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Rafaele Fiorenza is woedend. Om zijn erfenis te krijgen moet
hij trouwen met de maîtresse van zijn vader. Tot zijn grote
ergernis vindt hij die verdorven vrouw nog aantrekkelijk ook!
Emma is eveneens slecht te spreken over het plan, vooral
omdat ze een fortuin zal verspelen als ze er níét aan
meewerkt. Dat Rafaele gelooft dat ze de geliefde van zijn
vader was, stemt haar bepaald niet milder, en dat hij eist dat
ze het huwelijk consommeren al helemaal niet. Wat haar
echter nog het meest van haar stuk brengt, is dat ze heimelijk
geniet van zijn nachtelijke strelingen...
Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het
verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het
Zero Point Field (nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van
microscopische vibraties die alles met alles in het universum
blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het
Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een
plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart,
van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot
homeopathie en ESP. Het Veld is het buitengewoon leesbare
verslag van een speurtocht van verschillende
wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun
succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma
te formuleren, dat een revolutie in ons wereldbeeld teweeg
zal brengen. Een baanbrekende en inspirerende
wetenschappelijke visie op mens en kosmos. Bekend van
Dan Browns bestseller: Het verloren symbool
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om
zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand,
en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het
laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je
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prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat
puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring
van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar
te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert
de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit
probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven
en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Eindelijk heeft Nina Petrelle weer eens een leuke man
ontmoet - en met hem de nacht doorgebracht - wordt ze door
diezelfde man keihard ontslagen! Wist zij veel dat hij haar
nieuwe baas was in het luxueuze vakantieoord. Ze moet
toegeven dat het vak van serveerster niet echt haar ding is sterker nog, ze blijkt er tamelijk rampzalig in te zijn - maar
desondanks had ze na hun romantische nacht samen zo'n
bikkelharde actie niet verwacht van Gabe. Maar dan doet hij
haar een onverwacht voorstel...
Bespreking van een aantal psalmen in vergelijking met het
Onze Vader, door de befaamde Duitse theoloog (1906-1945),
waarbij hij ingaat op de betekenis van en zijn ervaring met
bidden.
Een afgezette Noordafrikaanse dictator overdenkt voor het
vuurpeloton zijn bloedige loopbaan.
De kunstenaar/tekenaar Rien Poortvliet en zijn vriend, de
wetenschapper Wil Huygen, hebben in het boek Leven en
werken van de Kabouter alle feiten en mythes over de
kabouter voor eens en voor altijd uiteengezet en verklaard.
Sinds het verschijnen van het boek zijn jong en oud geboeid
door de prachtige tekeningen en uitgebreide verhalen over
deze kleine figuren. Werkelijk alle aspecten van het
kabouterleven komen aan bod; van kunst en cultuur,
architectuur, onderwijs en opvoeding, tot relaties,
gereedschappen en medicijnen. Zowel met het potlood als de
pen wordt alles gedetailleerd en met humor beschreven.
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De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van
een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er
een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn
dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want
Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is
volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn
beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet
laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar
voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima
voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie
ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze
verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze
een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets
wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en
nu is alles anders...
Inleiding tot de schilderkunst van de Romantiek met 30
voorbeelden uit de periode 1790 tot 1866.
Summary: Jan Breman duikt in een van de zwarte bladzijdes
van de Nederlandse geschiedenis en laat zien hoe de VOC
haar sporen heeft achtergelaten op het agrarische bestel van
Java. In 'Koloniaal profijt van de onvrije arbeid' behandelt hij
de invoering en uitbreiding van koffieteelt in de Preanger
Hooglanden van Java onder koloniale heerschappij. Toen
koffie bonen lucratieve handelswaar bleken, verplichtten de
kooplieden van de Compagnie de boeren tot de teelt van dit
uitheemse gewas. Het verzamelen van heffingen werd lange
tijd overgelaten aan de volkshoofden in de regio. Hierdoor
ontstond een opsplitsing van de boerenbevolking in klassen
van grondbezitters en landlozen. Dit legde de grondslag voor
een agrarisch bestel dat tot na de onafhankelijkheid van
Indonesië zou blijven bestaan. Deze studie kan beschouwd
worden als een herziening van de geschiedschrijving én als
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een sociaalwetenschappelijke verhandeling van Multatuli's
werk. Tevens zijn er enkele zeldzame afbeeldingen uit de
vroegkoloniale tijd in opgenomen.
