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American Book Publishing Record 2002
Natuurlijke gemeenteontwikkeling Christian A. Schwarz 1996 Praktische handleiding voor evangelisatie binnen de
kerkelijke gemeente.
Opgeruimd! Op het werk Marie Kondo 2020-04-09 Opruimgoeroe Marie Kondo en professor Scott Sonenshein bundelen
hun krachten en passen de wereldberoemde KonMari-methode aan voor de werkvloer. Zo kan iedereen opgeruimd aan
het werk. Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller Opgeruimd!, en organisatiepsycholoog Scott Sonenshein
bundelen hun krachten voor meer plezier op ons werk. De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel. Wie is er
nooit moedeloos geworden van onnodige vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze e-mails en nutteloze klusjes? Dit
zijn de hedendaagse gevaren van ons werkzame leven, die langzaam ons werkplezier ondermijnen, onze carrièrekansen
doen slinken en ons algehele welzijn verminderen. Het kan anders. In Joy at work helpen Marie Kondo, bestsellerauteur
en Netflix-ster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice University, je om de troep te lijf te gaan en ruimte te creëren
voor het werk dat er werkelijk toe doet. Aan de hand van de wereldberoemde KonMari-methode en baanbrekend
onderzoek overwin je de uitdagingen van de werkvloer en geniet je van de productiviteit, het succes en het geluk die
ontstaan als je bureau en hoofd op orde zijn.
De Teruggekeerden Jason Mott 2013-08-26 VERFILMD ALS 'RESURRECTION' BINNENKORT OP NEDERLANDSE TV.
Op een mooie augustusmiddag, bijna vijftig jaar geleden, verdronk de achtjarige Jacob Hargrave in de rivier achter zijn
huis. Voor zijn ouders, Lucille en Harold, was zijn dood een bijna onoverkomelijke ramp. Inmiddels hebben ze leren leven
met het verdriet, en nu leiden ze een rustig bestaan. Tot op een dag Jacob, blakend van gezondheid en nog steeds acht
jaar, voor de deur staat. Jacob is niet de enige die is teruggekeerd. Overal in het stadje, overal in de wereld, duiken
Teruggekeerden op. Ze hebben allemaal voedsel en onderdak nodig, en algauw zijn het er zo veel dat steeds meer
mensen zich bedreigd voelen. Ook in het stadje waar Lucille en Harold samen met Jacob verder willen leven als herenigd
gezin, wordt de gemeenschap ernstig ontwricht. Oude vrienden worden vijanden, en een confrontatie kan niet lang
uitblijven. Niemand begrijpt waarom de doden zijn teruggekeerd, en hoe dit mogelijk is. Maar één ding is zeker: in de
chaos kiest iedereen voor zichzelf en voor zijn geliefden - dood of levend. Om Jacob te beschermen worden Lucille en
Harold tot keuzes gedwongen die verstrekkende en dramatische gevolgen hebben.
De H is van Havik Helen Macdonald 2015-09-11 Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van
de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier
Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen
om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven
voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het
is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest.
Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de
natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
Library Journal 1997-10
The Complete Practical Encyclopedia of Bonsai Ken Norman 2009-09-01 The essential practical guide to a classic art
with techniques, step-by-step projects and over 800 photographs, this stunning and fully comprehensive reference that is
ideal for the beginner as well as the more experienced bonsai artist.
Vaarwel spullen Fumio Sasaki 2017-11-30 Fumio Sasaki is eind dertig, single, en werkt als redacteur bij een uitgeverij.
Hij woont in een klein appartement in Tokyo, met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer. Een paar
jaar geleden realiseerde hij zich dat al zijn materiële bezittingen hem eerder ongelukkig dan blij maakten, en dus besloot
hij het gros van zijn spullen weg te doen. In Vaarwel, dingen verkent Fumio Sasaki de filosofie achter het minimalisme en
geeft hij een aantal eenvoudige regels die je kunnen helpen een simpeler, gelukkiger en waardevoller leven te leiden. Hij
vertelt hoe een minimalistische levensstijl niet alleen je leefruimte en gedachtewereld vergroot, maar uiteindelijk je leven
verrijkt.
