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Daar ontdekt ze dat de knappe glaskunstenaar ook een heel warme kant
heeft, en haar sluimerende crush verandert al snel in een hevige
verliefdheid. Ze zou zweren dat hij ook meer dan professionele interesse
in háár heeft, maar hoeveel langer moet ze nog wachten tot hij haar
eindelijk kust?
Middelnederlandsch woordenboek, van E. Verwijs en J. Verdam Eelco
Verwijs 1885
De Fevre Dream George R.R. Martin 2013-09-25 George R.R. Martin,
De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te
vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke
aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen
op zijn hoede. De reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn kille
blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na
compleet is vergaan tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem
bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar niet
zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke
Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij
stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te stellen
accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag
zijn. Abner gaat aarzelend akkoord, misschien tegen beter weten in. Pas
tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar
zeker tot hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de

Books in Print Supplement 1988
Het rituele bad Faye Kellerman 1998 Wanneer binnen een joodse
gemeenschap een vrouw wordt overvallen en verkracht, bemoeilijken de
heel eigen regels en gebruiken het politie-onderzoek.
Doodskus Lauren Henderson 2013-08-14 Eindelijk worden de duistere
geheimen die Scarlett al jarenlang achtervolgen onthuld! Scarlett hoopt
dat alle problemen die begonnen met de dood van Dan McAndrew nu ver
achter haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar Edinburgh gaat,
komt ze haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school waar ze op
zat voor haar leven op zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat
iemand Scarlett uit de weg wil ruimen. Zit Plum achter de aanslagen? Of
Alison en Lucy, haar oude vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft
laten vallen? Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht
gedraagt, weet Scarlett helemaal niet meer wie ze wel en niet kan
vertrouwen...
Drie heerlijke nachten Susan Mallery 2019-05-14 Happily Inc. In Happily
Inc. is elke dag de mooiste van je leven! Deel 3 Natalie Kaleta is bereid
alles te doen voor de kunstenaars bij haar galerie, zelfs als ze haar leven
en haar kapsel ervoor op het spel moet zetten. Dus trotseert ze een
zware storm om de teruggetrokken Ronan Mitchell te bereiken - om
vervolgens door een modderstroom te stranden in zijn huis in de bergen.
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afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek
van een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
Het Janson commando Robert Ludlum 2012-07-09 In dit ijzingwekkend
spannende tweede deel in Robert Ludlums Paul Janson-reeks moeten
Paul Janson en Jessica Kincaid een ontvoerde arts bevrijden, voor het te
laat is... 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul
Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid,
tot hij genoeg had van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en
schakelt als het nodig is scherpschutter Jessica Kincaid in. Paul Janson
neemt alleen nog opdrachten aan waarvan hij weet dat ze een bijdrage
leveren aan een betere wereld. Voor de kust van Afrika is een
kustvaarder overvallen. Alle bemanningsleden zijn vermoord, alleen een
traumachirurg is gespaard gebleven. Aan Paul Janson en zijn partner
Jessica Kincaid de taak om de arts ongedeerd uit de klauwen van de
overvallers te bevrijden...
Waar zijt gij schildpad Jessica Grant 2011-06-10 Een apart verhaal met
in de hoofdrol een bedenkelijke schildpad en een jonge vrouw met een
verstandelijke beperking. Een hartverwarmende roman die doet denken
aan Mark Haddons Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht, en
een hoofdpersoon die net zo innemend en naïef is als Forrest Gump
alleen gaat het hier om een meisje. Als Audrey hoort dat haar vader in
een coma is geraakt na een botsing met een kerstboom en nu thuis, in
Canada, in een ziekenhuis ligt, overwint ze haar vliegangst om naar hem
toe te kunnen. Maar eerst geeft ze haar schildpad Winnifred af bij haar
vrienden, die helaas geen kampioen schildpadverzorgers blijken te zijn.