Amerika, zeventiende eeuw. In de haven ligt een schip vol
'bruiden': vrouwen uit het bezette Engeland die op zoek zijn
naar een beter leven bij een kolonist. De prijs: een kist tabak
voor de kapitein. Drew O'Connor heeft net zijn vrouw verloren
en zit niet te wachten op een nieuwe bruid. Wel zoekt hij een
huishoudster en oppas voor zijn kleine zusje. Het toeval
scheept hem op met de beeldschone, maar opvliegende
Constance. Ze is totaal ongeschikt voor het harde leven op
een plantage. De dame beweert ontvoerd te zijn door de
kapitein en eist direct een retourtje naar haar adellijke
Engelse familie. Dat pakt anders uit. Want tussen Drew en
Constance is het liefde op het eerste gevecht.
De avond voordat rechter Kõmives de echtscheidingszaak
van zijn oude schoolvriend Imre Greiner moet behandelen,
komt die hem bezoeken en vertelt hem over het leven dat hij
en zijn vrouw Anna jarenlang hebben geleid. Een façade van
burgerlijkheid verborg voor de buitenwacht de totale
mislukking die hun huwelijk was geworden. Terwijl Imre
Greiner de waarheid achter die façade blootlegt, dringt het tot
rechter Kõmives door dat hijzelf een doorslaggevende rol
heeft gespeeld in de dramatische teloorgang van dat
huwelijk. De nacht voor de scheiding speelt zich af in een
burgerlijk milieu, waarin keuzes worden gemaakt die
voornamelijk door het verstand zijn ingegeven en waarin voor
de diepere gevoelens geen plaats lijkt. Sándor Márai
beschrijft virtuoos wat een mens ervaart die tot inzicht komt in
zijn eigen zieleleven, en die beseft wat hij heeft aangericht
door die gevoelens een levenlang achter verstandelijke
overwegingen verborgen te houden. Als geen ander kan
Sándor Márai verwoorden hoe een mens omgaat met zijn
diepste gevoelens van liefde, verlangen, angst en frustratie,
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met waarheid en leugens.
‘Waarom is onze moordenaar vandaag zo somber?’ Die zin
vormt de opmaat tot de biecht van de Rus Goloebtsjik, die in
het Russische restaurant Tari-Bari in Parijs op een nacht zijn
levensverhaal vertelt. Als bastaardzoon van een Russische
vorst geniet hij niet de voorrechten waarop hij recht meent te
hebben. Uit frustratie en eerzucht treedt hij in dienst van de
Russische geheime politie. Hij belandt in Parijs, waar hij zich
ontpopt als een voortreffelijke spion en tal van onschuldige
Russische emigranten verraadt. Drijfveer voor zijn handelen
is zowel zijn liefde voor de mooie Lutetia, als zijn haat jegens
zijn broer Krapotkin, die door de vorst wel wordt erkend. Een
en ander culmineert aan de vooravond van de Eerste
Wereldoorlog in een dubbele moord. Als Goloebtsjik na de
oorlog naar de plaats delict terugkeert, neemt het verhaal een
onverwachte wending. Biecht van een moordenaar,
oorspronkelijk uit 1936, verschijnt nu in een geheel nieuwe
vertaling van Elly Schippers. Roth voltooide het manuscript
tijdens een verblijf in Amsterdam. In het nawoord bij deze
uitgave schrijft Els Snick over de sporen die de stad in de
roman naliet.
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste
bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste
opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door
criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de
Russische miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich
inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar
de maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke
plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild
vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de
eerste missie waarbij Connor en Jason samen moeten
werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het
ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
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James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze
action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag
Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de
krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring
van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van
wind De ring van de hemel
Agressief en zelfdestructief gedrag stelt menig ouder, leraar
en hulpverlener voor een dilemma. Of het nu gaat om
geweld, woede-uitbarstingen, liegen, stelen of om extreme
angst, dwang, schoolverzuim of internetverslaving, met
regelmaat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, maar
escalatie ligt op de loer. Een effectief alternatief is te vinden
in de basisprincipes van ‘geweldloos verzet’ waarin
vastberaden verzet (zonder dreigen en straffen) en positieve
aanwezigheid (zonder toegeven) worden gecombineerd.
