen van man tegen man ( nou ja, man). Gelukkig
hebben we scheidsrechter Biet.
Bedreigd geluk Sharon Kendrick 2021-10-19 Het leven van Jamie Brennan draait vier jaar na de dood van zijn
vrouw alleen nog om zijn dochter en zijn baan als medisch specialist. Aan een nieuwe relatie denkt hij niet, want
die zou alles alleen maar ingewikkeld maken. Dus wanneer Sarah Jackson als vroedvrouw bij het Southbury
Hospital komt werken, wordt hij volkomen overvallen door de onmiddellijke aantrekkingskracht tussen hen. Het is
haast onmogelijk om deze levendige jonge vrouw met haar smaragdgroene ogen te weerstaan. Maar dan
ontdekt hij dat ze een link heeft met een pijnlijke situatie in zijn verleden... Dit verhaal is eerder verschenen.
Te wapen Terry Pratchett 2012-07-11 De Stadswacht heeft echte Mannen nodig! Zijn de wachters dan niet mans
genoeg? Mans, och ja — maar mens? Zo hebben we bijvoorbeeld Korporaal Biet (op papier een dwerg),
Veldwachter Pruimpie (echt een dwerg), Veldwachter Gneisbaard (een trol), Veldwachter Angoea (een vrouw...
meestal) en Korporaal Bollebos (uit het mensdom gezet wegens duwen). Mans genoeg, maar toch dringend
verlegen om hulp. Want in de stad heersen moord en doodslag, zonder de vereiste vergunning! En graag vóór
morgenmiddag moet deze zaak rond zijn, want dan gaat Kaptein Flinx met ontslag wegens huwelijk.
Vuurgevaarlijke actie, pratende honden en keiharde romantiek!
Sta stil Denis Johnson 2011-02-24 Sexy, vol spanning en geweld, en bovenal buitengewoon vermakelijk - Denis
Johnson betoont zich met zijn nieuwe roman van zijn meest veelzijdige en toegankelijke kant. Met echo's van
Raymond Chandler en Dashiell Hammett, en een vette knipoog naar Bonnie and Clyde, is Sta stil zowel een
hommage aan als een parodie op een literair genre. Het boek is een ode aan de misdaadroman - een van de
populairste romanvormen- en bevat een flinke dosis morbide humor en erotiek die alleen Johnson eigen is. Sta
stil is een verslavende thriller, gesitueerd in het westen van de Verenigde Staten, die verhaalt over een groepje
randfiguren in Bakersfield, Californië, en hun kat-en-muisspel om een paar miljoen dollar.
De dief van tijd Terry Pratchett 2011-10-07 Lou-Tzi heeft geen tijd, want hij moet de tijd op gang houden. Iemand
is bezig een volkomen nauwkeurige klok te bouwen - en als die af is komt de tijd tot stilstand. Het wordt een race
tegen de, nou ja, de tijd, over talloze hindernissen. Tijd is een schaars goed, en moet dus netjes worden
ingedeeld. Op de Schijfwereld is dat een klus voor de Monniken der Geschiedenis, die tijd opslaan en
wegpompen van waar hij toch maar verspild wordt (zoals onder water - wat moet een schelvis nou met al die tijd)
naar steden zoals Ankh-Meurbork, waar altijd te weinig tijd is. Als vanouds in de originele vertaling van

Venugopalan Ittekot Met vele helden en schurken, maar ook Keesie, de vijfde ruiter van de apocalyps (die eruit
stapte voor ze beroemd werden), een niet eens zo verschrikkelijke sneeuwman en niet te vergeten: Ootje Nack.
Dat wonderbare licht Terry Pratchett 2011-10-07 De Schijfwereld dreigt in botsing te komen met een
kwaadaardige rode ster en er is maar één persoon die redding kan brengen. Helaas is dat Rinzwind, de
stunteltovenaar die we het laatst hebben gezien toen hij over de rand van de wereld viel... Met Cohen de
Barbaar, benevens een kaartspel tussen Dood, Oorlog, Honger en Pestilentie, en met een kunstgebit. En —
laten we vooral niet vergeten met ‘zwervende’ winkels, zoals die van Steelpan, Wang, IJrzle!ijt, Stoethaspel,
Omluyd en Kners. Plus een gastoptreden van Herriena de Haaibaai met Henna-haar.
Wintersmid Terry Pratchett 2011-10-07 Als leerlingheks moet Tiffanie erbij zijn als de winter wordt ingehaald –
dat is nu eenmaal een van de dingen die heksen doen. Maar bij de midzomerhoorn van de Driekusmannen kan
ze haar voeten niet stilhouden en ook al mag het niet, ze danst mee. De Wintersmid verliest prompt zijn hart aan
het dansende meisje. Hij betuigt haar zijn vurige liefde met ramenvol kille ijsbloemen en gierende
sneeuwstormen van Tiffanie-vlokken. Op zee lopen schepen te pletter op ijsbergen in de vorm van reusachtige
Tiffanies. Het wordt maar geen lente en de pasgeboren lammetjes gaan dood van de kou, want de verliefde
Wintersmid wil niet meer weg. Maar een natuurgeest aan zijn verstand brengen dat je niet van zijn attenties
gediend bent is zelfs voor Tiffanie een heksentoer. De Tsae dran Fiegels, die onverschrokken blauwe ortjes met
hun rode haar, duikelen gelukkig een koene Held op die te hulp snelt. Zal hij op tijd komen?
