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Faster Bigger Salesnow And Forever
Beschrijving van de lotgevallen (1903-1945) van een joodse familie uit Frankfurt
waarvan de leden zich over de hele wereld hebben verspreid.
'Wil je weten hoe Spec Ops er echt uitzien? Lees Dalton Fury. Simpel gezegd niemand doet het beter.' - Brad Thor Kolt Raynor is een treurige zuiplap die van
grote hoogte gevallen is. Ooit was hij lid van de illustere Delta Force, maar
tegenwoordig zijn de enige baantjes die men hem nog geeft ver onder zijn
niveau. Jaren geleden nam hij in de bergen van Afghanistan een beslissing die
tegen zijn directe orders inging en waarvan de gevolgen hem altijd zijn blijven
achtervolgen. Nu ligt hij op een doorgezakt matras zijn zelfmedelijden te
verdrinken. Net als hij op het punt staat om op te geven en volledig weg te
zakken in een troosteloos bestaan, staan een paar van zijn voormalige collega's
voor de deur. Hij krijgt een allerlaatste kans om zijn naam te zuiveren, maar wel
tegen een hoge prijs. Zijn missie: zonder back-up terugkeren naar het gebied
tussen Afghanistan en Pakistan om een paar gevangen Amerikanen te bevrijden
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en hen thuis te brengen. Tijdens deze gevaarlijke missie ontdekt hij echter een
dreiging die niemand ooit voor mogelijk had gehouden. Al Qaida staat op het
punt om een black site - een geheime gevangenis van de VS - aan te vallen en
de regio te destabiliseren. Zonder dat Raynor het weet, jaagt een onbekende
vijand vanuit de schaduwen op hem met maar één doel: zorgen dat Raynor zijn
missie koste wat kost niet kan volbrengen.
Dit boek bestaat uit drie delen: Deel 1: De Persoonlijke ontwikkeling; Deel 2:
Tekenlessen; Deel 3: Schilderlessen. De persoonlijke ontwikkeling die je
doormaakt als je begint met schilderen heeft een positief effect op heel je leven.
Je gaat de wereld; mensen, dieren en dingen om je heen heel anders ervaren
doordat je waarneming verandert. Met praktische oefeningen kun je niet alleen
goed leren tekenen en schilderen, maar zul je intenser je leven gaan beleven.
“Na het lezen van dit boek zal je niet alleen meer kennis hebben gekregen van
de verschillende schildertechnieken maar wordt je tevens bewuster van het feit
waarom het bezig zijn met schilderen je zo’n goed gevoel geeft. Het lezen van
dit boek zal je helpen bij de verschillende fases die je doormaakt in je
persoonlijke ontwikkeling tijdens het leren tekenen en schilderen.
'Een spannend verhaal dat al haar trouwe lezers zal doen genieten' Crimezone.nl
Vijf vriendinnen ontmoeten elkaar elke week in hun vaste stamkroeg in Den
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Haag. Vanbuiten lijken deze avondjes gemoedelijk en gezellig, maar hun
vriendschap heeft meer scherpe kantjes dan de vrouwen willen toegeven.
Wanneer Noor een affaire blijkt te hebben met Fred, de man van Carolien,
verandert hun vriendschap al snel in haat. En dan vallen er doden... Wat doen
we met Fred? is een spannend en verrassend verhaal over jaloezie, wraak en de
grenzen van vriendschap. Tineke Beishuizen debuteerde in 2005 met de thriller
Als zand door mijn vingers, die meteen een bestseller werd. Ook haar daarop
volgende boeken kwamen in de top-60, waaronder Wat doen we met Fred?
(2006) en Schaduwtuin. Lot (2011) is haar meest recent verschenen boek.
Tineke schrijft al jarenlang diverse vaste columns voor Libelle, onder andere
onder haar pseudoniem Anne-Wil. Haar eerste column bij Libelle heette 'Bij mij
thuis'. In deze columns speelden haar zonen Jeroen en Martijn een grote rol. Op
hun verzoek werden die namen na een paar jaar veranderd. Toen haar columns
tijdens de diensttijd van haar oudste zoon in de kazerne op het prikbord werden
gehangen, wilden haar kinderen helemaal niet meer dat er door hun moeder over
hen geschreven werd. Overigens gingen haar columns al vanaf het begin niet
uitsluitend over haar gezin, maar haakte ze in op actualiteiten op allerlei gebied.