Als Audrey in het vliegtuig een air marshal ontwapent en zich in het
toilet opsluit, komt de lezer er al snel achter dat er iets bijzonders aan de
hand is met Audrey. Audreys missie om uit te zoeken wie haar vader nu
werkelijk was, en om Winnifred terug te vinden blijkt een gedenkwaardig
avontuur te zijn. Jessica Grant is een Canadese schrijfster. Ze heeft voor
haar korte verhalen onder andere de Western Magazine Award for
Fiction en de Journey Prize gewonnen.
GameAxis Unwired 2004-08 GameAxis Unwired is a magazine dedicated
to bring you the latest news, previews, reviews and events around the
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world and close to you. Every month rain or shine, our team of dedicated
editors (and hardcore gamers!) put themselves in the line of fire to bring
you news, previews and other things you will want to know.
De waarheid is een koe David Duchovny 2015-08-24 ‘Een van de meest
beklijvende allegorieën sinds Animal Farm.’ - Time out New York
De heksenkring Cate Tiernan 2012-09-18 Ik weet dat ik geen gewone
tiener ben. Ik ben een heks. Een heks naar het bloed. Mijn ouders zijn
mijn ouders niet. Mijn zuster en ik zijn niet hetzelfde. Zelfs in de Coven
heb ik te veel macht. Ik ben te anders, ik hoor er niet bij. Ik ben alleen,
maar ik heb Cal nog.De zestienjarige Morgan is niet wie ze dacht dat ze
was. Maar wie is ze dan wel?
De laatste dichters Christine Otten 2018-06-05 De laatste dichters is
grillig, gewaagd, onvoorspelbaar en jazzy. Een wervelende roman,
gebaseerd op de levens van een vergeten groep dichters die in de getto’s
van Akron, Ohio, Detroit en New York leven. Christine Otten reisde drie
maanden lang door de Verenigde Staten en sprak met de leden van The
Last Poets, hun familieleden, betrokken dichters, vrienden en
muzikanten. Het leverde bijzondere verhalen op die Otten sensueel en
swingend verweeft in een roman die je in een ruk uitleest. Met beeldende
pen beschrijft ze hun persoonlijke strijd, liefdes, bedwelmende seks en
weet ze het funky rhythm van hun poëzie op indringende wijze over te
brengen. De Nederlandse versie van The Great American Novel. ‘Een
zeer persoonlijk boek dat je via tal van personages een heel zintuiglijke
en poëtische wereld binnenvoert.’ DE VOLKSKRANT ‘Een waanzinnig
boek.’ OOR ‘Otten een geheel eigen vorm ontwikkeld voor het vertellen
van een adembenemende saga. Play it Again, Christine!’ NRC
HANDELSBLAD Christine Otten is schrijver, journalist, performer. Met
haar zinnelijke manier van schrijven trekt ze elk onderwerp naar zich toe
– de grens tussen feit en fictie vervaagt in haar verhalen en reportages.
Dog Man en de vlooienkoning Dav Pilkey 2020-06-23 In dit vijfde boek
krijgt Dog Man te maken met een knorrend gevaar. Als de kwaadaardige
Biggie opduikt met zijn team van slechteriken, komt Dog Man in actie!
Maar hij is niet de enige. Ook Karel zet alles op alles om deze boeven
tegen te houden. Biggie is namelijk een oude vijand van Karel. En hij is
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iets heel gemeens van plan: hij wil Kleine Karel vernietigen! Dog Man en
Karel zullen hun krachten moeten bundelen om Biggie tegen te houden.
Maar of dat gaat lukken...? Een avontuur vol spannende wendingen en
geweldige grappen, geschreven en getekend door Dav Pilkey en vertaald
door Tjibbe Veldkamp. Inclusief gloednieuwe tekentips.
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen Andy Griffiths 2013
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt
waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de
gekste dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwartwittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Zeg het met bloemen Merho 2017-02-14T00:00:00+01:00 Tijdens het
uitoefenen van haar job in een bloemenfelicitatiedienst ontdekt Fanny
dat er zakjes cocaïne worden gesmokkeld uit het Zuid- Amerikaanse land
El Tondzon. Die zakjes steken in folkloristische popjes die de
koffiebranderij San T. Koffie als cadeau aan bejaarden geeft. San T.
