Chut Land Sax Wallpaper
This is likewise one of the factors by obtaining the soft
documents of this Chut Land Sax Wallpaper by online.
You might not require more time to spend to go to the
book foundation as with ease as search for them. In
some cases, you likewise get not discover the
pronouncement Chut Land Sax Wallpaper that you are
looking for. It will definitely squander the time.
However below, considering you visit this web page, it
will be correspondingly utterly simple to get as skillfully
as download lead Chut Land Sax Wallpaper
It will not acknowledge many period as we explain
before. You can complete it even if proceed something
else at home and even in your workplace. fittingly
easy! So, are you question? Just exercise just what we
give under as with ease as evaluation Chut Land Sax
Wallpaper what you later than to read!

De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50
jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden

met hun 50 neven.
Hamlet William Shakespeare 1790
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes
2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de
hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman
De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha.
Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd
gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek is
een van de eerste geschreven romans in een moderne
Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen
van een oude edelman die denkt dat hij een dolende
ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het
stereotype van de idealist, een dwaze held die zich
met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden
min of meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes
Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 Madrid, 23 april 1616) is een van de belangrijkste
roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur.
Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral
bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La
Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la
Mancha)."
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In
‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977)
wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte
grootouders langs de kust van Mississippi. Hun
moeder, Leonie, veroorzaakt met haar sporadische
aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun
(blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het

noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem
gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op een
gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt
een hellevaart door een landschap dat nog altijd is
getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt
zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het
verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden,
in de onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit
dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de National
Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en
voor ‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste
vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft gekregen
voor fictie.
Brooklyn-dwaasheid Paul Auster 2008 Drie in het
leven teleurgestelde mannen proberen zich in
Brooklyn, New York staande te houden door een
gezamenlijke fantasie te ontwikkelen.
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank
hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een
dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor
zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de
minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat
na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het
Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld
en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld
noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk
van deze redevoering besloot Anne Frank na de
oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou

daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne
Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp
Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie,
Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn
dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen
Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest
gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig
landen verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen
exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank
ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden
als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van
alle mensen moesten en konden meelijden, zouden
we niet kunnen leven." Primo Levi
De sympathisant Viet Thanh Nguyen 2017-05-10 Het
is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit
een generaal van het Zuid Vietnamese leger whiskey
te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein een
lijst aan het opstellen van mensen die een plaats
krijgen op een van de laatste vluchten het land uit. De
generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven
beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van
bewust dat een van hen, de kapitein, in het geheim de
groep observeert en verslag uitbrengt aan een
meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het
verhaal van deze kapitein, een man grootgebracht
door een afwezige Franse vader en een arme
Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging
studeren aan de universiteit, maar terugkeerde naar

Vietnam om te vechten voor de communistische zaak.
Viet Thanh Nguyens verbazingwekkende roman biedt
een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man
wiens hooggestemde idealen vereisen dat hij de
mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden.
Winnaar van: Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award,
Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize,
Center for Fiction first novel prize, California Book
Award, Asian/Pacific American Literature Award Viet
Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en opgegroeid in
de Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn
verschenen in Best American Voices, TriQuarterly,
Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de auteur
van het academische boek Race and Résistance. Hij
doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de
Universiteit van Zuid-Californië en woont in Los
Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen,
debuut. In De sympathisant vertelt Nguyen het verhaal
van een man met twee zielen, iemand wiens politieke
overtuigingen botsen met zijn individuele loyaliteiten.
In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan
de verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder zijn
verschenen, biedt deze roman een belangrijk en
onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die van een
communistische sympathisant in gewetensnood.
Atlas van een bange man Christoph Ransmayr 201401-13 Rondom de wereld in zeventig reizen. Overal
ziet de Oostenrijkse schrijver Christoph Ransmayr iets
wat zijn nieuwsgierigheid wekt en zijn verbeelding

