Arbi Farsi Madarsha Bord
2014
This is likewise one of the factors by obtaining
the soft documents of this Arbi Farsi Madarsha
Bord 2014 by online. You might not require more
epoch to spend to go to the ebook inauguration as
with ease as search for them. In some cases, you
likewise accomplish not discover the declaration
Arbi Farsi Madarsha Bord 2014 that you are looking
for. It will unquestionably squander the time.
However below, behind you visit this web page, it
will be correspondingly unconditionally simple to
acquire as skillfully as download guide Arbi Farsi
Madarsha Bord 2014
It will not receive many grow old as we notify
before. You can accomplish it even though take
effect something else at home and even in your
workplace. as a result easy! So, are you question?
Just exercise just what we meet the expense of
under as capably as review Arbi Farsi Madarsha
Bord 2014 what you similar to to read!

De boekwinkel Deborah
Meyler 2013-12-18 Esmee
studeert
kunstgeschiedenis in New
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York. Ze houdt van de
stad en is
stapelverliefd op haar
vriend. Tot Mitchell
haar dumpt - net voordat
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ze hem wil vertellen dat
ze zwanger is. Esmee
besluit haar kind alleen
op te voeden. Ze vindt
een baantje bij De Uil,
een rommelige
tweedehands boekwinkel
in Manhattan, met een
kleurrijke
personeelsbezetting en
een aantal tijd-, tacten thuisloze vaste
bezoekers. In De Uil
voelt Esmee zich op haar
gemak. Tot de
berouwvolle Mitchell
alles op alles zet om
haar terug te krijgen.
Het Mekkaansche feest
... Christiaan Snouck
Hurgronje 1880
Out of Africa Karen
Blixen 2015-04-13
Achterflap “Als ik een
lied van Afrika ken – zo
peinsde ik – van de
giraffe en van de
Afrikaanse nieuwe maan,
van de ploegen in het
veld en de bezwete
gezichten van de
koffieplukkers, kent
Afrika dan ook een lied
van mij?” Out of Africa
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

is een onwaarschijnlijk
mooi geschreven roman
over het leven op een
koffieplantage in
Afrika. In 1937 schreef
Karen Blixen haar
memoires en daarin doet
ze hartstochtelijk
verslag van haar
avonturen in Kenia. Over
de natuur van de
Highlands, de
mentaliteit van de
verschillende stammen,
de gewoontes van de
Kikoejoe, de Somali en
de Masai. De roman is
een veelstemmig lied van
prachtige verhalen, de
moeite waard door zowel
de mooie schrijfstijl
als de diepe interesse
voor de inheemse
bevolking en de liefde
voor de natuur. Karen
Blixen hield van het
Afrikaanse landschap met
zijn rijke plant- en
diersoorten. Zij voelde
zich thuis bij de
oorspronkelijke
bewoners, voor wie zij
raadgeefster, dokter,
rechter en lerares was.
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‘Onbevooroordeeldheid,
zelfspot en waardering
voor ironie van het lot
zijn eigenschappen die
Blixen met de Afrikanen
deelt en daarop is hun
wederzijdse
verstandhouding op
gebaseerd. Deze
eigenschappen geven aan
Blixens lyrische
schildering van een
verloren paradijs een
onbevangen en
lichtvoetig karakter.’ –
Manet van Montfrans in
NRC Handelsblad ‘Haar
verslag van haar
avonturen in Afrika,
geschreven nadat ze haar
geliefde plantage moest
opgeven en teurgkeerde
naar Denemarken, is dat
van een
meesterverteller. Een
vrouw die door John
Updike “een van de meest
pittoreske en tevens
flamboyante literaire
persoonlijkheden van de
eeuw werd
gekarakteriseerd.' – The
Times ‘Karen Blixen
schrijft prachtig. Een
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aanrader om te lezen.
Een ware klassieker.’ –
The New York Times Karen
Blixen, barones von
Blixen-Finecke
(Rungsted, 17 april 1885
– 7 september 1962),
schreef onder het
pseudoniem Isak Dinesen
en publiceerde in het
Deens en het Engels.
Naast het semiautobiografische Out of
Africa, over haar tijd
in Kenia, publiceerde ze
nog zeven andere boeken.
De roman werd in 1985
onder de oorspronkelijk
titel Out of Africa
verfilmd door Sydney
Pollack, met Meryl
Streep en Robert Redford
in de hoofdrollen.
De kinderen van de
Rothschildstraat
Stefanie Zweig
2014-12-19 Boek
21926-1937Frankfurt,
begin 20e eeuw. Het
leven van de joodse
textielhandelaar Johann
Isidor Sternberg en zijn
vrouw Betsy loopt
voorspoedig; de zaken
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gaan goed en het
ontbreekt hen aan niets.
Hun vier kinderen worden
opgevoed door
huishoudster Josepha en
hun inwonende oudtante
Jettchen.Maar dan breekt
de oorlog uit. Otto, de
oudste zoon, gaat
vrijwillig naar het
front. Moeder Betsy
blijkt onverwacht weer
zwanger te zijn. En
onder de oppervlakte van
de samenleving broeit
een toenemend
antisemitisme De
kinderen van de
Rothschildstraat,het
vervolg op Het huis in
de Rothschildstraat, is
het tweede deel van een
familiegeschiedenis die
vele jaren en generaties
omspant. Met een grote
liefde voor historische
details en een diep
gevoel voor
menselijkheid beschrijft
Stefanie Zweig de
lotgevallen van de
Sternbergs, een joodse
koopmansfamilie die het
ongeluk had in de
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

