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Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer Schriftsteller. Reproduktion des
Originals in neuer Rechtschreibung.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de
gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf
ca. 9 jaar.

Lionel Shriver, die eerder haar scherpe pen richtte op een van de grootste problemen
van de westerse samenleving (overgewicht, in ‘Big Brother’), heeft nu een van de
grootste lúxeproblemen in het vizier: onze collectieve sportverslaving die hard op weg
is om een nieuwe religie te worden. Hoofdpersoon van Shrivers nieuwe roman is de
pas zestigjarige Serenata Alabaster. Na een leven lang haar geest rustig en haar
lichaam afgetraind gehouden te hebben met lange hardloopsessies en uren op het
tennisveld, zit deze ‘fitgirl’ avant la lettre thuis met twee versleten knieën – en een
verlaagde serotoninespiegel. Ze hoopt troost en afleiding te vinden in haar onlangs
gepensioneerde echtgenoot Remington. Maar hij wrijft onbedoeld zout in haar wonden
door zelf, voor het eerst in zijn sedentaire leven, de duursport vol overgave te
omarmen. Eerst de marathon, en zodra die beslecht is: de hele triatlon. Terwijl
Remingtons nieuwe obsessie steeds gevaarlijker vormen aanneemt – hij laat zich ver
over zijn grenzen meeslepen door een groep fanatieke gelijkgezinden (het woord
‘sekte’ is nooit ver weg), tot een bijna-verdrinking aan toe en erger – blijft Serenata
letterlijk en figuurlijk achter met haar lichamelijke gebreken, zorgen om haar man, en
tegelijkertijd: een knagende, diepe afgunst.
Issues for include section: Bituminous roads and streets.

De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal lekkers naartoe: naar de
aapjes in het oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje in zijn grot.
Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten worden.
Vanaf ca. 4 jaar.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor
mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen
vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou
belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt
begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel,
krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt
van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker.
De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25
miljoen exemplaren verkocht.
Progressive FarmerThe Northern Logger and Timber ProcessorPork ...California
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Het laatste testament van Frans Kellendonk is het verslag van de terugkeer op
aarde van de schrijver in het jaar 2015, nadat hij in 1990 gestorven was. Wat is
er in die vijfentwintig jaar veranderd? Wat is er geworden van zijn voormalige
literaire vrienden en vijanden? Kellendonk vertelt zélf het verhaal dat hij tijdens
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zijn leven niet kon opschrijven. Hij vergelijkt het heden met het verleden, en
vertelt over zijn jeugd, zijn tijd als redacteur van een literair tijdschrift, het
schandaal dat ontstond toen zijn roman Mystiek lichaam verscheen, zijn band
met zijn vader én zijn grootste liefde. Arie Storm schetst een scherp en
authentiek portret van de schrijver – en van diens biograaf. Het resultaat is een
onthullend, verrassend, woedend en ontroerend boek.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers' catalogs.
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