prikkelt: van de wegroestende Russische oorlogsvloot
in de haven van Moermansk tot de tropische stranden
van Sri Lanka, van het afgelegen muiterseiland
Pitcairn in de Stille Oceaan tot de drukke winkelstraten
van Mexico-Stad en een hectische vismarkt in Jemen.
`Ik zag _ met deze woorden opent de verteller telkens
een nieuwe onvergetelijke ervaring. Hij voert zijn
lezers mee naar wonderlijke ontmoetingen met
uiteenlopende mensen als een Britse vogelaar die de
hele Chinese Muur afwandelt, een uitgehongerde
jonge straatmuzikante voor een juweliersetalage, drie
monniken in een grot in de Himalaya, de kinderen met
wie hij vanuit de bosjes een bronstige jonge olifant
bespiedt, de Amerikaanse miljonair wiens droom het is
de Noordpool tot zijn golfbaan te maken, de waardin
van de eenzaamste herberg ter wereld en de
gepensioneerde onderwijzer die in zijn eentje het
joodse kerkhof van een Tsjechisch stadje weet te
behoeden voor vernietiging. Elk van deze zeventig
reisverhalen is een opzichzelfstaand literair
meesterwerkje. Maar Ransmayr schreef niet zomaar
het zoveelste reisboek: Atlas van een bange man is
zowel een nietsontziend literair zelfportret als een even
koene als adembenemende poging om de hele huidige
wereld in woorden te vatten. Zoals vele landkaarten
samen een atlas vormen, zo rijgen de afzonderlijke
reizen zich in dit boek aaneen tot een indringende
bespiegeling over leven en dood, over noodlot en
geluk - tot een cartografie van de mensheid. Christoph

Ransmayr werd in 1954 in het Oostenrijkse Roitham
geboren. Hij studeerde filosofie en etnologie in Wenen,
waarna hij als cultuurverslaggever en schrijver werkte
voor verschillende tijdschriften en kranten. Vanaf begin
jaren tachtig werkt hij aan zijn imposante oeuvre, dat in
meer dan dertig talen wordt uitgegeven, en waarvoor
hij verschillende prijzen ontving. `Christoph Ransmayr
is een apocalypticus die het leven prijst. Marcel ReichRanicki `Poëtische beelden van tijdloze kracht en
schoonheid. Dit boek is een meesterwerk. Neue
Zürcher Zeitung `Even geniaal als zijn debuutroman
De laatste wereld, waarmee hij wereldfaam verwierf.
Die Welt
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
BACCHAE Euripides 1973
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary:
Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z,
Supplement and bibliography 1971 Micrographic
reproduction of the 13 volume Oxford English
dictionary published in 1933.
Kennedy s brein Henning Mankell 2012-06-27
Archeologe Louise Cantor treft haar zoon Henrik dood
aan. Volgens de politie is het zelfmoord, maar Louise
weet zeker dat Henrik nooit de hand aan zichzelf zou
slaan. Ze gaat op onderzoek uit en volgt een spoor dat
via Spanje naar Mozambique voert. Henrik bleek
verwikkeld in een heftige strijd tegen aids en de
meedogenloze, op winst beluste medische industrie.
Een slangenkuil, die ook voor Louise gevaarlijk zou
kunnen zijn.
De chinees Henning Mankell 2012-06-27 In januari
2006 vindt de politie van het stadje Hesjövallen
achttien mensen die op beestachtige manier zijn
vermoord. Birgitta Roslin, rechter in Helsingborg, is
met stomheid geslagen want bijna alle slachtoffers zijn

verwanten van haar. Wanneer de politie het spoor
bijster is, gaat Birgitta zelf op onderzoek uit. Ze doet
verschillende continenten aan en maakt op ruwe wijze
kennis met een nieuwe supermacht die zijn plaats
opeist in de internationale arena.
2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de
Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij
met ingang van dit najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te
beginnen met deze postuum verschenen roman die
wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een
hallucinerende, epische roman gesitueerd in de
grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten,
waar voortdurend vrouwen en meisjes worden
vermoord. Niemand weet wie achter de (honderden)
moorden zit: de maffia, een psychopaat, de overheid?
2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad,
leven en dood, fictie en feit, een van de belangrijkste
romans die deze eeuw zijn verschenen.
De kleur paars Alice Walker 2013-10-17 In deze
Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme
zwarte vrouw, haar levensverhaal. Vanaf haar
veertiende, toen ze werd misbruikt door haar vader, tot
en met haar huwelijk met `Mister , een wrede man die
haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij
jarenlang brieven van haar zusje voor haar achterhield
en de liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij
haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te
vechten.
Juwelen Danielle Steel 2017-02-18 In Danielle Steels