verkeerde tijd te
leven.`Een fascinerende
familieroman. Berliner
Zeitung`Stefanie Zweig
schrijft met veel warmte
en gevoel.
Cosmopolitan`Haar
personages zijn
kleurrijk en nauwkeurig
beschreven. Frankfurter
AllgemeineStefanie Zweig
(1932, Leobschütz) is
geboren in een deel van
Duitsland dat na de
Tweede Wereldoorlog aan
Polen werd toegewezen.
Haar familie vluchtte
tijdens de oorlog naar
Kenia. Eerder schreef ze
jeugdboeken en haar
tweedelige
autobiografie. Ze
overleed in april 2014,
op eenentachtigjarige
leeftijd.
De Katharen Malcolm
Barber 2004
Verbroken beloftes Jenny
Offill 2015-02-17 Ze is
jong, dapper en heeft
onbezonnen, hoopvolle
toekomstplannen. Ze
trouwt, krijgt een kind
en is gelukkig. Maar
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dan, langzaam en
stilletjes, verandert er
iets. Hoewel ze had
gehoopt dat de liefde
voor twee mensen haar
compleet zou maken,
voelt ze zich niet zo.
Er zit nog zo veel
scheef in haar hart. Ze
becommentarieert haar
leven, terwijl het uit
haar vingers dreigt te
glippen.
Een broze waarheid John
Le Carre 2013-04-23 Op
de Rots van Gibraltar
wordt in het diepste
geheim een
antiterrorisme-operatie
met de codenaam Wildlife
voorbereid. Het doel is
om een belangrijke
jihadistische
wapenhandelaar op te
pakken. Het plan wordt
gesmeed door een
ambitieuze minister van
Buitenlandse Zaken en
een bevriende
privélegerleider. De
operatie is zo broos dat
zelfs de secretaris van
de minister, Toby Bell,
er niet bij betrokken
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is. Toby vermoedt een
rampzalige samenzwering
en probeert deze te
verijdelen, maar hij
wordt prompt
overgeplaatst naar het
buitenland. Drie jaar
later zorgt een
boodschap uit het
dodenrijk ervoor dat hij
in contact komt met Kit
Probyn, destijds
betrokken bij Wildlife,
en dan moet Toby kiezen
tussen zijn geweten en
zijn trouw aan de
Dienst. `John le Carré
behoort tot de
allergrootsten van de
misdaadliteratuur. Elvin
Post, Algemeen Dagblad
`Een nieuwe John le
Carré is een literaire
gebeurtenis van
wereldformaat. de
Volkskrant John le Carré
is geboren in 1931 en
studeerde aan de
universiteiten van Bern
en Oxford. Tijdens de
Koude Oorlog werkte hij
enige tijd bij de Britse
Inlichtingendienst. Le
Carré werd wereldberoemd
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met zijn
spionagethriller Spion
aan de muur (1963). Dat
succes bevestigde hij
met onder meer De
lokvogel, De kleermaker
van Panama, De
toegewijde tuinier,
Absolute vrienden en Ons
soort verrader.
Aangeschoten wild wordt
verfilmd door Anton
Corbijn.
Vrouw zoekt berg om
tegen op te zien Noelle
Hancock 2011-08-22 Maak
kennis met de
ongelooflijk grappige en
charmante Noelle
Hancock, die haar
goedbetaalde baan als
gossipbloger onverwacht
kwijtraakt. Op zoek naar
een nieuwe uitdaging
komt ze per toeval de
quote tegen: `Doe elke
dag een ding waar je
bang voor bent. ́Eleanor Roosevelt Deze
quote doet Noelle
beseffen dat ze van een
ambitieuze en
enthousiaste vrouw is
veranderd in een timide,
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