Koffie is in handen van een oude bekende in een nieuwe gedaante:
Thimothea Triangl, nog steeds belust op macht en rijkdom.
Seks voor Dummies / druk 3 Ruth Karola Westheimer 2009 Seksuele
voorlichting, aangevuld met psychotherapeutische adviezen ter
verbetering van seks- en liefdesleven, met name bestemd voor beginners,
door de bekende Amerikaanse seksuologe.
Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren
verzameld door H.W. Tydeman en N.G. van Kampen. Stuk 1-10
Mnemosyne 1817
Bloed & Honing Shelby Mahurin 2021-05-18 Lou is haar heksenkring
ontvlucht. Ze moet zo onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te
trekken en vooral geen magie gebruiken, want in Cesarine worden
heksen zoals zij zonder pardon op de brandstapel gezet. Sinds haar
onwaarschijnlijke huwelijk met heksenjager Reid Diggory is het leven er
niet makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de heksenjagers van de
kerk als de heksen hen op de hielen. Ze hebben bondgenoten nodig,
maar wie wil hen nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder uit
elkaar worden gedreven, lokt de lafhartige Morgane, een heks die Lou
beter kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk kat-en-muisspel. Is
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ontsnappen nog mogelijk?
Arm België Charles Baudelaire 1975
Dodenwake Stephen King 2015-10-20 Stephen Kings Dodenwake wordt
gezien als een van zijn engste boeken ooit. Als Dr. Louis Creed met zijn
vrouw, drie kinderen en de kat naar het kleine plaatsje Ludlow verhuist
lijkt er niets aan de hand. Niet ver achter het huis liggen twee
begraafplaatsen, een voor de honden en katten uit de buurt, en een veel
oudere indiaanse begraafplaats waar de mensen uit het dorp magische
krachten aan toeschrijven. Als de kat overreden wordt en deze op de
begraafplaats achter het huis begraven wordt, komt Louis er pas achter
hoeveel waarheid er in dat bijgeloof steekt, en betekent dat het begin
van de ondergang van het gezin. Stephen King (1947) heeft meer dan
tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en
fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken zijn
Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke
vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de National
Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor
kunstenaars. ‘Een boek voor iedereen die zin heeft in een gruwelijk
spannend verhaal.’ The New York Times ‘Het engste boek dat Stephen
King ooit heeft geschreven.’ Publishers Weekly
Joris en de geheimzinnige toverdrank Roald Dahl 2016-01-26 Joris moet
op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is
intens gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar
maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris en de
geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van de
wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen
van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een boerderij,
ver van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn
grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat akelige,
hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor
haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten,
motorolie en nog veel meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en
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groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer
Joris en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te gaan maken,
gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De zwarte schande Dick van Galen Last 2012-10-19 Het is een weinig
bekend gegeven dat Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog tienduizenden
Afrikaanse mannen naar Europa heeft verscheept die moesten dienen in
de geallieerde legers en later werden ingezet bij de bezetting van het
Rijnland. Dit leidde toentertijd tot een fel en racistisch getint debat. Hoe
kon Frankrijk ‘zwarte beesten’ loslaten op Duitsland? Door Afrikaanse
soldaten in te zetten werd ‘het blanke ras verraden’ en werden ‘Duitse
vrouwen aan brute verkrachters overgeleverd’. De zwarte schande laat
zien hoe deze hetze werd opgezet en gestuurd door de Duitse
autoriteiten. En hoe verging het de Afrikanen zelf? Dick van Galen Last
beschrijft hun omgang met blanke officieren, Franse en Duitse burgers,
en met elkaar, in de modder aan de Somme en in de kroegen van het
Rijnland.
De ingebeelde erfgenaam en voogd; of, De gestrafte
baatzugtigheid Gysbert Tysens 17??
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details
die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller.
Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het
is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een
internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een
voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten.
Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn tweede
ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New
Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger
willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone
burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de
vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen...
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'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
De kracht van een crisis Karel Vinck 2021-06-17 "De wereldwijde coronapandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide
handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel
Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware
crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande
orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een
uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om
stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter
functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze
boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde
tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze
economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke
politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden
een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we
mentaal deze crisis?