roman Juwelen hoopt moeder Sarah Whitfield dat ze
haar familie kan herenigen in het familiekasteel in
Frankrijk. Sarah en William Whitfield kopen op
huwelijksreis in Frankrijk een oud kasteel. Ze houden
zielsveel van elkaar, hebben geld genoeg en Sarah is
zwanger van hun tweede kindje. Niets lijkt een
prachtige toekomst in de weg te staan. Maar dan
breekt de Tweede Wereldoorlog uit, en de nazi’s
bezetten hun kasteel. Zal William ooit nog terugkeren
uit de strijd? Vijftig jaar later is hun juwelenbedrijf
uitgegroeid tot een prestigieuze, internationaal
bekende firma. Maar Sarahs vier kinderen, zo
verschillend van elkaar, hebben ieder hun eigen weg
gekozen. Komen ze ooit nog allemaal bij elkaar in het
familiekasteel? Danielle Steel heeft van haar 100
boeken rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in 69
landen. Meer dan 20 van haar romans zijn verfilmd
voor televisie en haar boeken staan steevast in de
bestsellerlijst van The New York Times.
www.daniellesteel.com
Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D.
Gabaldon 2008-10
Kamasoetra / druk 3 Vatsyayana 2014-02-28 Vertaling
van het klassieke Indiase werk over liefde en
seksualiteit; met twee katernen middeleeuwse
miniaturen in kleur.
What happened Hillary Rodham Clinton 2017-10-03
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare
presidentsverkiezingen uit de geschiedenis Dit is de

Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek
van Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare
presidentsverkiezingen uit de geschiedenis.
Persoonlijke onthullingen over de strijd met Donald
Trump, over de campagne, Russische inmenging en
hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Een boek
voor iedereen die wil begrijpen wat er echt is gebeurd
in 2016. ‘In het verleden had ik vaak het gevoel dat ik
voorzichtig moest zijn in het openbaar. Alsof ik moest
koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik nu
compleet varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham
Clinton. Bevrijd van alle beperkingen in politiek
opzicht, vertelt Hillary hoe het was om de eerste
vrouwelijke presidentskandidate te zijn in verkiezingen
die werden gedomineerd door ongekende
dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet
had kunnen bedenken, Russische inmenging en een
opponent die alle regels aan zijn laars lapte. In What
happened vertelt ze hoe het was om het op te nemen
tegen Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze
omging met alle kritiek die ze kreeg en hoe ze het
onverwachte verlies verwerkte. Hillary Clinton verloor
de verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of
verslagen. Met haar meest persoonlijke memoires tot
nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er
echt is gebeurd in 2016.
Verdwenen onschuld Arne Dahl 2013-02-02 Drie leden
van het A-team worden de Zweedse bossen
ingestuurd, op zoek naar een meisje. In Stockholm

komen de overige teamleden een reeks verdachte
moorden op het spoor. Wanneer blijkt dat Emily een
stuk minder onschuldig is dan gedacht en er een
verband bestaat tussen alle moorden, brengen de
onderzoekers een netwerk van menselijke perversies
aan het licht. Niemand blijft gespaard en als ten slotte
ook nog een oud lid van het A-team spoorloos
verdwijnt, komt iedereen onder druk te staan.
De jaren in Birma George Orwell 2010
Witte nachten F.m. Dostojefskiej 2018-11-26
Dostojevski's naamloze verteller in 'Witte nachten' is
een zeer eenzame jongeman in het oude SintPetersburg. Hij loopt door de nachtelijke straten terwijl
hij een jonge vrouw ziet staan huilen aan een reling,
vraagt wat er aan de hand is, maar toch doorloopt, ook
al denkt hij dat er iets bijzonders aan haar is. Wanneer
hij haar hoort schreeuwen, redt hij haar van een man
die haar lastigvalt en naar huis volgt. Hij zegt dat hij de
volgende avond ook te vinden zal zijn op de plaats
waar hij haar tegenkwam. Ze gaat akkoord om hem
opnieuw te zien, maar op voorwaarde dat dit geen
romantische gevolgen mag hebben. Vier heldere
nachten achtereen ontmoet en wordt hij verliefd op de
vrouw, die Nastenka heet. Maar kan ze ooit de
geliefde vergeten op wie ze wacht om met hem
herenigd te worden? Of kan een vluchtige verliefdheid
een leven lang duren? "Witte nachten" uit 1848 is een
van de vroege werken van Dostojevski. De novelle is
door regisseurs van over de hele wereld 14 keer

