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Books In Print
Life in the Making is an original Victorian fiction book set within the lives of
hardworking country folk in the mid-19th century. The characters range
from steadfast goodness to all-out villainy, and yet most of them are
inherently familiar. There is intrigue, deception, devotion, loss, hope, faith
and a deep sense of love, both romantic and familial. And running through
it all is the feeling that this book could be written in any small community in
the modern day – the need to change and become more than we are is as
relevant and redeeming now as it ever was. This is an illustrated edition,
gently edited for a modern audience. Also available in large print
paperback.
The only comprehensive guide to German-language publishing around the
world, German Books In Print 2000-2001 provides quick access to more
than 830,000 titles -- books, videos and audiocassettes, software, and
bibles -- from over 15,500 publishers in Germany, Austria, Switzerland, and
other countries. Thoroughly revised and updated, the new 30th edition
contains some 100,000 entries added in the last year alone. As always, full
ordering information is included for each title. The main Author-TitlePage 1/14
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Catchword set inter-files authors and titles in one convenient listing, and
titles containing a subject key-word are reentered alphabetically to create a
built-in subject guide.
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren
verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een
grote explosie buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch
chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis in New Bern
dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te
herstellen. Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich
klaarmaakt voor een medische bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze
Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste ontmoeting een
onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor
Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die
zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid van Callie, een norse tiener die
in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het meisje ooit
bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan laten
schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar
ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van
Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn pogingen de geheimen van
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Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en
vergeving leren kennen.
The large print on this address and password record book is designed
specifically for people with visual impairments. Easy to keep track of your
all your contacts and website logins. Bold lines are spaced 1/2" apart,
giving you plenty of space for writing. All pages printed on bright white
paper with black printing for high contrast. Contacts pages have space for
name, address, phone number, and email address. Passwords pages have
lines for Name, Website Address, Username/Login, Password, and Notes.
Several blank lined pages for additional notes. The nature image with a
mountains and clouds on the cover makes this an excellent choice for
personal records or business professionals. Large size 81?2" x 11" is
perfect for keeping on your desk for easy reference. Stay organized, and
never lose an important address, phone number, or password!
Catalogue of Little Press Books in Print Published in the United Kingdom
German Books in Print 2000-2001
Scientific and Technical Books in Print
Big Address Book for Seniors
Books in Print
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Small Press Record of Books in Print
French books in print
Sustainable Agriculture in Print Current Books, Special Reference Briefs
Series, SB 96-04, July 1996
A Book of 100 Wordsearch Puzzles in Large Print with Solutions
Niet ten onrechte hebben scherpzinnige critici Bleak House aangewezen als de
beste roman van Dickens. In andere boeken mogen humor en fantasie vrijer hun
loop nemen, Bleak House wint het door eenheid van opbouw, door een
dwingende kracht die alle gebeurtenissen bezielt en betekenis geeft. De opbouw
van het boek is cirkelvormig, van een centraal punt uit gaan concentrische golven
die alle figuren en gebeurtenissen binnen de fatale kring trekken. Dit middelpunt
is het Hooggerechtshof, met inbegrip van onrecht en doelloze woordenpraal ten
koste van hen die er hun recht komen zoeken. Dit instituut, met zijn eindeloze
verhoren, verklaringen, terugverwijzingen voor nader onderzoek, is een goudmijn
voor rechters en advocaten. Wie verwikkeld raakt in een proces bij het
Hooggerechtshof is verder voor zijn leven ongelukkig. Gridley, de man uit
Shropshire, sterft aan zijn ongelukkig gevecht met deze juridische mastodont.
Jeffrouw Flite verliest er jeugd, schoonheid, hoop en verstand. Maar het
glorieuze monument van haarklovende onbekwaamheid is de beroemde zaak
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Jarndyce, lopend sinds onheuglijke tijden, en bron van ongeluk voor allen die erin
betrokken raken, en nimmer nader tot het einde komend. De hoofdpersonen van
dit verhaal, meneer Jarndyce, Richardson Carstone, Ada Clare, Lady Dedlock,
en tenslotte ook de charmante, moederlijke Esther Summerson, zijn allen op
enigerlei wijze met deze rechtszaak verbonden en allen ondervinden zij in het
persoonlijk leven de weerslag van dit juridisch monster. Als giftige zwammen
groeien om hen heen de verloren levens van ander slachtoffers, geruïneerd, en
levend in de krotten die door het proces ontstaan zijn. In de molen van het
Hooggerechtshof worden alle levens tot waardeloos stof vermalen.
