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Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis
wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij
heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen
woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij
doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van
papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn
herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een
automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en
samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze
herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis
als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij
als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke
bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze
leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef
die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok
voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun
levens namen voorgoed een andere wending, om na een
aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is
een intense roman over verlies en hoop.
Annika Bengtzon, tekstredacteur bij een Stockholmse
avondkrant, krijgt een telefoontje van een vrouw die aan
het hoofd staat van een hulporganisatie voor bedreigde
mensen. De vrouw eist aandacht voor haar stichting: Het
Paradijs. Wat later wordt Bengtzon gebeld door een
huilende jonge Bosnische, die op de vlucht is voor een
Servische moordenaar. De vrouw weet iets over twee
lijken die in de haven zijn gevonden. Voor Annika
Bengtzon zijn beide telefoontjes de aanleiding om weer
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als misdaadverslaggeefster aan de slag te gaan.
Kurt Austin en zijn NUMA-team redden een archeologe
van de verdrinkingsdood. Zij blijkt de enige overlevende
van haar expeditie. Heeft het zojuist door haar
opgedoken beeld te maken met de moord op haar
collega's? Dan blijkt dat de resten van het scheepswrak
van de Andrea Doria een nog veel groter geheim
herbergen dan alleen een kostbare schat. Het spoor leidt
naar een machtige industrieel uit Texas, die op het punt
staat een revolutie te ontketenen in Zuidwest-Amerika.
Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!' Sir David
Attenboroug, de bekendste bioloog ter wereld
'Onmogelijk om weg te leggen.' The Telegraph Vijftig jaar
geleden veranderde Sir David Attenborough de manier
waarop we naar de natuur kijken voorgoed. In een tijd
waarin de natuurdocumentaire nog niet bestond moest
de man, die later Planet Earth zou maken, alles in de
praktijk bedenken. In dit boek kijkt de legendarische Brit
terug op die baanbrekende eerste stappen voor de BBC.
Een spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met
Attenborough in gevecht gaat met kaaimankrokodillen,
gaat racen met luiaards, gaat vissen naar piranha's en
achter komodovaranen aangaat tijdens een gevaarlijke
fotoshoot. In zijn kenmerkende stijl vertelt de bekendste
bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn
indrukwekkende carrière.
Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon
Courtney, voormalige luitenant, safari’s in Masai-land
voor invloedrijke mensen uit de Verenigde Staten en
Europa. Door zijn oom, Penrod Ballantyne, heeft zijn
werk een extra dimensie gekregen: spioneren voor het
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Britse leger. Een van zijn klanten is de Duitse industrieel
graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft
meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en
brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.
In het jaar 367 na Christus ontsnapt een Romeinse galei
met een bijzondere vracht op het nippertje aan piraten.
In 1916 explodeert een Engels oorlogsschip op
mysterieuze wijze midden op de Noordzee. En nu
worden belangrijke moskeeën in Turkije en Egypte
opgeblazen. NUMA-directeur Dirk Pitt en zijn team
onderzoeken het verband tussen Romeinse voorwerpen
die in Turkije en Israël zijn opgegraven en een
fundamentalistische beweging die vastbesloten is de
glorie van het Ottomaanse rijk in ere te herstellen. Maar
het gevaarlijkste van alles is een mysterieus manuscript
dat wel eens cruciaal zou kunnen zijn voor de
geschiedenis van de wereld zoals wij die kennen¿ Clive
Cussler schreef ruim dertig bestsellers, waaronder de
Dirk Pitt-avonturen Duivelsadem en De schat van Khan,
de Kurt Austin-avonturen Medusa en De Navigator, en in
de reeks Dossier Oregon verschenen o.a. Heilige steen,
Het oog van de orkaan en Dodenschip. Clive Cussler
woont in Arizona. www.cusslerbooks.com

Gedichten van de Franse dichter (1821-1867) met
vertaling.
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een
kwart hond, uit het wild opgenomen wordt in de stam
van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het
bezit van een wrede man die hem inzet bij
hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht
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bij de mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel
geduld zijn vertrouwen weet te winnen. Spanning en
sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend
wordt het natuurleven van mens en dier in Alaska
beschreven, waar het recht van de sterkste geldt.
Jack London (1876-1916) was een pionier van het
science-fictiongenre en een van de eerste schrijvers
die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij
schreef tientallen romans en korte verhalen, naast
essays, gedichten en toneelstukken. Behalve
schrijver was hij ook actief als journalist.