verfilmd. Fjodor Dostojevski (1821-1881) werd
geboren in Moskou en stierf 59 jaar later aan een
longziekte in St. Petersburg. Dostojevski heeft een
prominente plaats in de canon van de wereldliteratuur
en wordt niet in de laatste plaats erkend voor zijn
verbeeldingen van de menselijke psychologie in het
19e-eeuwse Rusland. Tot zijn bekendste werken
behoren "Misdaad en straf", "De idioot" en "De
gebroeders Karamazov".
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte
tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde
bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram
Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar,
chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in
de binnenlanden van India en blijkt al snel het slimste
jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan
geen verdere scholing betalen. Wanneer een
welvarende zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn
chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi
is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor
het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde.
Maar Balram beseft dat er maar één manier is om
boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn
meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het
vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en
kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een
meesterwerk.' The Times
Tarantula Bob Dylan 2017-09-19
Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan

Frome volgen we de levens van een aantal mensen in
een klein dorpje op het platteland van New England
aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is
voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door
een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit
meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt
het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke
vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze
tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993
verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton
(1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de
eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs
werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of
Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een
aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze
dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
De vrouw in suite 10 Ruth Ware 2017-03-29 Het is
gruwelijk genoeg om getuige te zijn van een moord.
Het is nog erger als niemand je gelooft. De vrouw in
suite 10 is de nieuwe, razend spannende thriller van
Ruth Ware, bekend van In een donker, donker bos, dat
wordt verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het
perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar kans op
promotie. Maar een moordenaar gooit roet in het eten.
En zij is de enige getuige. Tijdens een cruise is Lo
Blacklock getuige van een moord, maar niemand
gelooft haar. Vastberaden om erachter te komen wie
het slachtoffer was en waarom ze vermoord is, gaat Lo
op zoek naar de waarheid. Maar Lo zal er snel achter

komen dat een moordenaar niet gediend is van
mensen die hun neus in andermans zaken steken...
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht:
Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je
leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend
Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een
wereldberoemde rockster en is op zoek naar een
normaal, lief vriendje dat hem kan helpen om zijn
slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een
advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs
heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn
totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak:
zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof
ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit
meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie
wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde en
opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit
& koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle &
Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Het abc der relativiteit Bertrand Arthur William Russell
1977
Storm in juni Irène Némirovsky 2005 Een Franse
vrouw brengt scherp observerend de eerste jaren van
de Tweede Wereldoorlog in kaart.
De bruid van Lammermoor Walter Scott 1826
In de greep Henry James 1978 Een gouvernante voert
een strijd om de aan haar toevertrouwde kinderen te

beschermen tegen de verderfelijke invloeden van twee
rondspokende overleden bedienden.
Hard land Benedict Wells 2021-06-15 De nieuwe grote
roman van Benedict Wells, het boek dat hij schreef na
de bestseller Het einde van de eenzaamheid Missouri,
1985. De moeder van de vijftienjarige Sam is ziek, zijn
werkloze vader weet zich geen raad en sluit zich voor
iedereen af. In een poging zijn ongelukkige
thuissituatie te ontvluchten neemt Sam een
vakantiebaantje in een oude bioscoop. Voor de duur
van een magische zomer wordt alles op zijn kop gezet.
Hij maakt vrienden, hij wordt verliefd op de mooie
Kirstie en ontdekt geheimen over zijn woonplaats.
Voor het eerst in zijn leven is Sam niet langer een
onopvallende buitenstaander maar maakt hij deel uit
van iets groters. Als zijn moeder overlijdt komt er een
abrupt einde aan deze gelukkige maanden, en wordt
Sam gedwongen om volwassen te worden. Hard land
is het verhaal van een onvergetelijke zomer, een
roman doordrenkt met heimwee naar vroeger – en
daarmee een hommage aan klassieke coming of agefilms zoalsThe Breakfast Club en Stand By Me. In de
pers ‘Scène na scène zie je als het ware in technicolor
voor je. Smakelijk, warmhartig popcornvermaak.’ – Het
Parool ‘Eindelijk een nieuwe roman van Benedict
Wells. Hij heeft de gave zich ongelooflijk goed te
kunnen verplaatsen in het leven van een eenzame,
onzekere en gevoelige jongen die schoorvoetend de
wereld ontdekt. Ook in deze smeulende,

