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Loffelijke verdiensten van de archeologie Erik H. P. Cordfunke 2007
Allgemeine Rundschau 1915
Alles telt Toni Jordan 2021-08-30 Hoe ziet je leven eruit als je beheerst wordt door getallen? Grace telt
werkelijk alles wat er te tellen valt, van de letters in haar naam tot de zaadjes op haar broodje. Zo
probeert ze controle te houden over de chaos in haar leven, hartstikke logisch toch? Maar er is
niemand die haar echt begrijpt. Wanneer ze op aandringen van haar zus in therapie gaat, ontmoet ze
een man die haar talloze obsessies en regeltjes van tafel veegt. Misschien kun je de wereld toch niet
beteugelen, hoe graag je dat ook wilt... Hoeveel dagen was ze nu ook alweer verliefd? Toni Jordan
(1966) is geboren in Brisbane en heeft een indrukwekkende carrière achter de boeg voordat ze fulltime
met schrijven is begonnen. Met haar achtergrond als bioloog, chemicus, marketing manager en
schrijver van korte verhalen, heeft ze haar boek ‘Alles telt’ geschreven over een jonge vrouw die
worstelt met haar mentale gesteldheid. Haar debuutroman werd een internationale bestseller en
verscheen in maar liefst elf landen. Jordan is ook bekend van haar tweede boek ‘Negen dagen’, dat
de prijs voor beste fictie ontving bij de Indie Awards in 2012.
Münchener medizinische Wochenschrift 1959
Bibliographie der Rezensionen, nach Titlen (Alphabet der Verfasser) geordnetes Verzeichnis von
Besprechangen deutscher und auslandischer buscher und karten die...in zumeist wissenschaftlichen
und kritischen zeitschriften, zeitungen und sammelwerken deutscher zunge erschienen sind... 1942
Neue medizinische Welt 1935
Hinrichs' Halbjahrs-katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften,
Landkarten usw 1909
Aanhangzel, van de Volmaakte Hollandsche keuken-meid 1754
Statische gedichten Gottfried Benn 2008 Gedichtenbundel van de Duitse dichter (1886-1956) met
vertaling.
Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1950 Vols. for 1951-53 include "Authors" and "Subjects."
Een roverssymphonie Barbara Cartland 2018-12-24 De dolste streken haalt ze uit, die mooie Lady
Roysdon: ze danst met stratvegers, doet zich voor als courtisane en ze weet niet dat ze het hart heeft
veroverd van een haar onbekende man. Wanneer ze na een bal door een struikrover van haar
smaragden wordt beroofd, besluit zij afstand van haar vroegere leventje te nemen. Het blijkt dat er heel
wat moed voor nodig is om met het verleden te breken... Barbara Cartland was de meest productieve
romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan,

waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze
verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere
historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd
actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen
toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken
van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende,
avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland
een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
Echte liefde roest Ildiko Von Kurthy 2009-10-28 Annabel is 31. Ze heeft a jaren dezelfde vriend en
hetzelfde kapsel. Eigenlijk gebeurt er in haar leven nooit iets opwindends. Tijd voor verandering? Om
erachter te komen wat ze wil, boekt ze een weekje Mallorca. Ze is amper op het eiland gearriveerd of
wordt diezelfde avond nog verliefd. Opeens heeft ze de keus uit twee mannen in haar leven. Voordat
de week om is, moet ze een beslissing nemen. Terug naar haar oude leventje met haar oude liefde of
verder op avontuur met een nieuwe vlam? De keus voor een nieuw kapsel is snel gemaakt, maar wat
de mannen betreft
Romantiek Rüdiger Safranski 2009 Overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van de Duitse
romantiek en van de belangrijkste denkers en schrijvers in deze periode, gevolgd door de noodlottige
invloed van het romantische denken op de Duitse samenleving.
Handwörterbuch Englisch-Deutsch Albrecht Neubert 1988
Inkwartieringen ... Willem Theodorus Gevers Deynoot 1878
Levensschets van Hermann Schlegel aangeboden Gustaaf Schlegel 1884
De cholesterol-leugen Walter Hartenbach 2006 Beschrijving van de functies van cholesterol in het
lichaam en de effecten van voedingsmiddelen op het cholesterolgehalte in het bloed.