De serie columns die ze schreef over haar scheiding zijn door veel vrouwen
uitgeknipt en bewaard en verschenen in het boek De indringster, dat ze samen
Page 3/17

Read Online Jeffrey Gitomers 215 Unbreakable Laws Of Selling Proven
Actions You Must Take To Make Easier Faster Bigger Salesnow And Forever
met psycholoog Annette Heffels schreef. Voor haar rubriek 'Vrouwen' interviewt
Beishuizen wekelijks een vrouw over een belangrijke periode in haar leven. De
geïnterviewden, die allemaal met (eventueel gefingeerde) voornaam en leeftijd
worden aangeduid, vertellen openhartig over zeer persoonlijke ervaringen. De
rubriek 'Anne-Wil' is een combinatie van fictie en werkelijkheid. Volgens
Beishuizen zijn in deze rubriek de werkelijke familiegeheimen te lezen, ook al is
Anne-Wil zelf een fictieve figuur. Naast de diverse bestsellers en columns
schreef Tineke Beishuizen songteksten voor onder meer Marco Bakker en Rob
de Nijs. Voor Rob de Nijs schreef zij onder andere 'De Pieper' (1978), 'Zondag'
(1980), 'Zonder jou' (1981) en 'Hilda' (1980). Daarnaast schreef ze de
twaalfdelige televisieserie Consult, met in de hoofdrollen Jeroen Willems en Marc
Klein Essink. Ook schreef ze twee afleveringen voor de televisieserie Spangen,
met in de hoofdrollen Monique van de Ven en Linda de Mol. In de jaren dat ze als
columnist/journalist werkte voor het toenmalige Foster Parents, maakte ze
reportages in India, Indonesië, Peru en Vietnam. Tineke Beishuizen heeft een
trouwe schare fans, die nauw betrokken zijn bij haar werk. Veel van die fans
ontmoet ze op het jaarlijks in mei terugkerende evenement 'De Libelle
Zomerweek'.
Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor
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al zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9
jaar.
Op een ochtend hoort Elmer iemand roepen: 'Nee hé!' Het is Super Fant. Hij
heeft Elmers hulp nodig, zijn kleren zijn gescheurd. Samen gaan ze op weg naar
tante Zelda. Die weet altijd raad. Onderweg mag niemand de kleine olifant zien,
ze zullen hem vast uitlachen. Zoals gewoonlijk verzint Elmer weer een geweldig
slim plan. Hij leidt alle dieren af, met een goede grap, een gek verhaal en slimme
acties. Zo komt Super Fant ongezien bij tante Zelda en zij maakt zijn kleren weer
piekfijn in orde.
Deze slimme pageturner leest als The Bonfire of the Vanities van de 21ste eeuw
Paul Ross werkt als jurist bij de investeringsmaatschappij van zijn schoonvader,
de miljardair Carter Darling. Ondertussen geniet hij met zijn vrouw Merrill Darling
van het goede leven in New York. Dit terwijl de meest verschrikkelijke financiële
catastrofe sinds de Grote Depressie plaatsvindt. Als blijkt dat de maatschappij
investeert in een bedrijf dat een grootschalige fraude heeft gepleegd, begint de
ellende. Wie wist hiervan en kan de schade voor de familie Darling nog beperkt
worden? Cristina Alger beschrijft de gebeurtenissen vanuit diverse betrokken
partijen: allereerst vanuit de familieleden, maar ook vanuit de accountants en
advocaten, een ambitieuze journaliste, de hoofdredacteur van een lifestyle
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magazine en een gehaaide secretaresse. Wie verraadt uiteindelijk wie? `Een
financiële thriller. ? Library Journal `Strak gestructureerd en meeslepend [...] met
een mix van genadeloosheid en gevoeligheid. ? Publishers Weekly `Het meest
onweerstaanbaar leesbare proza dat de financiële schandalen tot nu toe
opleverde. [...] Verrukkelijk leesvoer. ? Booklist Cristina Alger studeerde aan
Harvard, was bedrijfsjurist en werkte als analist bij Goldman Sachs. Ze is de
dochter van de beroemde investeringsexpert David Alger, die op 11 september
2001 met al zijn kantoorgenoten omkwam bij de aanslag op het World Trade
Center. De Darlings van New York is haar debuut en schoot in de Verenigde
Staten direct de bestsellerlijsten in.