melancholische roman is dat het geval.’ – Zin Benedict
Wells in de pers ‘Wells weet grote thema’s te bezielen,
op een persoonlijke manier, op maat van het
specifieke personage en op maat van de lezer. Zijn
roman over drie familieleden raakt de lezer voluit.’ Vrij
Nederland ‘Wells is een uitstekende verteller; je leest
de meeslepende roman in één ruk uit. Op lichtvoetige
wijze snijdt hij thema’s aan als armoede, ongelijkheid
en de invloed van het verleden.’ **** AD Magazine
‘Een opmerkelijk goede roman. Wells bouwt in de
eerste helft van zijn boek een intrigerend mysterie op,
dat hij in de tweede helft op vaak ontroerende wijze
ontrafelt.’ NRC Handelsblad ‘Meeslepend en
ontroerend.’ de Volkskrant
Zilvergaren Naomi Novik 2018-09-22 Zilvergaren is de
nieuwe roman van Ontworteld auteur Naomi Novik.
Een sprookjesachtige hervertelling van de klassieker
Repelsteeltje. Miryem stamt af van een lange lijn van
geldschieters... Helaas is haar vader daar niet zo goed
in. Hij heeft het familiefortuin, waaronder de
bruidsschat van Miryems moeder, bijna volledig
uitgeleend. Bovendien heeft haar vader er moeite mee
om het geld weer te innen, waardoor het gezin in
bittere armoede leeft. Miryem besluit zelf de touwtjes
in handen te nemen en gaat op pad om het geld op te
halen dat de dorpelingen haar familie verschuldigd
zijn. Als haar grootvader haar vervolgens een zak met
stuivers leent, brengt ze die gevuld met zilvergeld
terug, om het in te wisselen voor gouden munten.

Maar haar talent om van zilver goud te maken levert
Miryem meer problemen op dan haar lief is – zeker als
ze te maken krijgt met de kwaadaardige wezens die
rondspoken in het woud. Hun koning heeft kennis
genomen van haar reputatie, en die reputatie wil hij
uitbuiten om redenen die Miryem een raadsel zijn.
De God van kleine dingen Arundhati Roy 2017-12-29
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen
Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van
de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou
evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden
jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen stellen dat
het is begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als
thee uit een theezakje. Dat het echt is begonnen in de
tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten
die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En
hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter
wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze
groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en
mysterieuze moeder Ammu, dat zij delen met hun
gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren
liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende
oom Chacko. De familie is ondernemend en
welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar
dan is er de Verschrikking, het rampzalige voorval
waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud,
in een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en

elkaar voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze
tragedie die de familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt
Arundhati Roy op een verrassende, vitale en
diepzinnige manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met
zich meedragen. Arundhati Roy (1959) kreeg voor
haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in
meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de
Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonfictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie
van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
In de voetsporen van de Boeddha / druk 1 Thich Nhat
Hanh 2008-10 Gedramatiseerde levensloop van
Boeddha aan de hand van belangrijke historische
brontekst uit het Pali, Sanskriet en uit China.
Boezem Edna van Duyn 1999-01-01 Born in 1934,
Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered
responsible for changing the direction of the visual arts
in the Sixties. Over the course of four decades
Boezem's ouvre has developed from groundbreaking
concepts through sculpture, installation pieces and sitespecific commissioned works. This illustrated
catalogue raisonne brings together Boezem's complete
work, in chronological order and accompanied by an
informative text.
De lezer als burger Thijs Jansen 1994 Opstellen vanuit
divers perspectief over de ethische waarde van

literatuur.
De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius
Severinus Boethius 2010 Overdenkingen in proza en
poëzie over filosofische vraagstukken door de in
ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
Het oneindige Maurits Cornelis Escher 1986-01-01
Als sterren aan de hemel staan Mhairi McFarlane
2015-05-19 Rachel en Ben. Ben en Rachel. Jarenlang
konden ze samen alles aan: ze waren beste vrienden,
geliefden en partners in crime. Tot alles fout ging. Nu
hebben ze elkaar al tien jaar niet meer gesproken.
Maar dan lopen ze elkaar op een regenachtige dag
toevallig weer tegen het lijf en het lijkt direct alsof die
tien jaren eigenlijk maar tien minuten waren. Er is veel
veranderd: ze zijn afgestudeerd, hebben carrière
gemaakt en Ben is getrouwd, maar de klik tussen hen
is er nog steeds. Durft Rachel zich weer vol overgave
in deze vriendschap te storten? Haar hart doet nog pijn
van de vorige keer...
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