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Voordrachten door de grondlegger van de
antroposofie (1861-1925).
'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
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen,
en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet
alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door
de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg
heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett
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en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er
elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon
begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar
zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn
vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken.
Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig
steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt.
Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans
dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige
moordenaar...

Het gaat niet goed met Sabrina's bedrijf - zeg maar
gerust slecht. Net als ze vreest het hoofd niet langer
boven water te kunnen houden, ontmoet ze de steenrijke
en warmbloedige Argentijn Javier. Tot haar verrassing
biedt hij haar financiële steun én vraagt hij haar ten
huwelijk. Niet uit liefde, blijkt, maar om zijn Britse nichtje
te kunnen adopteren. Hoewel Sabrina er een bloeiend
bedrijf voor terugkrijgt, is ze teleurgesteld dat haar
huwelijk alleen maar op papier zal bestaan. Of beloven
Javiers zwoele blikken toch meer?
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