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De runderpest W.C.H. Staring 1867
Meesters van de schaduw Daniel Abraham 2011-10-07 Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden
kunnen worden en belichaamd in menselijke vorm. De handel in de Zomersteden is afhankelijk geworden van hen. De langverwachte crisis komt als de Andat
Zaadloos erin lijkt te slagen zijn meester, de Poëet Heshai-kvo, tot waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te herwinnen. Tot overmaat van ramp raakt Heshaikvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad ten val te brengen. Met hem is Otah, zijn voormalige leermeester, die door de dood van zijn broers
plots de opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van de grootste nieuwe talenten van de nieuwe
lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige personages, magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een fijn gevoel voor drama.
Dante Gabriel Rossetti / druk 1 Julian Treuherz 2003 Monografie over de Engelse schilder (1828-1882), een van de oprichters van de Prerafaëlitische
Broederschap.
Scientific American Monthly Alexander Russell Bond 1921
Madouc Jack Vance 2017-03-07 Na het verdrijven van de Ska houdt Koning Aillas met zijn Ulfse troepen de onneembare vesting Poelitetz bezet, tot groot
ongenoegen van Koning Audry van Dahaut, op wie de Ska het fort hadden veroverd. Koning Casmir van -Lyonesse is er al evenmin gelukkig mee, want nu
kan hij Dahaut niet langer via de Vlakte der Schaduwen binnenvallen; de Oude Eilanden balanceren op het randje van een grote oorlog... Hoog in de Teach
tac Teach tracht oppermagier Murgen vanuit zijn kasteel Swer Smod een mysterieuze dreiging af te wenden, terwijl vanuit een glazen bol de verslagen
Tamurello hem in de vorm van een wezelskelet met boosaardige zwarte oogjes gadeslaat. Prinses Madouc van Lyonesse komt erachter dat ze een
wisselkind is en besluit om, bijgestaan door Ridder Pom-pom, de wijde wereld in te trekken op zoek naar haar stamboom en de Graal. Het wordt een tocht vol
gevaren en magie terwijl in de diepte Joald zich roert... Voor Madouc, het sluitstuk van de vermaarde Lyonesse trilogie, ontving Jack Vance een World
Fantasy Award. Madouc is deel 54 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie: Luc Desmarchelier. Deze
vertaling van Annemarie van Ewyck verscheen eerder bij Meulenhoff, Amsterdam 1990. De tekst van de Spatterlight editie is op diverse punten gecorrigeerd
en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 6 pagina's nieuwe kaarten.
Geschiedenis der Antwerpsche schilderschool Max Rooses 1879
User Innovation and the Entrepreneurship Phenomenon in the Digital Economy Isaias, Pedro 2017-10-31 The digital economy is a main driver of change,
innovation, and competitiveness for various companies and entrepreneurs. Exploring developments in these initiatives can be used as vital tools for future
business success. User Innovation and the Entrepreneurship Phenomenon in the Digital Economy is an essential reference source for emerging scholarly
research on innovative aspects of design, development, and implementation of digital economy initiatives, highlighting the relationship and interaction between
humans and technology in modern society. Featuring coverage on a broad range of topics such as electronic commerce, brand promotion, and customer
loyalty, this book is ideally designed for academicians, researchers, students, and managers seeking current research on the digital economy.
Volmaakt gelukkig Susan Mallery 2016-08-16 Na het overlijden van haar beste vriendin, Chrystal, verwacht Pia O'Brian dat zij de zorg voor diens kat op zich
zal moeten nemen. Een grote verantwoordelijkheid voor iemand die haar kamerplanten nog niet eens in leven kan houden. Als vervolgens blijkt dat Chrystal
niet de kat, maar de vervulling van haar kinderwens aan Pia heeft nagelaten, is die totaal in shock. Hoe is het mogelijk dat Chrystal háár heeft aangewezen?
En hoe moet ze dit aanpakken? Gelukkig kan Pia rekenen op de hulp van de knappe Raoul Moreno, die haar een praktisch aanbod doet waar ze wel op in
móét gaan. Immers, als aanstaande moeder heeft ze toch geen tijd meer voor romantiek... Deze titel is eerder verschenen in Intiem
De runderpest Cornelius Philippus Hofstede de Groot 1866
David Harum Edward Noyes Westcott 1899
Antwerpsch archievenblad 1930
Het elfenkind / druk 1 Sonya Hartnett 2008 Een oude dame vertelt aan een onbekende jongen haar bijzondere levensverhaal.
Cybele's geheim Juliet Marillier 2008 Een zeventienjarig meisje mag met haar vader mee naar Istanbul om een religieus voorwerp te bemachtigen; ze
ontvangt van wezens uit de Andere Wereld een opdracht waarbij dat voorwerp een rol speelt.
Het Rijksmuseum Erik Jong 1985
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