Lezingen door de rooms-katholieke priester.
Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt en altijd keurig
gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie
benen heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens
mee uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn
mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt door
Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel
en nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar
anders gaan?
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Alex wordt aangenomen bij een van de grootste handelshuizen op Wall Street en
komt als vierentwintigjarige in een macho mannenwereld terecht. Dan slaat de
beurscrash toe! Blijft Alex? Of moet ze haar hoge hakken uitschoppen en keihard
wegrennen? Een blik achter de schermen van de tumultueuze beursvloer, waar
dromen en miljarden in een vloek en een zucht kunnen verdampen.
De Engelse zanger, pianist en songschrijver Joe Jackson is één van de grootste
en veelzijdigste talenten uit de Britse popmuziek. Maar omdat `het leven van een
popster eigenlijk geen boek waard is laat de eigenzinnige Jackson zijn
onderhoudende en humoristische muzikale autobiografie eindigen als een
platenmaatschappij hem zijn eerste platencontract aanbiedt. En dat maakt Een
overwinning op de zwaartekracht zo lezenswaardig: niet het succesvolle gedeelte
van zijn leven wordt verteld, maar juist het ontroerende verhaal van de Engelse
arbeidersjongen uit de jaren zeventig voor wie de technische school meer voor
de hand lag dan het conservatorium. En Jackson kijkt veel meer naar waar hij
vandaan komt dan naar wat hij bereikt heeft. Het is het verhaal van een zeer
getalenteerde jongen in ogenschijnlijk kansarme omgeving die zijn talent en
liefde voor muziek ontdekt en daarmee zijn kansen voor altijd keert.
Beschrijving van de bouw en functie van het menselijk lichaam.
Thea’s carrière als fotograaf heeft een enorme vlucht genomen, maar ondanks
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al het succes geeft het haar niet de voldoening die ze zoekt. Ze hangt haar
fototoestel aan de wilgen en trekt zich terug op het Engelse platteland. Maar als
ze tijdens een vakantie in de Provence de sexy Ierse schilder Rory ontmoet,
begint haar artistieke bloed toch weer behoorlijk te bruisen. Thea is enorm onder
de indruk van het werk van de charismatische Ier, en is vastbesloten zijn
schilderijen bekend te maken bij het grote publiek. Dat Rory ook nog eens
waanzinnig aantrekkelijk is en bovendien gezegend is met een heel grote dosis
van de spreekwoordelijke Ierse charme, heeft er natuurlijk helemaal niets mee te
maken. Dus als ze dat maar vaak genoeg tegen zichzelf zegt, gaat ze het vast
zelf ook wel eens geloven...
Een rechercheur, wiens jonge vrouw onlangs aan kanker is gestorven, gaat op
zoek naar degene die in een Fins dorp mensen verstikt.
Het dorpje Fogas in de Franse Pyreneeën wordt opgeschrikt door een vreemde
snoeshaan. Maar het blijkt Fabian, een oud-dorpsbewoner. Fabian is
teruggekomen uit Parijs om de dorpswinkel grondig te moderniseren. Helaas
worden al zijn pogingen daartoe met een luidkeels non! weggehoond. Hij wil de
moed bijna opgeven wanneer hij onverwacht wordt getroffen door een
meeslepend 'chanson d'amour'.
Crazy Shopping! Zo moeder zo dochter Becky Brandon (geboren Bloomwood) is
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dol op haar tweejarige dochtertje. Maar de opvoeding van Minnie valt vies tegen.
De kleine meid heeft al op prille leeftijd een verzameling Dolce & Gabbanalaarsjes en kasten vol designkleding. Haar favoriete woordje is `hebben en overal
waar ze komt, van de peuterspeelzaal tot Harrods, laat ze enorme puinhopen
achter. Van wie zou Minnie dat toch hebben? Becky is ten einde raad. Haar man
Luke zit na de dood van zijn geliefde stiefmoeder ook al niet lekker in zijn vel.