Heksen in de lucht Terry Pratchett 2011-10-09 ‘Wat je weten moet, meidje’, zei Ootje Nack, ‘is dat ze behalve
een grote eggo ook nog een spiecholologie heeft.’ ‘Hoezo een spiecholologie?’ zei Magraat. ‘Heb je soms een
boek gelezen?’ Ootje deed of ze het niet hoorde. ‘Nou moet je opletten,’ zei ze. ‘Zo dadelijk gaat ze vast zachtjes
van “tsj-tsj”. Dat komt altijd na dat orengepeuter. Door de bank wil dat zeggen dat ze wat zit uit te broeden.’
Zorgen dat een dienstmeisje nou eens niet met een prins trouwt moet voor een heks annex petemoei toch een
fluitje van een cent zijn. Als Opoe Wedersmeer, Ootje Nack en Magraat Knophlox naar het verre Waarland
vliegen blijkt het toch niet zo eenvoudig te liggen... Een Waarlandse voedoedame, die in een hutje op
eendenpoten woont, bemoeit zich er ook nog mee, en dus krijgt ze het aan de toverstok met Opoe Wedersmeer.
Enge avonturen in Vreemde Ketreien (met een kwakende keurvors)
Laatste woorden Michael Koryta 2017-03-10 Markus Novak weet uit eigen ervaring dat niet iedere politiezaak
wordt opgelost. Maar het gebeurt niet vaak dat een verdachte zelf vraagt om de heropening van een zaak. Tien
jaar geleden verdween een tienjarig meisje in een ondergronds gangenstelsel, waar Ridley Barnes dagen later
uit kwam lopen, met het meisje in zijn armen. Barnes heeft nog altijd geen idee waar en hoe hij het meisje vond
en is na al die jaren nog steeds op zoek naar antwoorden. Novak vermoedt echter dat er andere redenen zijn om
de zaak te heropenen en ontdekt dat de geheimen die de grotten verbergen nauw verbonden zijn met zijn eigen
verleden.
Monsterlijk regiment Terry Pratchett 2013-06-26 Het begon als een bevlieging. Pollie moest als de wiedeweerga
een jongen worden. Haren afknippen en een broek aantrekken was zo gebeurd. Leren om in het openbaar
winden en boeren te laten en hoe erbij te lopen als een gorilla duurde wat langer... En nu is ze dan ingelijfd in
het leger en ze is op zoek naar haar verdwenen broer. Terwijl er een oorlog woedt. Er woedt altijd wel een
oorlog. Pollie en haar mederekruten zitten opeens midden in het gewoel, zonder een greintje oefening – en de
vijand zit ze op de hielen.
Academische Boys Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Stibbond, het is jouw taak de tegenstander te straffen voor elke
overtreding.’ ‘Bedoel je niet dat ik beide ploegen moet bestraffen, Aartskanselier?’ vroeg Pander. Ridiekel keek
hem aan alsof dit idee hem volstrekt vreemd was. De tovenaars van de Gesloten Universiteit dreigen het legaat
kwijt te raken dat hun copieuze maaltijden financiert – tenzij ze een potje gaan voetballen. Tovenaars zijn
reuzehandig met een vork, maar met een bal zijn ze nergens en toveren is volgens Pander Stibbond tegen de
spelregels! Gelukkig blijkt de geheimzinnige kaarsenbedruiper uit de kelder een oefenmeester van formaat (en
nog wel meer ook). Maar de tegenpartij zit natuurlijk niet stil en haalt zijn gemeenste trucs uit de kast. VOETBAL
IS OORLOG!! In al het voetbalgeweld bloeit tegen de verdrukking in een prille romance op tussen jeugdige
supporters van elkaar naar het leven staande clubs. Als dat maar goed gaat...
Sexy tycoons (3-in-1) Sarah Morgan 2016-08-09 Ze zijn rijk, machtig, afstandelijk - en genadeloos
aantrekkelijk... (1) VERSTRIKT IN VERLANGEN - Miljonair Rafael Cordeiro, die zijn buik vol heeft van alle
golddiggers, leidt een teruggetrokken bestaan. Wanneer de beeldschone Sophie hem om een lening komt
vragen, wijst hij haar dan ook resoluut af. Gelukkig is hij bestand tegen haar charmes. Maar als hij haar kust,
blijkt oprechte hartstocht minder makkelijk te weren... (2) ONMOGELIJK VERLANGEN - Lizzie krijgt de keus:
trouwen of betalen. De steenrijke Ilios Manos eist dat ze haar schuld inlost. Liefst door een huwelijk, want hij
heeft een echtgenote nodig. Geld heeft Lizzie niet, dus ze móét wel met hem trouwen. Gelukkig is het een
verstandshuwelijk, want... zou ze hem kunnen weerstaan als hij haar probeert te verleiden? (3) ONSTUIMIG
VERLANGEN - De meedogenloze Jason Pollack doet er alles aan de mooie Leah toe te voegen aan zijn lijst
vijandige overnames. Leah is echter niet onder de indruk. Goed, hij zwemt in het geld en laat haar zeker niet

onberoerd - maar hij lijkt te veel op haar ex-geliefde. En in die val trapt ze niet nog een keer!
Interessante tijden Terry Pratchett 2012-08-28 De Tegenwichters kennen de vervloeking Dat je nog Interessante
Tijden Mag Meemaken. Het ondoorgrondelijkste rijk van de Schijfwereld raakt van de kook. Dat komt door een
opruiend geschrift: Wat Ik Beleefd Heb op Mijn Vakantie. De werkende massa sluit de rijen; wat hebben ze
anders te verliezen dan hun waterbuffels? En bloedig geweld maakt zich meester van de Verboden Stad. Er is er
maar eentje die ons kan redden van de gruwelijke ondergang: de Tovenaar Rinzwind, die per ongeluk te hulp
wordt geschoten... Met Cohen de Barbaar en zijn Horde, het complete Rode Leger, de Aartskanselier en zijn
staf, de Bagage en zijn familie, de Keizer, Zes Gunstige Winden enz.
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