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Overzicht in woord en beeld van enkele werken van de Rotterdamse architect gevolgd
door een korte levensschets.
Tekst van het Middelnederlandse gedicht met prozavertaling in hedendaags
Nederlands.

Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp
Brantevik, waar ze werd opgesloten in een donkere kelder en haar baby af moest
staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en
dochter Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar
zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet vergeten. De man die haar haar
pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem
hielp en het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert
terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is gebeurd met haar moeder en
haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
#1 op de New York Times-bestsellerlijst! Ineens staan ze er – de Carls. Op een
nacht stuit de drieëntwintigjarige April May op een gigantische sculptuur, die als
vanuit het niets opeens midden in Manhattan staat. Ze is meteen verrukt van
onverzettelijke beeld, dat ze de naam Carl geeft. Ze maakt een filmpje en zet het
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op YouTube. Het filmpje gaat viral als blijkt dat er ook in andere steden in de
wereld ‘Carls’ zijn gesignaleerd. April, de ‘ontdekker’, wordt op slag beroemd
en staat vanaf dan voortdurend in de spotlights. Terwijl de druk van de media
steeds meer toeneemt, probeert April erachter te komen wat de Carls zijn, waar
ze vandaan komen en vooral wat ze willen.
Hattie Shepherd is vijftien jaar als zij voor het eerst moeder wordt. Met een hart
vol hoop op een betere toekomst is zij naar Philadelphia gekomen. Haar
Amerikaanse droom wordt echter keer op keer stukgeslagen in het
gesegregeerde Amerika van de twintigste eeuw. In deze keiharde wereld brengt
zij haar kinderen groot door pure wilskracht, maar zonder de liefde die zij ook zo
nodig hebben. Ayana Mathis creëerde een intiem en hartverscheurend portret
van Hattie Shepherd in verschillende fasen van haar leven en door de ogen van
haar kinderen, die stuk voor stuk de gevolgen dragen van hun opvoeding. Het is
een psychologisch trefzeker, prachtig geschreven boek over een ongelofelijk
sterke vrouw.
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud
monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van
de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de
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serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan
alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar
een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt.
Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn
beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken
te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet
Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol
magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
This impressive compilation offers a nearly complete listing of sound recordings made
by American minority artists prior to mid-1942. Organized by national group or
language, the seven-volume set cites primary and secondary titles, composers,
participating artists, instrumentation, date and place of recording, master and release
numbers, and reissues in all formats. Because of its clear arrangements and indexes, it
will be a unique and valuable tool for music and ethnic historians, folklorists, and others.
A comprehensive guide to the people and organizations involved in the world of popular
music.
A fun and helpful resource for anyone interested in learning some Vietnamese—whether
you're 5 or 100! This picture dictionary covers the 1,500 most useful Vietnamese words
and phrases. Each word and sentence is given in Vietnamese script—with a Romanized
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version to help you pronounce it correctly—along with the English meaning. The words
are grouped into 40 different themes or topics, including basics like meeting someone
new and using public transportation to culture-specific topics like celebrating
Vietnamese holidays and eating Vietnamese food. This colorful picture dictionary
includes: Over 750 color photographs 1,500 culture-specific Vietnamese words and
phrases 38 different topics—from social media and counting to Vietnamese food and
holidays Example sentences showing how the words are used Free online audio
recordings by native Vietnamese speakers of all the vocabulary and sentences to
download or stream An introduction to Vietnamese pronunciation and grammar A
bidirectional index to allow you to quickly look up words Vietnamese Picture Dictionary
makes language learning more fun than traditional phrasebooks. This resource is
perfect for beginners of all ages—curious kids, visual learners and future travelers to
Vietnam.
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