Whitaker's Books in Print

1998
Bonsai Jun Keisuke 2019-08-08 Creating beautiful, healthy bonsai is a wonderful skill that anyone can learn, with a little
time, patience, and this all-inclusive manual. With color photos and drawings to illustrate the points, it introduces all the
cultivation techniques; offers expert advice on location, soil types, watering, and pest control; and provides intricate
instruction on training the bonsai--including pruning, wiring and stretching as well as fertilizer application.Bonsai entails
the art of cultivating and growing of small beautiful trees. The art of bonsai is a tradition that has been carried out over a
thousand years by the Japanese. Bonsai trees are usually small and beautiful. Bonsai trees are quite easy to raise and
care for. This book will explain to you in details everything you need to know about bonsai and its art of cultivation. GET
YOUR COPY OF THIS BOOK TODAY
Een dame onwaardig Julie Klassen 2015-09-15 In ‘Een dame onwaardig’ van Julie Klassen wordt een gezelschapsdame
na een ongeval onverwacht aangezien voor een vrouw van stand. Een geluk bij een ongeluk? Een jonge vrouw overleeft
een afschuwelijk ongeluk en komt bij in een warme, voor haar onbekende kamer. Haar bed wordt omringd door de
liefdevolle blikken van onbekenden. Haar geheugen laat haar in de steek, maar ze herinnert zich vaag een tragedie met
een baby. De ring om haar vinger wijst haar op een leugen. Maar bovenal is er een geheim dat ze koste wat kost voor
zichzelf moet houden. Hoewel iedereen beweert dat ze veilig is, begeeft ze zich in een huis vol vreemdelingen en kan ze
niemand vertrouwen buiten zichzelf. De historische romans van Julie Klassen spelen zich af in de Regency-periode, net
als de kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes Brönte.
Tuinieren voor Dummies, 2e druk M. MacCaskey 2003
Dewey, de bibliotheekkat Vicki Myron 2011-10-09 Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat
veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele
wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel
voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd achtergelaten in
de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan levend, en zij verloor
meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme en
speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van
hem een wel heel onvergetelijke kat.
Public Library Catalog 1979
Australian National Bibliography 1994-06
365 dagen kleur in je tuin / druk 1 Nick Bailey 2016-02-15
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse
schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten
zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor
grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de bewoners.
Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben
gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Marcus Antonius en Cleopatra Adrian Goldsworthy 2012-01-17 De liefdesverhouding tussen Marcus Antonius en
Cleopatra is een van de bekendste uit de klassieke oudheid. Marcus Antonius behoorde tot de invloedrijkste mensen van
zijn tijd, en de intrigerende Cleopatra, die ook Julius Caesars minnares was geweest, regeerde als koningin over Egypte,
de belangrijkste Romeinse provincie. In de loop der eeuwen zijn de verhalen over dit beroemde koppel voer geweest
voor vele hardnekkige mythen. Zo berust het populaire beeld van Cleopatra in antiek Egyptisch kostuum op een
misverstand: eigenlijk was zij Grieks. Ondanks haar overwicht in Egypte, verkreeg Cleopatra haar invloed voornamelijk
doordat ze sterke banden wist te smeden met de belangrijkste Romeinen. Evenzo was Marcus Antonius niet de
legendarische norse militair die aan lager wal zou zijn geraakt door zijn liefde voor een exotische vrouw - hij heeft nooit
toegestaan dat Cleopatra hem haar wil oplegde. In Marcus Antonius & Cleopatra vertelt Adrian Goldsworthy het
fascinerende verhaal van twee beroemde geliefden. Hij baseerde zich op antieke bronnen en archeologisch bewijs en
ontkracht de vele mythen die er in de loop van tweeduizend jaar over hen zijn ontstaan.
Russisch voor Dummies + CD Andrew Kaufman 2009 Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde
tekst.
Als je me weerziet Holly Goddard Jones 2013-07-31 De dertienjarige Emily Houchens heeft niet veel vrienden. Ze brengt
haar vrije tijd door in de bossen rond haar huis, haar toevluchtsoord. Tot ze het lichaam van een jonge vrouw vindt.
