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A world list of books in the English language.
Includes entries for maps and atlases.
Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde diersoorten en mensentypen.
Auto Body Repair TechnologyCengage Learning

Amigurumi zijn schattige, in het rond gehaakte knuffeltjes die in Japan razend populair zijn. Ook bij ons groeit het aantal
liefhebbers elke dag. Joke, een grafisch vormgeefster met een voorliefde voor haken, verzamelt sinds 2011 de mooiste
patronen van over de hele wereld op haar website www.amigurumipatterns.net. Met meer dan 60.000 fans is die
uitgegroeid tot een ware community en een verzamelplek waar haakliefhebbers en ontwerpers elkaar treffen en tips en
patronen uitwisselen. Na het overweldigende succes van haar eerste boekje kriebelde het bij Joke om voor een tweede
keer op zoek te gaan naar de meest onweerstaanbare beestjes om zelf te haken. En ze heeft ze gevonden: dit boek
biedt opnieuw een verzameling van 15 patronen van 12 designers, vrij eenvoudig zelf te maken, volledig aan je eigen
voorkeur aan te passen en leuk om te verzamelen of cadeau te doen. Met patronen voor beginners en gevorderden: na
een korte introductie tot de verschillende steken en technieken kan je meteen aan de slag. Haken goes 3D met
amigurumi, een ideale ontspanning voor elk moment.
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.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag
waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd
tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die
dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne
Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de
Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
The industry-leading textbook for collision repair and refinishing is now updated to the NATEF 2006 Collision Repair and
Refinish Program Standards. Written with clearer explanations and more detail than any other collision repair learning
tool on the market, Auto Body Repair Technology, Fifth Edition delves into all aspects of collision repair, from initial
collision evaluation, to estimating, to final paint detailing. And because the book is written by a leading author in the auto
body field, readers will feel confident that they are learning skills and procedures that incorporate the latest advances in
materials and methods. Important Notice: Media content referenced within the product description or the product text may
not be available in the ebook version.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de god Mithras.
Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks
Op een plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de villa
biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school
even door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder de villa, te midden van de resten van
een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar
archeologie. En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een bizar ritueel ter ere van de god
Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een
relikwieënkastje in een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de
mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie
rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code
en diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte
oplossing die maar weinigen zullen verwachten. Publishers Weekly
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