Gesteund door hun netwerk leren gezagsdragers om zowel
hun gezag als de relatie met het kind op een positieve manier
te herstellen. Van (on)macht naar kracht! Dit boek opent met
een bespreking van Gandhi’s methode van geweldloos
verzet en de toepassing daarvan binnen de context van het
gezin. Inzicht in escalatieprocessen tussen opvoeders en
kinderen kan helpen bij het voorkomen daarvan. Het boek
bevat een praktische handleiding met heldere en concrete
instructies voor ouders. Daarmee kunnen zij de principes van
geweldloos verzet direct in praktijk brengen. Verder wordt
aandacht besteed aan specifieke thema’s als geweld tegen
broers en zusjes, kinderen die het gezin ‘terroriseren’, het
belang van samenwerking tussen ouders en leerkrachten en
de toepassing van geweldloos verzet in de gemeenschap.
Deze tweede druk bevat een geheel herziene handleiding
met enkele nieuwe interventies. Nieuw is ook de bijlage met
een aangepaste handleiding voor gezinnen met kinderen
en/of opvoeders met een verstandelijke beperking. Het boek
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is geschreven voor therapeuten, hulpverleners en opvoeders
die in werk of gezin geconfronteerd worden met gewelddadig
en zelfdestructief gedrag van kinderen. Het biedt inzicht in
processen die dit gedrag in stand houden en praktische
handvatten voor het doorbreken hiervan. De auteur Haim
Omer is hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tel
Aviv, Israël. Eliane Wiebenga is klinisch
psycholoogpsychotherapeut in het Lorentzhuis, centrum voor
systeemtherapie, opleiding en consultatie te Haarlem.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton
weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor
de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur
van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist
altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg
hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het
antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee
keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar
hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar
spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig
columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte
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maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de
moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg
naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook
niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een
grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn
kracht? Of juist zijn zwakte?
Deze handleiding is bedoeld voor therapeuten en te
gebruiken bij een groepstraining voor jongeren van 12 tot 18
jaar met ernstige gedragsproblemen als gevolg van
chronische traumatisering. De training is bedoeld om de
veerkracht, draagkracht en motivatie voor verdere
traumabehandeling te vergroten door middel van psychoeducatie en versterking van copingvaardigheden. De training
bestaat uit 7 bijeenkomsten met eenzelfde opbouw en gaat
vergezeld van digitale werkbladen.
In HRC - De opzienbarende comeback van Hillary Clinton
schetsen Jonathan Allen en Amie Parnes een indringend en
kritisch portret van Hillary Clinton. Na een hevige campagne
om het presidentschap in 2008, besluit ze als minister van
Buitenlandse Zaken met Obama samen te werken. Tijdens
haar ministerschap reist Hillary Clinton de hele wereld over,
spreekt met wereldleiders en drukt haar stempel op de
buitenlandse politiek. Hillary Clinton vindt zichzelf opnieuw uit
en komt ijzersterk terug. HRC is het objectieve en echte
verhaal gebaseerd op meer dan 200 interviews van haar
politieke comeback en de race om het presidentschap.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.
Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden
in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een
nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een
zeer getalenteerde detective van de New Yorkse politie, maar
haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn
verjaardag verrast met een surpriseparty, maar de echte
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verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en
rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één
slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te
goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op
een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten.
De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als
een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die
enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden
in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je
mee door de straten van New York en weet je met het kat-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en
licht de putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en
drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt de last op de
bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende
verhaal Strafkind naar aanleiding van een bericht over de
ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in
Ierland. In de opvanghuizen van een vergelijkbare
kloosterorde in Nederland zaten duizenden meisjes
opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en
naaiateliers. Voor het eerst vertellen deze slachtoffers de
schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet
durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel
nooit met elkaar praten en kregen voor zowat alles straf. Ze
werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker
opgesloten en moesten hun eigen braaksel opeten. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Een jong Deens meisje brengt in de Tweede Wereldoorlog
een paarweken door in een huisje in Jutland, vlak bij de zee.