twijfelend persoon. Ze
besluit Eleanors advies
op te volgen door een
jaar lang elke dag iets
te doen waar ze bang
voor is. Duiken met
haaien, karaoken, haar
exen opzoeken,
acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen:
haar hilarische en soms
aangrijpende avonturen
leren haar wie ze is en
waartoe ze allemaal in
staat blijkt te zijn.
‘Onverschrokken memoires
van een jonge
journaliste die een jaar
lang haar angsten
overwint. Inspirerend,
zinderend plezier van
begin tot eind.’ Kirkus Review
‘Hartveroverend,
inspirerend en
hilarisch. (...) Wat een
geluk dat wij lezers dit
avontuur mogen
meemaken.’ - Julie
Powell auteur van Julie
& Julia
Gedichten 1820 John
Keats 2014-05-15 In 1820
publiceerden de
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jonggestorven dichters
Keats en Shelley allebei
hun laatste en beste
bundel. Toen Keats een
jaar later aan de tering
gestorven was, schreef
Shelley een befaamd
gedicht als in memoriam;
nog een jaar later kwam
hijzelf om bij een
schipbreuk. De beide
bundels en de lijkzang
vormen de inhoud van dit
boek. Keats bundel
Lamia, Isabella,
Agnietenavond en andere
gedichten is minder
beroemd om de in de
titel genoemde gedichten
dan om het lange
fragment `Hyperion en om
de vijf odes (aan een
nachtegaal, op een
Grieks mengvat, aan
Psyche, aan de herfst en
aan de
neerslachtigheid), die
evenzoveel hoogtepunten
van de Engelse poëzie
uitmaken. Shelleys
Prometheus ontketend,
een lyrisch drama in
vier bedrijven, met
andere gedichten bevat
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

een toneelstuk dat
misschien onspeelbaar
is, maar dat wel een
staalkaart biedt van
zijn revolutionaire
denken én van zijn
poëtische genie. Bij de
andere gedichten zijn
klassiekers als `Ode aan
de westenwind , `De wolk
en `Aan een leeuwerik .
Adonaïs, een elegie op
de dood van John Keats
bevat een aantal strofen
die den treuren uit zijn
afgedrukt in
overlijdensadvertenties.
Maar wie het geheel
leest, merkt algauw dat
Shelley juist wars is
van elk cliché.
In het huis van de islam
Henk Driessen 1997 De
publieke en
wetenschappelijke
belangstelling voor de
islam is de laatste
jaren stormachtig
toegenomen.
Verwonderlijk is dat
niet. Het gaat om een
zesde van de
wereldbevolking, en om
een godsdienst en
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cultuur met een steeds
groter politiek gewicht.
De islam is niet meer
ver van ons bed: via de
media en migranten
krijgt men er in het
Westen elke dag mee te
maken. De islam is dus
dichtbij maar is ons ook
vreemd. De godsdienst en
beschaving van de islam
kent een andere
verhouding tussen mannen
en vrouwen, tussen
staat, wetgeving en
religie, tussen
moderniteit en traditie.
De islam heeft een
andere kunst, een andere
houding tegenover leven
en dood, andere
rituelen, een ander
heilsbegrip. Redacteur
Henk Driessen en 24
andere Nederlandse
wetenschappers
presenteren vanuit een
veelheid van disciplines
een nieuw overzicht van
de islam in verleden en
heden.
Pluk de dag Saul Bellow
1990 Op het dieptepunt
van zijn bestaan beseft
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

