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Kenya Gazette
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.

Het favoriete boek van honderdduizenden lezers in Duitsland, nu eindelijk in Nederlandse vertaling _ voor alle liefhebbers van
Anna, Hanna en Johanna, De Wertheims en Het lot van de familie Meijer. Katty, Paula en Gertrud ontmoeten elkaar op Gertruds
honderdste verjaardag. Ze willen hun toekomst gaan plannen, maar eerst moeten ze het nog over het verleden hebben. Gertrud
heeft dan nog wel goede ogen, luisteren kan en wil ze niet. Paula kan nauwelijks zien, maar is altijd bereid om naar haar zussen te
luisteren. En Katty ten slotte - de benjamin - wil, zelfs al is ze vierentachtig jaar, feesten tot ze erbij neervalt. Wat de drie zussen
gemeen hebben: koppigheid, humor en een aangeboren afwijking aan hun bloedsomloop, die ze met overdreven sterke koffie en
goede schnaps te lijf gaan. Zo ook tijdens deze dagen aan de Tellemannshof, waar zich in elke hoek wel een herinnering
schuilhoudt. Op indringende wijze laat Anne Gesthuysen heden en verleden samenkomen, wat tot een explosie van verhalen leidt.
Grote levensgeschiedenissen worden gecombineerd met vermakelijke anekdotes over liefdes, bewonderingen en het ruilen van
een kip tegen een schilderij van Rembrandt, en uiteindelijk: over drie sterke vrouwen die de moed hebben om onafhankelijk te zijn.
De wereldgeschiedenis en gebeurtenissen in Wardt bij Xanten komen samen in een ontroerend, onvergetelijk boek. Anne
Gesthuysen (1969) is journaliste en presentatrice van het televisieprogramma ard-Morgenmagazin. Wij zijn toch zusjes is haar
debuutroman en werd in Duitsland lovend ontvangen. Het boek beheerste maandenlang de bestsellerlijsten en veroverde de
harten van velen. `Gesthuysens roman is een groot geluk: hij maakt de lezer tot deel van de familie. Daarbij is hij in de beste
familie-verjaardag-koffietafel-verteltoon geschreven, en gekruid met verhalen en anekdotes, herinneringen en aantekeningen over
Gesthuysens oudtantes. Bijzonder onderhoudend, bijna net zo goed als op een echt familiefeest. Der Spiegel
Le mensuel interafricain d'information.

Ton van Reen (1941) schreef tientallen romans, reisboeken en jeugdboeken. In zijn romans verwerkte hij vaak de sfeer,
de rituelen en de gebeurtenissen die hij meemaakte in het katholieke Limburg van de jaren voor, tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. Winterjaar is een roman over het rijke roomse leven van de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Maserati MC12 6.0, Bugatti Veyron W16 8.0, Dauer 962 LeMans 3.0, McLaren F1 6.0 – ??????????, ??????? ?? ??????
???? ??????? ?? ????????? ??????? ? ???????????????. ?? ??? ?????? ????? ?????????? ????? ????????? ???????
?????, ???? ??? ??????? ??? ????, ????? ????????? ???????????? ???????? ????????, ????????? ?????????????? ?
???????????? ????????. ??????? ????? ?????? ???? ????????? ?????? ????? ????????? ????????????? ?????????????
? ????? ???? ?????????.? ????????? ??????? ???????????? ????? 100 ????? ??????? ????? ????, ??????? ?? ???????
???????? ? ????????????, ????? ?? ????????? ?????????? ? ???????? ????????????? ????????. ??? ?????? ?????? ?
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Ton van Reen (1941) schreef tientallen romans, reisboeken en jeugdboeken. In zijn romans verwerkte hij vaak de sfeer, de rituelen en de
gebeurtenissen die hij meemaakte in het katholieke Limburg van de jaren voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In het donkere zuiden
is een roman over het rijke roomse leven van de jaren na de Tweede Wereldoorlog.
Jaren geleden is er uit een museum in Bagdad een oud Fenicisch beeld gestolen dat bekend staat als de Navigator. Er blijken mensen te zijn
die er alles aan doen om het in handen te krijgen. Het eerste slachtoffer is een handelaar in antiquiteiten. De tweede man op de lijst is een
onderzoeker van de Verenigde Naties. Kurt Austin schiet te hulp met zijn NUMA-team. Hun zoektocht voert naar de verloren schatten van
koning Salomon, een mysterieus pak documenten dat door Thomas Jefferson is gecodeerd, en eentopsecret-project dat de wereld voor altijd
kan veranderen... 'Vlot geschreven, spannende maritieme actiethriller.' NBD | Biblion 'Clive Cussler staat wat avonturenromans betreft op
eenzame hoogte.' Hebban.nl Clive Cussler schreef ruim dertig bestsellers, waaronder de beroemde series over Dirk Pitt, Kurt Austin en Isaac
Bell. Hij heeft inmiddels al meer dan drie miljoen boeken verkocht in Nederland en Vlaanderen.Cussler woont in Arizona, VS. Zie ook:
www.numa.net.

Opstellen van de bekende journalist en radiocommentator (1914-2000), gevolgd door een interview.
The Kenya Gazette is an official publication of the government of the Republic of Kenya. It contains notices of new legislation,
notices required to be published by law or policy as well as other announcements that are published for general public information.
It is published every week, usually on Friday, with occasional releases of special or supplementary editions within the week.
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