Een jongen raaktverliefd op haar, maar zij blijft op afstand.
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Op een nacht stort er een En-gels vliegtuig neer, een
bommenwerper op weg naar Kopenhagen. Zij ver-bergt de
piloot in een verlaten schuur, maar weet niet dat de jongen,
dieverliefd op haar is, haar heeft gevolgd – en zonder dat hij
het weet voerthij twee Duitse soldaten mee in zijn spoor. Het
noodlot slaat toe. Vijftig jaar later ontvangt een oude man een
postpakketje met een sigaret-tenetui erin, dat oorspronkelijk
toebehoorde aan de Engelse piloot. De be-geleidende brief is
van het meisje op wie hij indertijd zo verliefd was.
Degebeurtenissen uit het verleden zetten het leven van de
man plotseling oplosse schroeven – maar misschien is er ook
een mogelijkheid zijn ‘verraad’goed te maken.
[Dutch] The division of science into Natural Sciences, Social
Sciences and Humanities may seem matter-of-course, but is
in fact a fairly recent and by no means undebated one. This
book describes how these different visions on science came
to be and what ideals of knowledge and styles of
argumentation they suppose. It also discusses the nature,
structure and development of the Humanities. It delves into
the history of these fields and the varying notions on their
cultural place and function. The book displays a broad scale
of twentieth century philosophical and methodological
movements and therefore offers not only students of the
Humanities a great insight into the background of their field,
but also shows students of Social or Natural Sciences a wider
vision on the historical and philosophical aspects of the
Sciences.
Studie over de bouw in 1924 in Utrecht en de restauratie in
1975 van het huis dat architect G. Rietveld voor de familie
Schröder ontwierp.
Allison Pearson, de auteur die de mum-lit uitvond, met nieuw
meeslepend boek over de eerste grote liefde van jonge
meisjes Vlak na haar moeders begrafenis vindt Petra in een
kast een roze envelop. Er zit een brief uit 1974 in waarin staat
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dat zij de winnaar is van de Ultimate David Cassidy Quiz. De
prijs: een ontmoeting met haar idool in Los Angeles. Haar
moeder had de brief destijds verstopt terwijl zij nota bene
alles in het werk had gesteld om de quiz te winnen; álle
berichten die Cassidy had geschreven voor het fanclubblad
had ze uit haar hoofd geleerd. Wat ze niet wist was dat al die
leuke brieven niet door haar held werden geschreven maar
door William Finn, een pas afgestudeerde jongen in
geldnood. Petra besluit na al die jaren haar prijs alsnog te
claimen en de voormalige uitgeverij van het fanclubblad ziet
er wel een mooie nostalgie pr-mogelijkheid in. William Finn,
Cassidys ghostwriter is ondertussen directeur van de
uitgeverij. Hij zal Petra vergezellen naar Amerika. Petra
gelooft dat ze eindelijk de man van wie ze al die jaren hield,
zal ontmoeten. En dat is ook zo, maar zal ze hem
herkennen? Allison Pearson (1960) studeerde Engelse
letterkunde in Cambridge. Ze schreef voor diverse landelijke
kranten en heeft een column in de Daily Telegraph. In 2002
debuteerde ze met de bestseller Hoe krijgt ze het voor
elkaar?
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar
één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een
bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn
vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol
hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij
zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet
hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke
waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
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Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd
geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar
de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier
in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006
wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks
die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’,
‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze
gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt
en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte.
Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer
gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het
gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van
binnenuit en met ongelooflijk veel humor beschreven door
een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal
lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste
roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman
Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene
Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant

Threads MagazineGeheime rekeningLindhardt og
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Ringhof
Isaac Swift, een vijfendertigjarige wiskundige, is in
jubelstemming. Na jarenlang vruchteloos ploeteren in de
marge heeft hij de heilige graal in zijn handen: de
oplossing van een beroemd en berucht wiskundig
probleem, waar zijn collega's al eeuwen hun tanden op
stuk hebben gebeten. In een delirische roes die enkele
weken heeft aangehouden is het hem gelukt de top van
het wiskundig hooggebergte te bereiken: in een stralen
moment van inzicht heeft zich een schitterend panorama
voor hem ontvouwd. Er is slechts één wolkje aan de
hemel: een oudere man, die college bij hem volgt,
beschuldigt Isaac van plagiaat. In een ragfijn
geconstrueerd verhaal roept Schogt de ijle luchten op
van het wiskundig hooggebergte: de eenzame
beklimming, het balanceren op de grens van waanzin en
welhaast goddelijk inzicht. De aarde trekt. In dit
inspirerende boek over inspiratie wordt het gevecht
tussen hemel en aarde op onnavolgbare wijze verbeeld.