Becky besluit hem op te fleuren met een geweldige surpriseparty. Dat is het
begin van vele gênante leugentjes om bestwil tot de zaken wederom gierend uit
de hand dreigen te lopen. Een absolute Kinsella-klassieker, waarin de kleine
Minnie kennismaakt met `online shopping en mammies creditcard Met alle
kenmerkende humor, warmte en chaos in overvloed - en de fantastische
`shopping heldin Becky zelf natuurlijk
Wist je dat albatrossen tien jaar aan een stuk kunnen vliegen, bloedzuigers 34
breinen hebben, cicaden kunnen tellen, muizen zingen als ze seks hebben,
dooskwallen 24 ogen hebben maar geen onderkant, ganzen om hun doden
rouwen, koala’s niet drinken, olifanten niet kunnen rennen, spinnen wel degelijk
kunnen vliegen, termieten monogaam zijn en dat kreeften wel honderd jaar oud
kunnen worden? Dan is dit boek niet voor jou. Dagelijks worden ons vele feiten
als de enige en absolute waarheid gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die feiten
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tegen het licht houdt, merkt dat veel van onze algemene kennis onjuist is. De
BBC wijdde er een hilarische en razend populaire quiz aan: QI, gepresenteerd
door aartskomiek en rasintellectueel Stephen Fry. De leukste instinkers over het
dierenrijk zijn nu verzameld in Het grote boek van foute feiten over dieren.
Voor de lezers van Nicholas Sparks en Marian Keyes Kort nadat Cannie en
Bruce besluiten een tijdje uit elkaar te gaan, leest Cannie een artikel in een
vrouwenblad. Het blijkt geschreven door haar ex en het onderwerp is... zijzelf. Hij
meldt niet alleen dat hij zelf erg goed is in bed – een leugen – maar ook dat hij
Cannie te dik vindt. Dat staat er echt, plompverloren, wreed ingeklemd tussen
advertenties voor lingerie en diëten... Cannie is woest. Dodelijk beledigd
verbreekt ze de relatie voorgoed. Wraak, dat is wat ze wil. Zoete, rechtvaardige,
verwoestende wraak. Maar het blijkt lastig vergelden als de weegschaal Bruce
genadeloos in het gelijk stelt. Totdat Cannies arts haar vertelt dat ze zwanger is:
gierende hormonen inspireren haar tot een meesterlijke tegenzet. Over de
boeken van Jennifer Weiner: ‘Niet weg te leggen. Weiner weet als geen ander
hoe je een goed verhaal schrijft.’ The New York Times ‘Dit ontroerende verhaal
over een levenslange liefde is Weiner op haar hartverscheurende best.’ Kirkus
Reviews
Kamp Halfbloed Vertrouwelijk van Rick Riordan Een exclusief kijkje in Kamp
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Halfbloed! Apollo heeft een introductievideo gemaakt voor nieuwkomers in Kamp
Halfbloed (zelfingenomen als hij is heeft hij die zelf geschreven, geregisseerd,
geacteerd en gezongen). Percy en de andere bekende halfgoden vinden dit zo’n
verschrikking dat ze zelf antwoord gaan geven op vragen als ‘Wat is dit eigenlijk
voor plek?’ en ‘Mag ik het Kamp Halfbloed-T-shirt houden?’ Nieuwelingen
komen alles te weten over wat er speelt in het kamp en waar wat te vinden is.
Maar het boek is meer dan een verkenning van de gebouwen en terreinen. Het
staat vol met inside information en roddels van en over de bekende helden. En
natuurlijk staan er ook wat goddelijke wijze woorden van de god Apollo in,
omdat… nou ja, omdat de auteurs liever niet neergehaald willen worden. Lees alle
series van Rick Riordan! Percy Jackson (5 delen) Helden van Olympus (5 delen)
De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van
Asgard (3 delen) De beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Studente Eva is het zat: haar studie, haar baantje bij pizzaria Bella Roma en vooral niet te vergeten - haar kersverse ex-vriendje Mark. Daarom stapt ze op het
vliegtuig naar Rome om daar een cursus Italiaans te volgen. Eva gaat niet alleen:
haar beste vriendin Mira gaat met haar mee, ook al moet die daardoor haar lieve
vriendje Bart een maand missen. Het Italiaanse leven doet Eva goed; ze maakt
zich de taal snel eigen en dankzij haar razend aantrekkelijke huisgenoot
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Massimo viert de romantiek hoogtij. Evas geluk duurt echter niet lang. Haar
Duitse studiegenoot Günther wordt steeds opdringeriger. Als er dan op een
ochtend een bijzonder mooie Italiaanse vrouw uit Massimos kamer komt en ze
ook nog eens knallende ruzie met Mira krijgt, weet Eva het even niet meer. Maar
dan komt er hulp uit onverwachte hoek!