Susanna Mitchell zoekt haar zus Ronnie, die verdwenen is sinds ze s nachts een bar verliet. Naarmate Susanna meer
ontdekt, realiseert ze zich dat haar zus al aan het verdwijnen was vóór ze werd vermist. Al snel brengt deze verdwijning
de angsten en vooroordelen van de bewoners van een klein plaatsje aan het licht. Hun verhalen komen samen in een
gewelddadige climax, waardoor niet alleen Ronnies lot, maar ook hun geheimen worden onthuld. ` De roman ademt een
onheilspellende sfeer. Goddard Jones heeft het talent om ook in parallelle verhaallijnen spanning op te roepen. Ze heeft
oog voor detail en een diepgaande empathie, waardoor haar personages intens tot leven komen. THE NEW YORK
TIMES
Growing Bonsai Ken Norman 2006 This text provides a practical guide to the classic art of bonsai, together with
techniques, step-by-step projects and over 800 photographs.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2007
De man & het hout Lars Mytting 2015-09-16 HET IDEALE BOEK VOOR IEDEREEN (M/V) DIE EEN ECHTE MAN WIL
ZIJN De man en het hout is een onontbeerlijke en praktische handleiding voor alles wat te maken heeft met het kappen,
hakken, stapelen en het in de fik steken van alle soorten hout. Wanneer moet je de boom omhakken om het beste
brandhout te krijgen? Hoe houd je een kampvuur eindeloos aan de gang? Wat valt er uit de houtstapel af te leiden over

het karakter van de stapelaar? Op deze en nog veel meer vragen geeft dit boek een antwoord.
Valse hoop Clare Mackintosh 2018-08-07 Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in
gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging... Clare
Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa' en 'Ik zie jou'. 'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw
een boek met verbijsterende twists. Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die
Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging...
?????????? ?????? 1986
The Green Pages Maggie Oster 1977
The Practical Illustrated Guide to Japanese Gardening and Growing Bonsai Charles Chesshire 2014-02-21 Explains the
history, inspiration and traditions of these two beautiful and precise gardening disciplines, with practical advice and
stunning examples from around the world.
American Bookseller 1990
Heer der planten Carlos Magdalena 2017-09-19 In Heer der planten ontmoeten we Carlos Magdalena, een man met een
missie. Hij wil zoveel mogelijk zeldzame en bedreigde plantensoorten van de ondergang redden en ze uit de klauwen van
dieven houden die in opdracht van rijke verzamelaars opereren. Hij reist af naar de meest afgelegen en gevaarlijke
gebieden te wereld – van het hooggebergte van Peru en de geïsoleerde Mascarenen in de Indische Oceaan naar de
outback van Australië – om stekken te nemen voor de kweekkassen in Kew Gardens, waar hij ze met ingenieuze
bestuivings- en propagatietechnieken laat floreren. Van de[Nymphaea thermarum, ’s werelds kleinste waterlelie, tot de
bedreigde Ramosmania rodriguesii, Carlos Magdalena is befaamd om zijn vermogen deze betoverende en delicate
planten weer tot leven te wekken en ze voor uitsterven te behoeden. Heer der planten is een inspirerend verhaal van een
man die er werkelijk alles aan doet om zijn geliefde planten te behouden en beschermen. Hij laat ons kennismaken met
het belang van onze botanische tuinen, met de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek, maar bovenal met de pracht
en bijzonderheden van ons kwetsbare plantenrijk.
De geur van jasmijn Janice Y.K. Lee 2009-10-31 Soms is het einde van een liefdesverhaal slechts het begin Hongkong,
1942. Will Truesdale is nog maar net in de stad als hij een hartstochtelijke relatie krijgt met Trudy Liang, een beeldschone
half Portugese, half Chinese vrouw die het sprankelende middelpunt is van de vele Europese feesten en partijen. Maar
hun liefde wordt al snel overschaduwd door de dreigende Japanse invasie. Die zal grote gevolgen hebben, niet alleen
voor hen beiden, maar ook voor de andere leden van hun besloten gemeenschap voor wie, tijdens de donkerste dagen
van de oorlog, vriendschap en verraad hand in hand gaan. Tien jaar later komt Claire Pendleton vanuit het Engelse
platteland in Hongkong aan. De pasgetrouwde Claire raakt al snel gecharmeerd van het rijke sociale leven in de kolonie.