Bucky f*cking Dent David Duchovny 2016-09-07 Ted Fullilove, aka Mr.
Peanut, is een buitenbeentje. Hij deelt een appartement met Goldberg,
zijn geliefde vis op batterijen en slaapt in een bed bezaaid met gele
notitievellen waarop hij de nieuwe grote Amerikaanse roman hoopt neer
te pennen. Hij brengt de dagen van malaise van president Carter door in
het Yankee Stadium, zijn poëzie polijstend en zwaaiend met pindanoten
om de huur te betalen. Wanneer Ted verneemt dat zijn vader Marty
stervende is, trekt hij opnieuw in het ouderlijk huis in. De ooit zo
intimiderende en afwezige man uit zijn jeugd doet er alles aan om de
verloren tijd met zijn zoon in te halen, maar zijn gezondheid beleeft een
dramatisch dieptepunt telkens wanneer de Red Sox verliezen. Met de
hulp van enkele oude knarren uit de buurt en de aantrekkelijke Mariana,
Marty's therapeute, zet Ted de overwinning van de Red Sox in scène. De
uitgelezen kans om the Curse of the Bambino te keren en victorie te
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kraaien op de World Series? Daar zijn we nog niet zo zeker van...
101 Ethische dilemma's / druk 1 Martin Cohen 2004 Beknopt inleidend
overzicht van 101 ethische breinbrekers uit de geschiedenis en de
actualiteit in filosofisch perspectief.
Van Short Whist Tot Contract Bridge: De geschiedenis van
Contract Bridge en zijn voorgangers Hans Secelle 2020-05 In Van
Short Whist tot Contract Bridge, neemt de auteur de lezer mee op een
reis door tijd en ruimte, en laat hem kennismaken met Karnöffel, Whist,
Hombre, Quadrille, Boston, Cayenne, Vist-Preferans, Russische Whist,
Jarolash en Sturmwhist. Deze oud en meestal vergeten spelen zullen
uiteindelijk leiden tot de assemblage van een aantal 'proto-bridge'
varianten, waarvan enkel Collinson's Biritch or Russian Whist de
barensweeën zal overleven. Op haar beurt zal deze 'moeder van alle
bridgevarianten' de plaats moeten ruimen voor haar meer
gesofisticeerde opvolgers: bridge-opposition, auction bridge, royal
auction bridge, plafond en, uiteindelijk, contract bridge, 's werelds
populairste kaartspel...
De rode leeuw Maria Szepes 2011-05-01 De rode leeuw beschrijft de
zoektocht van de ongelukkige Hans Burgner, die na de dood van zijn
vader een angst ontwikkelt voor het onafwendbare: de dood.
Geobsedeerd door geruchten over een levenselixer gaat hij in de leer bij
een mysterieuze geneesheer en alchemist. Door zijn gekmakende
behoefte het elixer te bezitten vermoordt hij zijn leermeester. Spiritueel
onervaren als hij is, brengt het elixer hem geen verlossing, maar juist
vervloeking. Na het gedronken te hebben begint Hans reis door de tijd
waarbij hij elke eeuw opnieuw geboren wordt, maar wel met dezelfde ziel
en dus ook met dezelfde ervaringen en herinneringen. De lezer wordt
meegetrokken in de labyrintische zoektocht naar de verlossing van zijn
vloek. Wanneer Hans zich in de achttiende eeuw aansluit bij de magiërs
van graaf St. Germain bepaalt het lot een nieuwe straf voor zijn vroegere
zonde: hij wordt herboren aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Leerredenen Joseph Hirsch Dünner 1897
In vertrouwen Karen Rose 2014-05-02 Wie kun je vertrouwen als het er
écht op aankomt... Wanneer een busje verongelukt voor het huis van de
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jonge privédetective Paige Holden, haast ze zich naar buiten om hulp te
bieden. Tot haar stomme verbazing is de inzittende een van haar pro
bono cliënten. De vrouw heeft een schotwond en overlijdt uiteindelijk in
Paiges armen. De stervende vrouw brengt nog wat cryptische woorden
uit en met haar laatste krachten drukt ze Paige een met bloed besmeurde
USB-stick in handen. Vijf jaar daarvoor heeft openbaar aanklager
Grayson Smith een moordenaar achter de tralies weten te krijgen.