In acht verhalen ontleedt Nathan Englander de menselijke ziel. In het titelverhaal
worden de huwelijken van twee joodse echtparen tegen het licht gehouden en
wordt de Holocaust gereduceerd tot een gezelschapsspelletje: 'Zou jij me bij jou
laten onderduiken als je niet van joodse komaf zou zijn en er een nieuwe
Holocaust is?' Op fantasievolle wijze analyseert hij de grote levensvragen waar
iedereen mee worstelt over zingeving, familiebanden en, uiteraard, liefde. Ook
vormen de verghalen een inkijkje in de ziel van Englander zelf - op invoelende
wijze maakt hij ons deelgenoot van zijn leven en zijn familie. Hiermee zoekt hij
telkens weer de grenzen op tussen fictie en werkelijkheid. Met Waar we het over
hebben als we het over Anne Frank hebben bewijst Englander opnieuw dat hij tot
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de beste Amerikaanse auteurs behoort.
Looking for brilliant wordsearch puzzles in large print? Look no further! This
collection of 100 fun and enjoyable puzzles in a diverse range of topics are great
for those looking for something a little easier on the eye. Printed in a large font
size, the words here are much less of a struggle to see than those in a standard
puzzle book. If you like your words big and easy to read, this book is perfect for
you! All puzzles come complete with solutions towards the back of the book and
at one puzzle a page, you will be able to enjoy this collection at a relaxed and
enjoyable pace. All of our books are printed on very high quality paper making
the puzzle experience all the more enjoyable! For other puzzle books and gift
ideas, visit www.puzzle-book.co.uk
A keyword listing of serial titles currently received by the National Library of
Medicine.
Index of NLM Serial Titles
De terugkeer
1872, Quarter 1 - 4
Selected List of American Agricultural Books in Print and Current Agricultural
Periodicals
Peter Pan
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Life In the Making Large Print Victorian Books Treasury
Selected List of American Agricultural Books in Print and Current Periodicals
Sustainable Agriculture in Print : #b Current Books
Law Books in Print: Subjects
Big Address Book for Seniors: Specially designed to keep all your
important addresses to hand. Large print enables seniors and the
visually impaired to easily write in the spaces provided. There's room
to record over 300 names and addresses, home phone, work phone, cell /
mobile phone, email and there's even a section to record birthday's
plus a notes section which is useful for recording other information
like anniversary dates or other facts about each contact.Separated by
A-Z tabs, you can easily flick through the corner of the book to find
the page that you need. There are some extra blank sheets at the back
to put even more contacts and also a larger note section at the back
of the book for recording additional information.This is a large print
address book measuring 8” x 10” so it's great to keep by the phone so
it is always at hand. Perfect for gifting, it will certainly stop
anybody from losing numbers again! This is the only book you will need
for all your contact details in one safe place. Order the Big Address
Book for Seniors today and start organizing!.Keywords: large print
address book, big print address book, address book large, address book
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with tabs, address book for women
THINK LIKE AN EDITOR is designed for the new breed of editors who are
evolving at the same time news and information sharing is changing.
The book encourages students to apply themselves confidently, to think
analytically, to examine information with scrutiny, and to see the big
picture. Organized by the 50 strategies of editing and working, each
strategy section is two to six pages long, which makes content easy to
find for both students and professors. The text combines an
examination of content depth with insight into the process behind
editorial decision-making. Full of tips, lists, and memory aids, THINK
LIKE AN EDITOR works similarly to a brief handbook of editing. The
second edition features new strategies to help students think
creatively in a world of social media, handle multiple platforms, and
keep readers engaged. Both basic skills and advanced concepts of
editing are covered. Important Notice: Media content referenced within
the product description or the product text may not be available in
the ebook version.
The convergence of online book selling, digital printing, digital
document workflow management and the computerization of small parcel
logistics created a unique opportunity to create a viable commercial
model for printing and supplying books on demand. This innovation was
swiftly embraced by the academic publishing community heralding the
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rescue of the languishing academic monograph. The possibilities
captured the imagination of creative academic and niche publishers
enabling custom publishing, student editions of monographs, selfcompiled wiki books and even the establishment of new university
presses and open access publishers. The Impact of Print on-Demand on
Academic Books takes an in-depth look at this phenomenon by looking
back on two decades of innovation, reviewing the present state of
academic publishing with respect to works being printed on demand and
compiling the current forecasts and speculation about the future of
academic and niche publishing given the impact of print on-demand.