een man dat de moderne
mens in zijn jacht op
geld en liefde aan de
werkelijke zin van het
leven voorbijgaat.
Publieke zaken in de
marktsamenleving
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke
verwachtingen mogen we
van marktwerking hebben?
Behartigt de markt de
publieke belangen
voldoende? Welke
verantwoordelijkheden
komen marktpartijen en
de overheid toe? In dit
rapport plaatst de
Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid
(WRR) de discussie over
marktwerking in het
perspectief van de
ingrijpende
maatschappelijke
transformatie die zich
in de afgelopen decennia
heeft voltrokken. De
onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen
de domeinen markt,
overheid en samenleving
zijn veranderd. Het
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marktwerkingsbeleid werd
daardoor met lastige
vraagstukken
geconfronteerd. Beleid
gericht op het
behartigen van publieke
zaken zal in de huidige
marktsamen¬leving op een
bredere leest moeten
worden geschoeid dan
waarop het
marktwer¬kingsbeleid
werd ontworpen. De WRR
werkt deze visie uit
door in het bijzonder
aandacht te besteden aan
de verantwoordelijkheden
voor de publieke zaak
die het bedrijfsleven
toekomen. Ten slotte
analyseert de WRR hoe de
overheid kan bevor-deren
dat deze
verantwoordelijkheden
ook daadwerkelijk worden
genomen.
Twee broers Jhumpa
Lahiri 2013-10-21 De
broers Subhash en Udayan
zijn als kind
onafscheidelijk. Maar
hun band blijkt niet
bestand tegen de
maatschappelijke
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

spanningen van de jaren
zestig. De
charismatische Udayan
raakt in de ban van een
groep radicale
communisten. Hij zet
daarbij alles op het
spel: zijn eigen leven
en dat van zijn broer,
zijn ouders en zelfs
zijn jonge bruid. In de
hoop de dramatische
gebeurtenissen achter
zich te laten vertrekt
Subhash naar Amerika,
maar de terugslag van
zijn daden weerklinkt
nog generaties lang
door. Twee broers is een
gevoelige, gelaagde
roman over de
familiebanden die
bepalen wie we zijn, of
we dat nou willen of
niet. Jhumpa Lahiri
heeft haar vertrouwde
migratiethematiek
weergaloos verweven in
een pijnlijk mooi
verhaal dat je na lezing
niet snel loslaat.
De levens van anderen
Neel Mukherjee
2016-01-20 n het
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Calcutta van 1967 raakt
Supratik, zonder dat
zijn familie het
doorheeft, betrokken bij
een radicale politieke
groepering. In de ban
van zijn idealen wil hij
zijn leven en de wereld
om hem heen veranderen –
hij verdwijnt en laat
alleen een briefje
achter. In het ouderlijk
huis valt zijn familie,
bestaande uit de
grootouders, vijf
volwassen kinderen en
hun kinderen, uiteen.
Tussen de verschillende
gezinsleden ontstaat
rivaliteit, het ooit zo
succesvolle
familiebedrijf
implodeert, en pijnlijke
geheimen komen aan de
oppervlakte. Ook om hen
heen is het verval
zichtbaar; de
maatschappij raakt
versplinterd, en een
grote omwenteling is
niet meer tegen te
houden.
Islam en Christendom
Jacqueline Cornélie
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