Praktische gids voor startende ondernemers voor het opstellen van een
ondernemingsplan.
Zeewater is zout, zeggen ze is het verhaal van een Antwerpse familie in de jaren
vijftig. De Koude Oorlog woedt. Het katholicisme zet de toon. Raymond is
overtuigd communist en antiklerikaal. Zijn vrouw Rika deelt die visie niet. Zij
droomt van glamour en van hartstocht in haar leven. Hun dochter Rosa ervaart
en ondergaat de huiselijke spanningen zeer bewust. Ze is onafgebroken op haar
hoede voor de wisselende stemmingen in huis en weet zich staande te houden
zonder openlijk partij te kiezen. Haar fantasie is haar houvast. Ze geniet van de
verhalen die haar onderwijzer op school vertelt, en raakt gefascineerd door de
mystieke kanten van het katholieke geloof. Niets kan echter voorkomen dat het
gezin langzaam uiteenvalt.
In dit angstaanjagende vervolg op Mo Hayders Vogelman moet Jack Caffery een
verknipte kidnapper opsporen en wordt hij daarbij geconfronteerd met zijn
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verleden. Meer dood dan levend wordt het echtpaar Peach in hun huis in Londen
aangetroffen: vastgebonden, mishandeld en uitgedroogd. Van hun zoontje Rory
en de dader ontbreekt elk spoor. Kinderen in de omgeving spreken van een
‘trol’ die hen lastigvalt. Verbeten stort rechercheur Jack Caffery zich op het
onderzoek. Een complicatie hierbij zijn Caffery's persoonlijke herinneringen aan
de nooit opgehelderde verdwijning van zijn broertje Ewan, vijfentwintig jaar
geleden. Gaandeweg het onderzoek komt er zoveel modder boven dat Caffery
zelf door de stroom lijkt te worden meegesleurd...
De jongens uit Brazilië, uit 1976, is misschien wel het meest angstaanjagende
boek uit het rijke oeuvre van Ira Levin. Ex-nazikamparts dr. Josef Mengele werkt,
ondergedoken in Zuid-Amerika, aan een weerzinwekkend project. Waarom stuurt
Mengele zes voormalige SS-officiers af op vierennegentig onschuldige oude
mannen? En waarom moeten zij op een bepaalde datum sterven? Nazi-jager
Yakov Liebermann probeert in een race tegen de klok de waarheid te
achterhalen. Levin was meesterlijk in het bespelen van de grootste angsten van
een wereld in de greep van de Koude Oorlog.
De avonturen van twee honden die ontsnapt zijn uit een medisch laboratoriumen
op zoek zijn naar een goede baas, worden door bevolking en
militairenachternagezeten.
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Detective Gunnhildur Gísladóttir, beter bekend als Gunna, is nog maar recentelijk
van haar functie in het landelijke dorpje Hvalvík gepromoveerd naar Reykjavík,
waar ze aan het hoofd staat van de afdeling Ernstige Delicten. Reykjavík is net
opgeschrikt door een moord, een reeks mishandelingen en een bankoverval,
waarbij steeds dezelfde notoire crimineel betrokken lijkt: Lange Ommi.
Tegelijkertijd zit Gunna op de moordzaak van een vrouw, een sexy fitnesscoach
die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht in haar eigen appartement. In de
loop van dit onderzoek haalt Gunna een aantal feiten boven water die niet voor
iedereen even welkom zijn, met name niet voor hooggeplaatste, invloedrijke
personen uit de omgeving van het slachtoffer. In de hoogste machtsregionen van
IJsland zijn blijkbaar figuren actief die niet terugdeinzen voor moord... Net als
Quentin Bates' eerste IJslandmsyterie 'Bevroren tegoeden' speelt ook het tweede
deel in de serie ten tijde van de financiële crisis die IJsland kort geleden aan de
rand van de afgrond bracht. Opnieuw schotelt thrillerschrijver Quentin Bates ons
een meeslepende combinatie van moord, corruptie en financiële meltdown voor.