Presents knowledge on the print-on-demand industry and chronicles
developments and their impact on publishing Provides a useful guide
for practitioners and students of publishing, and is ideal for
academic publishing historians and business academics interested in
innovation and digital developments Includes an international
perspective, with information from Europe, North America, Australia,
and Singapore/China Chronicles business case studies collected from
interviews with key individuals from companies who have shaped, or are
shaping, the academic POD landscape
This essay collection explores the cultural functions the printed book
performs in the digital age. It examines how the use of and attitude
toward the book form have changed in light of the digital
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transformation of American media culture. Situated at the crossroads
of American studies, literary studies, book studies, and media
studies, these essays show that a sustained focus on the medial and
material formats of literary communication significantly expands our
accustomed ways of doing cultural studies. Addressing the changing
roles of authors, publishers, and readers while covering multiple
bookish formats such as artists’ books, bestselling novels,
experimental fiction, and zines, this interdisciplinary volume
introduces readers to current transatlantic conversations on the
history and future of the printed book.
Contacts and Password Record For Visually Impaired With Bold Lines on
White Paper
The KnowHow Book of Print and Paint
Bibliography of Newfoundland History Books in Print
ISBN Index
British Books in Print
Large Print Wordsearch Puzzles
De onzichtbare man
Cengage Advantage Books: Think Like an Editor: 50 Strategies for the
Print and Digital World
The Printed Book in Contemporary American Culture

Op een zondagmiddag in 1964 bezoekt Bert Cousins onuitgenodigd
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het doopfeestje van Franny Keating. Voordat het avond wordt,
heeft hij met haar moeder Beverley gezoend. Het is een stap die
uiteindelijk tot het ontbinden van Beverleys huwelijk zal leiden
en die de twee gezinnen tot elkaar zal veroordelen. Gemeengoed
laat zien hoe in een tijdsbestek van vijftig jaar dit ene,
bepalende moment de levens van vier volwassenen en zes kinderen
voor altijd heeft veranderd. Door de zomers die ze samen
doorbrengen in Virginia, bouwen de kinderen van de Cousins en de
Keatings een band op die gebaseerd is op een gemeenschappelijke
teleurstelling in hun ouders en oprechte genegenheid voor
elkaar.
Ze kon Rhett terugwinnen. Ze wist dat ze het kon. Er was nog
nooit een man geweest die ze niet kon krijgen als ze eenmaal
haar zinnen op hem had gezet. `Morgen zal ik een manier bedenken
om hem terug te krijgen. Tenslotte begint er morgen weer een
nieuwe dag. Zo eindigt een van de beroemdste liefdesverhalen
ooit: dat van de mysterieuze Scarlett O Hara en de even
onstuimige als intrigerende Rhett Butler. Hun gepassioneerde
romance, die wereldwijd al miljoenen lezers wist mee te slepen,
speelt zich af tegen de achtergrond van de Amerikaanse
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burgeroorlog in het zuiden van de Verenigde Staten, een tijd
waarin net als nu - bestaande zekerheden als positie en
welvaart, superioriteit en hiërarchie wankelen. Gejaagd door de
wind is het portret van de ultieme moderne vrouw, die
meedogenloos nastreeft wat ze wil hebben, misgrijpt en weer
opnieuw begint.
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?
‘Opnieuw Olive’ van Elizabeth Strout is het vervolg op de alom
geprezen roman ‘Olive Kitteridge’ uit 2008. Olive Kitteridge
geldt als een van de meest herkenbare, iconische romanpersonages
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van de afgelopen decennia. Bot en een tikkeltje koppig, maar ook
kwetsbaar en verrassend gevoelig: Olive Kitteridge is terug. Een
paar jaar ouder, en vele veranderingen verder. Ze moet haar
leven leren delen met haar tweede man, proberen de relatie met
haar zoon te herstellen, omgaan met verlies en eenzaamheid, zich
openstellen voor nieuwe levenslessen – en als altijd een
luisterend oor bieden aan de andere inwoners van Crosby, Maine.
‘Olive Kitteridge’ werd met de Pulitzerprijs bekroond, en werd
door HBO tot een miniserie gemaakt die maar liefst acht Emmy’s
ontving.
Catalogue of Books Printed in the Bombay Presidency
Opnieuw Olive
The Impact of Print-On-Demand on Academic Books
Gemeengoed
Gejaagd door de wind
New Zealand Books in Print
Het grauwe huis
Als Trevor het huis van zijn opa erft, komt hij geheimen op het
spoor die decennialang verborgen zijn gebleven
Waar we het over hebben wanneer we het over Anne Frank hebben
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Books in print is the major source of information on books currently published and in
print in the United States. The database provides the record of forthcoming books,
books in-print, and books out-of-print.
Books in Print, 2005-2006
Canadian Books in Print. Author and Title Index
Low Vision Large Print Address Book
Books and Other Print Materials
Medium, Object, Metaphor
Subject Guide to Books in Print 2014-2015
Australian Books in Print
Paperbound Books in Print
Large Print with A-Z Tabs for Easy Reference
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