Harrap's Compact German Dictionary Robin Sawers 1996
Apotheker-zeitung 1910
De koffiedief Tom Hillenbrand 2017-04-04 Een historische avonturenroman die zich afspeelt in het
Europa van de zeventiende eeuw, voor de lezers van Edward Rutherfurd 1683. Heel Europa is in de
ban van koffie. Maar het is verschrikkelijk kostbaar: het Ottomaanse Rijk heeft het monopolie op de
productie en distributie van koffiebonen. Op het smokkelen van koffie staat de doodstraf, maar een
jonge Engelsman, Obediah Chalon, is bereid daarvoor zijn leven op het spel te zetten. Obediah was
een tijdlang succesvol op de Londense beurs, maar zijn laatste zaak is spectaculair ten onder gegaan.
Nu is hij bijna bankroet en heeft hij niets meer te verliezen. Hij vlucht naar Amsterdam en wordt
gerekruteerd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie; met een team van internationale geleerden
zal hij in het diepste geheim koffieplanten proberen te stelen. Even lijkt alles volgens plan te gaan, maar
dan loopt het mis... De pers over De koffiedief ‘Fantastische personages en verrassende verhaallijnen:
een meeslepende roman!’ Kaffeehaussitzer.de ‘Tom Hillenbrand heeft met De koffiedief een
prachtige, bruisende historische roman geschreven. Een groot leesplezier.’ Stern ‘Een vlot verteld en
virtuoos geschreven avontuur.’ Münchner Feuilleton
International Catalogue of Scientific Literature 1911
Illustrirte Zeitung 1894
Neues italienisch-deutsches und deutsch-italienisches Wörterbuch Giuseppe Rigutini 1907
Een vrouw naar zijn hart Barbara Cartland 2018-12-03 In het grote romantische verhaal van Yvette de
Villon lijkt slechts een bijrol weggelegd te zijn voor haar vriendin Kelda, die met Yvette meereist naar
Senegal en haar helpt ontsnappen van een gedwongen huwelijk met de Gouverneur-Generaal. Yvette
vlucht met haar Rémy, maar Kelda blijft achter om Yvettes voogd er van te weerhouden achter haar
aan te gaan. Beide meisjes konden zich niet indenken hoe Lord Orsett zal proberen die schaamte te
boven te komen... Barbara Cartland was de meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het
verbijsterende aantal van 723 boeken op haar naam staan, waarvan het merendeel (644 boeken)
bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36 talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een
miljard exemplaren. Naast bouquetromans schreef ze onder andere historische biografieën en

toneelstukken. Behalve zeer productief was Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel
van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e, en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was.
Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is
de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man
ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre
geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort geboden heeft.
Über Land und Meer 1906
Denken over dieren Richard David Precht 2017-09-26 In Denken over dieren daagt Richard David
Precht ons uit na te denken over de mens-dierverhouding. Daarbij weet hij zijn grote kennis van de
filosofie en evolutie op een toegankelijke manier te presenteren. Waarom denken we als mensen dat
wij over dieren kunnen denken en dat dieren niet denken? Waar ligt de grens tussen mens en dier
eigenlijk? Precht beschrijft hoe ons huidige denken over dieren is ontstaan. Bovendien toont hij aan dat
het mogelijk en noodzakelijk is dit denken te veranderen.
De Hollandsche tafel in Indie N. van Berkum 1913
Harrap's Concise English-German Dictionary Robin Sawers 1982
De vliegende berg Christoph Ransmayr 2007 Epos in vrije dichtvorm over een 7000 meter hoge berg
die twee Ierse broers in Tibet trachten te bedwingen, die geleidelijk de trekken van Dante's
Louteringsberg aanneemt.
