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Norske Synonymer Bla Ordbok
Verslagen in brieven en gedichten van reizen door IJsland, hoofdzakelijk van de hand
van de Engelse dichter W.H.Auden (1907-1973).
De waanzinnige boomhut van Andy en Terry is weer groter geworden! Er zijn 13
nieuwe verdiepingen, met deze keer onder andere een meloenensmijtruimte, een
golvenmaker, een wortelkanon met raketaandrijving, een Opleidingsinstituut voor
Ninjaslakken en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detectiveapparatuur. En dat is maar goed ook, want Andy en Terry moeten een GROOT raadsel
op zien te lossen - Meneer Grootneus is verdwenen!!! Dus waar wacht je op? Kom naar
boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de tweeënvijftigste
verdieping.

Vuurtorenwachten is een roman over de wisselvalligheid van het lot over
pratende vogels en gestolen boeken, over Darwin en Stevenson, over de Jekyll
en Hyde die we allen in ons dragen, over het meisje Silver en over de vuurtorens
die ons uiteindelijk de weg wijzen.
A cumulative list of works represented by Library of Congress printed cards.
De bedachtzame vrijgezel Gunder Jomann gaat op reis naar India om een vrouw te zoeken.
Zijn oog valt op Poona. Zij is serveerster in een restaurant en hij gaat daar voortaan iedere dag
eten om haar te kunnen zien. Halverwege de vakantie trekt hij de stoute schoenen aan en
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vertelt haar de reden van zijn bezoek. Er ontstaat al snel een diepe genegenheid en niet veel
later trouwen ze. Gunder Jomann reist na het huwelijk naar huis, naar het kleine Noorse dorpje
Elvestad, om alles in gereedheid te brengen voor de komst van Poona. Maar twee weken later
verschijnt zij niet op de afgesproken tijd op het vliegveld. Inspecteur Konrad Sejer wordt
geconfronteerd met het afschuwelijk toegetakelde lijk van een Indiase vrouw. Zoekend naar de
moordenaar komt hij uit in het rustige dorpje Elvestad.
De Ierse kwestie en de politieke en godsdienstige tegenstellingen in dat land hebben grote
invloed op de tragische liefde tussen een Ierse jongen en zijn Engelse nichtje.

De hoofdpersoon in Naïef. Super. verliest op zijn vijfentwintigste verjaardag niet
alleen een potje croquet van zijn broer, maar ook de zin in het leven. Alle
overbodige kennis die hij in de loop van zijn leven heeft opgedaan, zit hem
plotseling ontzettend in de weg. Het liefst wil hij s ochtends wakker kunnen
worden met maar één gedachte in zijn hoofd. Dus bedenkt hij een therapie. Met
een rode plastic bal, een speelgoedtimmerset en het schrijven van lijstjes
probeert hij weer grip op zijn bestaan te krijgen.
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