Ze wordt verliefd op Will, met wie ze een verhouding krijgt Langzaam maar zeker ontdekt ze echter dat achter zijn
raadselachtige gedrag een dramatisch verleden schuilgaat. In De geur van jasmijn neemt de schrijfster ons mee naar de
kolonie die Hongkong ooit was. We zijn getuige van het leven in de clubs, de cocktailpartys en de feesten; en we ervaren
de geuren en klanken van deze exotische stad. De geur van jasmijn is een betoverende roman, bevolkt door personages
die onmogelijke keuzes moeten maken, zoals die tussen liefde of veiligheid, moed of overleven, en vooral: heden of
verleden. Janice Lee werd geboren in Hongkong waar ze, na een studie in de Verenigde Staten, nog steeds woont. De
geur van jasmijn is haar debuut en zal wereldwijd verschijnen.
Library Journal Melvil Dewey 1955 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Issued also separately.
Hylas en het oog van de valk Michelle Paver 2014-10-15 Hylas wist niet wat hij zag. Tijdens de winter had hij veel
gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit was met niets te vergelijken. De Zee had alles vernietigd: hutten, boten, bomen,
dieren, mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen rottende hopen aangespoelde resten. Een
vuilgrijze golf likte aan zijn laarzen, en hij ademde de verstikkende stank van de dood in. Het was bijna onmogelijk dat
Pirra en Heibel het hadden overleefd. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt
aan de duistere mijnen van Thalakrea en is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door de Grote Golf is verwoest.
Zijn zusje heeft hij nog steeds niet gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip naar Keftioe heeft
gezet, willen ze niets meer met hem te maken hebben. Maar Hylas is vastberaden om hen te vinden. Intussen groeit de
dreiging van de zwarte krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef gesteld. Hylas en het
oog van de valk is het derde boek in een adembenemende avonturenserie van Michelle Paver, die zich afspeelt in het
Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden, strijdwagens en oude magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf
The Publishers' Trade List Annual 1986
Uit de bocht Jeremy Clarkson 2012-06-06 Hoe voelt het om in een auto te rijden die bewust probeert je om het leven te
brengen? Deze en vele andere brandende vragen baren Jeremy Clarkson zorgen, wanneer hij besluit om erop uit te
trekken om de wereld op vier wielen te gaan verkennen. Terwijl hij complete legioenen aan op machtbeluste
verkeersagenten die de wegen proberen te blokkeren ontwijkt: - laat hij zien hoe de wereld van getunede auto s
vergeleken kan worden met een dierenasiel, - onthult hij waarom St. Moritz misschien wel de geweldigste stad van de
wereld is, - herinnert hij ons eraan dat Zwitserland zo bang is voor sneeuw, dat elke gevallen sneeuwvlok direct
gearresteerd wordt, - en stelt hij dat het wassen van auto s verspilde tijd is. Uit de bocht reist over de gehele wereld, is
grappig, oneerbiedig en soms ronduit grof. Het staat vol met nieuwsgierige en fascinerende, maar verder volstrekt
nutteloze feiten en verhalen over bijna alles onder de zon (maar toch ook vooral over auto s). Het is Jeremy Clarkson in
zijn meest briljante vorm.
The publishers weekly 1991
De complete familiegids voor homeopathie Andrew Lockie 1995
Monsters Christopher Dell 2010 Overzicht in woord, maar vooral kleurrijk beeld van monsters vanaf de prehistorie tot

heden.
Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography Rufus Gouws 2013-12-18 The basis for this additional
volume are the three volumes of the handbooks Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography (HSK
5.1–5.3), published between 1989 and 1991. An updating has been perceived as an important desideratum for a
considerable time. In the present Supplementary Volume the premises and subjects of HSK 5.1–5.3 are complemented
by new articles that take account of the practice-internal and theoretical developments of the last 15 years. Special
attention has been given to the following topics: the status and function of lexicographic reference works, the history of
lexicography, the theory of lexicography, lexicographic processes, lexicographic training and lexicographic institutions,
new metalexicographic methods, electronic and, especially, computer-assisted lexicography.
Hylas en de roep van de dolfijn Michelle Paver 2012-08-15 Met een pijl in zijn arm probeert Hylas aan zijn achtervolgers
te ontsnappen. Hij is zijn zusje kwijt en hij gaat met gevaar voor eigen leven naar haar op zoek. Het is 3500 jaar geleden
in een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de aarde beeft en de zon brandt. Op zijn zoektocht ontmoet hij
vijanden en maakt hij vrienden.
Growing Bonsai Ken Norman 2005 This book is a complete guide to a classic art with essential techniques, step-by-step
projects and over 800 photographs.
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