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Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft
zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn
ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen
inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn
leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar
nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij
overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn
vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het
lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken,
mede dankzij een Koerdische buurman, die slechts
drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en
‘probleem’.
Het schip van Willem Barents Ab Hoving 2004
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01
Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth,
heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem
veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een
oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt.
Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft
hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt
Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde
bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve
gedwee.
Billie is 't Beu Jean Roba 2017-06-28T00:00:00+02:00
Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, heeft als
beste vriend zijn speelse cockerspaniël Billie. Buiten
Bollie heeft Billie nóg een grote liefde: Caroline, de
schattige schildpad... In een goedlachse familiale

omgeving vol tederheid en levensvreugde lokken de
grappen en grollen van Bollie en Billie bij lezers van
alle leeftijden het ene lachsalvo na het andere uit.
De val van een trader Pierre Boisserie 2007
Stripcocker Jean Roba 2017-06-28T00:00:00+02:00
Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, heeft als
beste vriend zijn speelse cockerspaniël Billie. Buiten
Bollie heeft Billie nóg een grote liefde: Caroline, de
schattige schildpad... In een goedlachse familiale
omgeving vol tederheid en levensvreugde lokken de
grappen en grollen van Bollie en Billie bij lezers van
alle leeftijden het ene lachsalvo na het andere uit.
Römische Staatsverwaltung Joachim Marquardt 1873
Montespa Didier Convard 2009
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 201203-06 De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog
boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren
sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen
ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit
nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen
opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te
bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen,
onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels
zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles
voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt
een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het
klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door
de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert

ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Billies Bal Jean Roba 2017-06-28T00:00:00+02:00
Bollie, een kleine jongen zoals alle andere, heeft als
beste vriend zijn speelse cockerspaniël Billie. Buiten
Bollie heeft Billie nóg een grote liefde: Caroline, de
schattige schildpad... In een goedlachse familiale
omgeving vol tederheid en levensvreugde lokken de
grappen en grollen van Bollie en Billie bij lezers van
alle leeftijden het ene lachsalvo na het andere uit.
Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele
Franse hof is in rep en roer: kardinaal Mazarin, de
eerste minister van het koninkrijk, wil voor het
volgende carnaval een groots Italiaans melodrama
opvoeren. Maar welk complot gaat er werkelijk schuil
achter deze weelderige opvoering? Dat vraagt de
jonge Atto Melani zich af, de hoofdrolspeler van het
geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe secretaris
gaat hij op onderzoek uit en stuit op een duidelijke
samenzwering die teruggaat tot het Florence van twee
eeuwen geleden. Deze uitgebreide digitale editie is de
andere kant van de roman Mysterium. Gezamenlijk
vormen zij een geheel in de Moebius-tetralogie.
Historische scheepsmodellen Wolfram zu Mondfeld
1980 Handboek voor de bouw van historische
scheepsmodellen.
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