Rutgers 1912
Oudheidkundig verslag
Oudheidkundige Dienst in
Nederlandsch-Indië 1929
Het vrouwenbataljon
Heinz G. Konsalik
(pseud. van Heinz
Günther.) 1993 Een
Russisch elitecorps van
vrouwelijke
scherpschutters weet
tegen het einde van de
Tweede Wereldoorlog dood
en verderf te zaaien
onder de Duitse troepen.
Kompas Mathias Enard
2016-10-11 Gekluisterd
aan zijn bed, met een
nog niet
gediagnosticeerde ziekte
onder de leden, denkt de
Oostenrijkse musicoloog
Franz Ritter terug aan
zijn grote, onbereikbare
liefde Sarah en hun
gezamenlijke avonturen
in het Midden-Oosten. In
één koortsachtige,
slapeloze nacht, mijmert
Franz, het in Wenen
woonachtige alter ego
van Enard, over een
leven vol reizen,
levenslessen en -vragen,
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en de aantrekkingskracht
van de Oriënt op
westerlingen. In lange
en toch lichtvoetige
zinnen trekt een
panorama voorbij van
musici, onderzoekers,
reizigers en auteurs uit
zowel het Oosten als
Westen en van alle
tijden. Kompas iis
Enards melancholische
liefdesverklaring aan de
Oriënt en leest in het
tempo van het echte
leven: elke bladzijde
van deze labyrintische
roman beschrijft
anderhalve minuut. Net
als Sheherazade uit
Duizend-en-een-nacht
probeert Franz Ritter
met zijn herinneringen
de dood op afstand te
houden.
Een meisje van buiten
Edna O'Brien 2013-05-30
Edna O'Brien groeide op
in Ierland in de jaren
dertig, maar werd uit
haar thuisland verdreven
na de publicatie van
haar geruchtmakende
debuut De buitenmeisjes
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

in 1960. Daarna schreef
ze nog vele boeken, die
tot het beste uit de
moderne literatuur
behoren. In Een meisje
van buiten beschrijft ze
haar eigen leven, een
literair bestaan vol
dramatiek en
contemplatie. Ze
schrijft over
ontmoetingen met
grootheden uit
Hollywood, popsterren en
literaire beroemdheden
en gaat ook in op haar
ongelukkige jeugd in het
verstikkende Ierland van
de eerste helft van de
twintigste eeuw. Het
proza van Een meisje van
buiten sprankelt en
toont een auteur op de
toppen van haar kunnen.
Edna O'Brien geeft haar
leven vorm met de
creativiteit van een
dichter en schreef een
boek dat steeds weer
verrast en ontroert.
De Shoah in België Insa
Meinen 2011 Geschiedenis
van de jodenvervolging
in België tijdens de
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Tweede Wereldoorlog.
Een Arabische tuin /
druk Heruitgave G.J. van
Gelder 2008-04
Bloemlezing uit de
klassieke (pre-moderne)
Arabische poëzie, vanaf
de voor-islamitische
periode tot en met de
negentiende eeuw,
ingedeeld naar genre.
Islam & christendom 2018
Zo?n vier miljard mensen
hangen een vorm van
islam of christendom
aan. Dat is meer dan de
helft van de
wereldbevolking. De twee
wereldreligies delen een
geschiedenis van bijna
1400 jaar, en kwamen in
diverse regio?s met
elkaar in contact. De
tien bijdragen in Islam
en christendom beslaan
de hele historische
periode en een groot
deel van de geografische
ruimte: van de invloed
van het christendom op
het ontstaan van de
islam, tot de situatie
van christelijke
minderheden in het
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

huidige Syrië en
Irak.0Tien specialisten
werpen een blik op deze
rijke geschiedenis. Zij
behandelen puur
religieuze onderwerpen,
maar ook de invloed van
deze religies op
filosofie, taalkunde,
economie en
politiek.0Verschillende
regio?s en periodes
staan centraal. Zo komen
de vroege middeleeuwen
aan bod, maar ook de
kruistochten,
samenlevingsvormen en
conflicten in
islamitisch Andalusië,
de Balkan onder
Ottomaans bestuur of het
hedendaagse MiddenOosten. Het boek
besteedt ook aandacht
aan de manier waarop
wetenschappers de
geschiedenis geschreven
hebben, zoals in de
beroemde these van Henri
Pirenne.
Verloren zoon van Rome
Robert Fabbri 2015-07-18
‘Geschiedenisles
boordevol actie!’ – NRC
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Handelsblad Verloren
zoon van Rome is het
zesde deel in de
populaire en
spectaculaire
Vespasianus-serie. In
dit deel komt
Vespasianus steeds
dichter bij de kern van
de macht en daarmee
lijkt de profetie
aangaande zijn lot
werkelijkheid te worden.
Rome, 51 na Chr.
Vespasianus keert terug
naar Rome met de
grootste vijand van het
rijk. Na acht jaar
weerstand te hebben
geboden, is de Britse
strijder Caratacus
gevangengenomen. Maar
zelfs deze overwinning
van Vespasianus is niet
voldoende om de
kersverse consul te
verlossen van de
politieke intriges:
Agrippina, de vrouw van
keizer Claudius verleent
Caratacus gratie.
Ondertussen wordt het in
het Oosten, waar
Vespasianus naartoe
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