Deel 3 van de spannende serie Morgen toen de oorlog
begon Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen
in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar
huis, blijkt de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in
oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is
gevangengenomen. De zeven zijn vastbesloten om uit
handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te
krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een
guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst is
begonnen. De acties van de vriendengroep zijn niet
alleen bedoeld om de bezetter dwars te zitten. Ze willen
hun vrienden bevrijden en gaan daarbij doelgericht te
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werk. Ze bestoken de vijand keer op keer, maar moeten
daarvoor duur betalen. Dan dient zich onverwacht hulp
uit het buitenland aan. Zal hun strijd nu eindelijk defi
nitief beslecht worden?
Ontroerende roman over de hechte band tussen twee
zussen San Francisco, 1978. De achttienjarige Phoebe
is geobsedeerd door haar zus Faith, die als hippie naar
Europa trok en in Italië op mysterieuze wijze om het
leven kwam. Om erachter te komen wat er is gebeurd,
reist Phoebe naar Europa. Aan de hand van
ansichtkaarten die Faith destijds stuurde, volgt ze het
spoor van haar zus via Londen, Amsterdam, Berlijn en
Parijs. Daar ontdekt ze een waarheid die dramatischer
blijkt te zijn dan ze ooit had kunnen vermoeden. Jennifer
Egan (Chicago, 1962) woont en werkt aan haar nieuwe
roman in Brooklyn. Het onzichtbare circus is haar
jubelend ontvangen debuut, dat verfilmd werd in 2001.
Voor Bezoek van de knokploeg won ze vele prijzen,
waaronder de Pulitzer Prize, de National Book Critics
Circle Award en de Los Angeles Times Book Prize.
Aangrijpende roman over een jongetje dat een zorgeloze
jeugd beleeft in het Spanje van Franco, maar naarmate
hij ouder wordt, geconfronteerd wordt met de
verwoestingen die de oorlog heeft aangericht, ook
binnen zijn familie. Voor de lezers van `Angelas Ashes
van Frank McCourt en `De stemmen van Pamano van
Jaume Cabré. De kleine Andrés groeit eind jaren dertig
op in het verscheurde Spanje van vlak na de
Burgeroorlog. Als zijn vader in 1940 wordt opgepakt
vanwege republikeinse sympathieën en in de
gevangenis verdwijnt, brengt zijn moeder hem onder op
Page 14/16

Download File PDF Elna 3007 Sewing Machine
Manual
de boerderij van zijn grootouders op het Catalaanse
platteland, tegen de grens met Frankrijk aan. Emili
Teixidor beschrijft op indringende en beeldende wijze
hoe Andrés daar samen met zijn neef en nichtje een
schijnbaar zorgeloos leventje leidt in een magische
wereld van geesten en heiligen, vol van spookverhalen
en woordspelletjes, en spannende ontdekkingen in de
veilige beschutting van het bos. Maar op de achtergrond
heerst de angst en de grimmige en rauwe werkelijkheid
van de volwassenen met hun dubbellevens als gevolg
van de verwoestende Burgeroorlog. Hun hypocrisie
dringt langzaam maar zeker zijn wereld binnen en stelt
zijn loyaliteit op de proef. Hij komt voor een keuze te
staan die hem voorgoed zijn onschuld doet verliezen.
`Emili Teixidor schaart zich met deze titel onder de
allergrootsten. El País `Ziehier een meesterwerk. Avui
De verfilming van het boek sleepte 9 Goyas
(belangrijkste Spaanse filmprijs) en was genomineerd
voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het
boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In
Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren,
Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de
podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals
de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige
inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet,
en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere
persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne
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hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze
echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan
een half miljoen streams een van de meest beluisterde
podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die
voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende
stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is
niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun
openhartigheid.’ **** de Volkskrant
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