Halbjahrsverzeichnis der neuerscheinungen des deutschen Buchhandel erschienenen Bücher,
Zeitschriften und Landkarten 1910
Vollständiges Bücher-Lexicon enthaltend alle von 1750 bis zu Ende des Jahres 1832 [-1910] in
Deutschland und in den angrenzenden Ländern gedruckten Bücher Christian Gottlob Kayser 1908
Hinrichs' Halbjahrs-katalog der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Landkarten,
Zeitschriften &c 1910
Een kus voor de koning Barbara Cartland 2021-10-22 Met trillende benen bovenaan de trappen van
het paleis met een zinderende menigte achter haar, staat de jonge prinses klaar om haar aanstaande
echtgenoot voor de eerste keer te ontmoeten. Anastasia maakt zich zorgen: ze heeft al veel gehoord
over de koning van Maurona - over zijn liefde voor het Franse en vooral voor de aanlokkelijke
echtgenote van de Franse ambassadeur van Maurona. Ze weet dat de meeste mannen haar mooi en
aantrekkelijk vinden, maar voor de donkere verleidelijke schoonheid die al in de armen van de koning
ligt is ze geen partij. Bij het openen van de paleisdeuren stijgt er luid gejuich op uit de menigte terwijl
Anastasia zich bedenkt hoe ze de koning voor zich kan winnen... Een verhaal vol romantiek en intrige
aan het hof van Maurona in deze romantische titel van Barbara Cartland. Barbara Cartland was de
meest productieve romanschrijver ter wereld. Ze heeft het verbijsterende aantal van 723 boeken op
haar naam staan, waarvan het merendeel (644 boeken) bouquetromans betrof. Haar werk werd in 36
talen vertaald en ze verkocht wereldwijd meer dan een miljard exemplaren. Naast bouquetromans
schreef ze onder andere historische biografieën en toneelstukken. Behalve zeer productief was
Cartland ook tot op hoge leeftijd actief. Het leeuwendeel van haar oeuvre schreef ze zelfs na haar 75e,
en haar laatste boek verscheen toen ze 97 was. Daarnaast schilderde ze zelf de afbeeldingen voor
haar boekomslagen. In de boeken van Cartland is de hoofdrolspeelster meestal een onschuldige, pure
vrouw, die een intrigerende, avontuurlijke man ontmoet. Het einde is altijd goed, en liefde overwint
alles. Daarmee heeft Cartland een oeuvre geschapen dat haar vele lezers vooral troost en comfort
geboden heeft.
Jahresverzeichnis des deutschen Schrifttums 1965 Most issues include also the sections:
Anschriften der Verläge deutschsprächiger Schriften and Verlagsänderungen im deutschen
Buchhandel.
National Library of Medicine Catalog National Library of Medicine (U.S.) 1966
Internationale klinische Rundschau 1889
Agrindex 1995
Glutenvrij genieten Trudel Marquardt 2006

Deutsche Kolonialzeitung 1914
Het blauw van Rembrandt Jörg Kastner 2019-02-22 Een spannende historische thriller dat indruk
maakt door de mengeling van waarheid en fictie Amsterdam in het jaar 1669. De jonge schilder
Cornelis Suythof, groot bewonderaar van de meesterschilder Rembrandt, kan als kunstenaar geen
droog brood verdienen. Hij werkt als bewaker in het Rasphuis, de gevangenis van Amsterdam. De stad
wordt opgeschrikt door een aantal waanzinnige moorden. Een gerespecteerde 'blauwverver' vermoordt
op gruwelijke wijze zijn hele gezin en komt in de gevangenis. Korte tijd later komt ook Cornelis' beste
vriend Ossel in het Rasphuis, verdacht van moord op zijn vrouw. Cornelis ontdekt dat bij beide
moorden hetzelfde schilderij in de nabijheid van de moordenaar was. Een schilderij in de stijl van
Rembrandt, maar met een indringende kleur blauw die Rembrandt zelf nooit zou gebruiken. Wanneer
dit 'dodelijke doek' op mysterieuze wijze verdwijnt, besluit Cornelis op onderzoek te gaan en gaat hij in
de leer bij de oude, verbitterde meester. In een labyrint van samenzweringen, prostitutie en
verdwijningen, met als middelpunt het blauwe schilderij dat tot irrationele razernij drijft, staat Cornelis
voor de schijnbaar onmogelijke taak dit dodelijke raadsel op te lossen.
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