gestuurd is om in
Armenië de belangen van
Rome te verdedigen,
almaar onrustiger. Er is
een nieuwe Joodse cultus
die aan populariteit
wint en waarvan de
aanhangers weigeren om
trouw aan de keizer te
zweren. Maar als
Vespasianus daar
aankomt, wordt hij
gevangengenomen. Hij
wordt opgesloten in de
krochten van de oeroude
stad en kijkt de
duisternis en de dood in
de ogen: zal hij ooit
nog het daglicht zien?
En is een Rome dat
geregeerd wordt door een
vrouw die hem haat,
veiliger dan een kerker?
De ringen van Saturnus
W.G. Sebald 2019-11-21
Een man doorkruist te
voet het graafschap
Suffolk, een dunbevolkt
gebied aan de Engelse
oostkust. De omgeving
waarin de man zich
bevindt, leidt tot
filosofische
bespiegelingen over de
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mensen en culturen die
hem voorgingen. Overal
om hem heen ziet hij
sporen van vergane
glorie en voorbije
schande. Scherven en
relikwieën herinneren
aan de Taiping-opstand,
aan de slavernij in het
voormalige Belgisch
Kongo, aan de
verwoestingen van de
Eerste Wereldoorlog en
de bombardementen van de
Tweede Wereldoorlog. De
ringen van Saturnus is
een formidabele en tot
nadenken stemmende reis,
die een eigen vorm zoekt
tussen rapportage en
fictie, autobiografie en
geschiedschrijving. Het
is een weergaloos
'Europees' boek van een
van de belangrijkste
schrijvers van de
twintigste eeuw.
Divlji Labudovi – Die
wilden Schwäne (hrvatski
– njemački) Ulrich Renz
2022-01-28 Dvojezična
knjiga za decu (hrvatski
– njemački), s
internetskim audio i
arbi-farsi-madarsha-bord-2014

video zapisima "Divlji
labudovi" od Hans
Christiana Andersena je,
s dobrim razlogom, jedan
od najpopularnijih
svjetskih bajki. U
bezvremenskom obliku
pokriva teme ljudske
drame: strah, hrabrost,
ljubav, izdaja,
razdvajanje i ponovno
sjedinjenje. ♫ Slušajte
priču koju čitaju
izvorni govornici! U
knjizi nalazi se link
koji vam daje besplatan
pristup audioknjigama i
video zapisima na oba
jezika. ► S slikama za
bojanje! Preko linka u
knjizi mogu se preuzeti
slike iz priče za
bojanje. Zweisprachiges
Kinderbuch (Kroatisch –
Deutsch), mit Hörbuch
und Video online "Die
wilden Schwäne" von Hans
Christian Andersen ist
nicht umsonst eines der
weltweit meistgelesenen
Märchen. In zeitloser
Form thematisiert es den
Stoff, aus dem unsere
menschlichen Dramen
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sind: Furcht,
Tapferkeit, Liebe,
Verrat, Trennung und
Wiederfinden. Die
vorliegende, liebevoll
illustrierte
Bilderbuchausgabe
erzählt Andersens
Märchen einfühlsam und
in kindgerechter Form
nach. Sie wurde in eine
Vielzahl von Sprachen
übersetzt und ist als
zweisprachige Ausgabe in
allen denkbaren
Kombinationen dieser

arbi-farsi-madarsha-bord-2014

Sprachen erhältlich. ♫
Lassen Sie sich die
Geschichte von
Muttersprachlern
vorlesen! Ein Link im
Buch gibt Ihnen
kostenlosen Zugang zu
mp3-Hörbüchern und
Videos in beiden
Sprachen. ► Mit
Ausmalvorlagen! Über
einen Link im Buch
lassen sich die Bilder
der Geschichte zum
Ausdrucken und Ausmalen
herunterladen.
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