Op een toeristische plek in Oud-Havana wordt het gehavende lichaam van een
Cubaanse jongen gevonden. Alles wijst erop dat er sprake is geweest van
misbruik en de autoriteiten verdenken Mike Ellis, een Canadese politieagent met
een schimmig verleden die op vakantie is op Cuba. Als in zijn hotelkamer
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belastend bewijs wordt gevonden, lijkt onomstotelijk vast te staan dat Mike de
dader is. Rechercheur Rick Ramirez is echter niet overtuigd het bewijsmateriaal
inde hotelkamer lag wel erg gemakkelijk voor het grijpen. Door de gebrekkige
communicatiemiddelen op Cuba is het echter bijna ondoenlijk om aan informatie
te komen en Ramirez wordt ook nog onder druk gezet om de zaak stil te houden,
om te voorkomen dat Cuba de reputatie van pedofielenparadijs krijgt. Wanneer
de baas van Mike de beste advocaat stuurt die hij kan vinden, worden de zaken
er alleen maar ingewikkelder op.
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s most remarkable
figures: medical practitioner Van Dieren (1861-1940), Amsterdammer and prolific
writer who caused quite a stir in his days. The author recounts the life and times
of Van Dieren in the form of a series of narratives about the fights of this Dutch
Don Quixote with his particular windmills. Individual chapters deal with his life,
work, personal style, friendships and enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his tragic-comical failures.
Unique source material is used to reconstruct this picture, such as the
correspondence between Van Dieren and a large number of well-known
Dutchmen, including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen Emma, and many
Page 15/17

Read Online Jeffrey Gitomers 215 Unbreakable Laws Of Selling Proven
Actions You Must Take To Make Easier Faster Bigger Salesnow And Forever
others. Marginality and non-conformity are the key themes that run through the
life of this observer which made him one of the most successful failures in Dutch
history.
`Kijk uit Stephen King: Robert Pobi komt eraan! Graffiti Magazine Na de
plotselinge dood van zijn vrouw heeft succesvol thrillerauteur Gavin Corlie erg
veel moeite om grip te houden op de wereld om hem heen. Hij koopt een oud
huis in het dorpje New Mannheim, in de staat New York, dat tussen de heuvels
genesteld ligt en uitkijkt over een groot meer. Daar, in dat idyllische landschap,
hoopt hij eindelijk aan het ongrijpbare proces van verwerking te kunnen
beginnen. Maar zijn nieuwe leven midden in de natuur is verre van idyllisch; als
een dertienjarig jongetje dat in een rolstoel zit, Finn Horn, bijna verdrinkt in het
meer ontdekt Gavin een ontstellend geheim: er zijn de afgelopen tientallen jaren
opvallend veel mensen in het vredige dorpje spoorloos verdwenen. Is de
corrupte, aan amfetamine verslaafde sheriff hier verantwoordelijk voor? Of is
Finns bewering dat er een beest in het Lake Caldasac huist meer dan een bijnadood-hallucinatie? In een strijd tegen de tijd en Moeder Natuur gaan Gavin en
Finn op jacht naar een wezen dat lijkt te zijn geëvolueerd met één enkel en
angstaanjagend doel: zich voeden met menselijk aas
De 74-jarige Goethe is verliefd geworden op de 19-jarige Ulrike von Levetzow,
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die met haar moeder en zusjes evenals Goethe vakantie houdt in de badplaats
Marienbad. Ze flirten, houden gesprekken en kussen elkaar, precies zoals
Goethe het altijd beschrijft in zijn boeken: hun kussen zijn niet slechts een
aanraking van lippen, maar vooral van twee zielen. Maar dan duikt er een rivaal
op: een jongere man probeert Ulrike te verleiden, en Goethe beseft dat hij op iets
onmogelijks hoopt. Desondanks waagt hij de sprong en doet haar een aanzoek.
Hoe geroerd ze daardoor ook is, de familie wijzigt haar reisplannen niet en
vertrekt. Goethe blijft achter met een gebroken hart en verslagen schrijft hij een
van zijn meesterwerken: Marienbader Elegie. Een emotioneel, zachtaardig relaas
van een onmogelijke liefde, weergegeven in woorden die zijn doordrenkt van
passie en kracht.
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