Wanneer Paige de USB-stick samen met Grayson bekijkt, blijkt het
materiaal te bevatten dat die eerdere veroordeling in twijfel trekt. Het
leidt Grayson en Paige naar een wereld vol afpersing, duistere geheimen
en een reeks onopgeloste moorden. Deze zaak kunnen ze alleen maar
oplossen wanneer ze elkaar volledig kunnen vertrouwen. En dat is de
vraag... 'Van de eerste spannende hoofdstukken tot het bloedstollende
eind. De boeken van Karen Rose zijn ingenieus en onvergetelijk.' James
Patterson 'Een echte pageturner. Al je haren staan recht over eind bij het
lezen van deze topthriller.' Tess Gerritsen De thrillers van Karen Rose
zijn wereldwijde bestsellers. Van haar verschenen in het Nederlands
inmiddels Sterf voor mij, Schreeuw voor mij, Moord voor mij, De dood in
haar ogen, De mond gesnoerd en Van mij alleen.
Ideën. Vierde bundel Multatuli 1877
H. Grottii de Jure Belli ac Pacis libri tres, etc Hugo Grotius 1631
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen Andy Griffiths
2015-06-23 De waanzinnige boomhut van Andy en Terry is weer groter
geworden! Er zijn 13 nieuwe verdiepingen, met deze keer onder andere
een meloenensmijtruimte, een golvenmaker, een wortelkanon met
raketaandrijving, een Opleidingsinstituut voor Ninjaslakken en een
hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur.
En dat is maar goed ook, want Andy en Terry moeten een GROOT raadsel
op zien te lossen - Meneer Grootneus is verdwenen!!! Dus waar wacht je
op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot
de tweeënvijftigste verdieping.
Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate en Gwen Crane zijn
talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School
in New York en beiden een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd
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manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de
OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in
kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van
de OASIS, overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te
maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig.
Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday
erven én de volledige controle krijgen over de OASIS. Wanneer Wade als
allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten
opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog
maar één manier om te overleven: winnen.
Mexicaans dagboek Oliver Wolf Sacks 2010 Verslag van een reis met het
Amerikaanse Varengenootschap.
Zo ook op aarde Davide Enia 2012-04-20 Een magistrale debuutroman
die ver voor de Italiaanse verschijningsdatum internationaal al erkend
wordt als meesterwerk. Davidu is negen jaar oud als hij ziet hoe zijn
buurjongen Gerruso door een groep jongens wordt mishandeld. Als ze
daarna ook Gerruso's nichtje Nina aanvallen, grijpt Davidu in. Zijn oom
Umbertino is getuige van Davidu's kracht en bedrijpt dat zijn neefje
voorbestemd is net als hijzelf een groot bokser te worden. Davidu groeit
op in de vieze straten van Palermo, zonder vader maar met een opa en
oma. Zij brengen hem de waarden bij die hij nodig zal hebben om te
kunnen overleven in het arme Palermo waar de maffia heerst, het recht
van de sterkste geldt en het leven draait om eergevoel. In een virtuoze
stijl die varieert van rauw tot gevoelig, van humoristisch tot passioneel,
vertelt Davide Enia het genadeloze verhaal van de straatjongen Davidu
tegen de achtergrond van de veelbewogen Siciliaanse geschiedenis vanaf
de Tweede Wereldoorlog tot nu.
De bijbel voor dummies / druk 1 Jeffrey Charles Geoghegan 2012
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van
de bijbelse geschriften.

dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch is
het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk
haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is
dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar
de druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure
krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar
Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en
Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeten
manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het
labyrint van de balletwereld te komen.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik
nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als
het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop
zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van
zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem.
12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder
die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Ready player one Ernest Cline 2014-01-28 ALLES STAAT OP HET SPEL
DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft een
aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige
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