De jonge misdaadverslaggeefster Annika Bengtzon
vergaloppeert zich in een eenvoudige moordzaak.
Een jonge vrouw is om het leven gebracht. De politie
verdenkt de eigenaar van nachtclub Studio Sex, en
Annika neemt dit klakkeloos over. Voorbarig, want er
blijkt een tweede verdachte: een minister ...
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn
verleden. Moordenaar van mijn familie Maar waarom
kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik
niet slapen omdat ik elke keer tegen beter weten in
hoop dat ik hem zal zien? Nastasya Crowe probeert
haar leven weer op te pakken op River s Edge, maar
echt soepel gaat het niet. Ze kan niks goed doen, ze
heeft het idee dat het toch allemaal maar zinloos is,
dus waarom zou ze het überhaupt proberen? Het is
niet alsof ze de duistere erfenis van haar ouders kan
ontlopen. Of wel? En zoenen met Reyn maakt het
allemaal nog veel ingewikkelder! Nastasya gooit het
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roer radicaal om en verlaat River s Edge. Maar ze
komt er al snel achter dat haar problemen daardoor
alleen maar duisterder, gevaarlijker en
vernietigender worden `Het einde maakt heel
nieuwsgierig naar de volgende twee delen van de
trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans.
Chicklit.nl
Het is Sydney in de jaren ’50. De vrouwen in het
zwart weten niet waar ze het moeten zoeken, zo
druk hebben ze het. Kerst komt eraan en daarna ook
nog de zomeruitverkoop. Het chique warenhuis waar
ze werken barst uit zijn voegen, maar ze hebben nog
net genoeg tijd in hun lange en loeihete dag om te
dromen, te roddelen en plannen te maken. Tegen de
tijd dat het laatste afgeprijsde jurkje is verkocht, zijn
de dames van de afdeling avondjurken van F.G.
Goode’s op nét een ander pad in hun leven gezet.
De vrouwen in het zwart is een sfeervolle
zedenkomedie, over een lang vervlogen zomer van
onschuld. St John tekent gewone vrouwenlevens op
met een buitengewoon verfijnde touch. Een grootse
literaire roman, een verloren Australische klassieker,
die leest als een soap. Hilary Mantel noemt dit het
boek dat ze het liefst aan mensen cadeau doet ‘om
hen op te vrolijken’. Met een voorwoord van Bruce
Beresford, de regisseur van Driving Miss Daisy, die
deze roman recentelijk verfilmde onder de titel
Ladies in Black. Over De vrouwen in het zwart: ‘Een
verrukkelijk boek. Geestig en levendig, als de adem
Page 5/15

Read PDF Zanna Bianca Ediz Integrale La
Biblioteca Dei Ragazzi
van de jeugd.’ – Jane Gardam ‘Een komisch
meesterwerk.’ – Clive James ‘Deze glorieuze en
oergeestige snapshot van Australie in de jaren vijftig
is een juweel. Het is geen nostalgisch terugkijken
naar een verloren manier van leven, maar een slim
en geestig expose over waarom dingen wel moesten
veranderen.’ – Sunday Times
Net ontslagen uit de gevangenis keert Keeper, een
voormalige verslaafde, terug naar het stadje waar hij
is opgegroeid, vastbesloten om er een nieuw leven
op te bouwen. Hij ziet oude vrienden terug, zoals
Ueli, met wie hij vroeger voetbalde (‘hij was Netzer,
en ik was Cruijff’), en wordt verliefd op Regula, een
serveerster. Keeper haalt graag herinneringen op,
zijn plezier in het vertellen is onbegrensd. Totdat het
verleden hem begint in te halen, en hij zich afvraagt
of zijn verhaal de voorbije werkelijkheid wel recht
doet. Was hij soms te goedgelovig?
David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago
Hoe ver zou jij gaan voor Rome? Total War - Rome Ondergang van Carthago is het verhaal van de Romeinse
legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn
greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de
Macedoniërs tot de totale oorlog in Noord-Afrika en de
belegering van Carthago. Fabius overwinningen bezorgen
hem bewondering en respect, maar trekken ook hebzucht en
jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste
bondgenoten je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius
komt het echter neer op één vraag: hoeveel is hij bereid op te
offeren voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago,
geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de
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bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie
epische verhalen. Een verhaal over het lot van één man en
zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een wereld
waarin elke soldaat en elke burger militaire slimheden en
politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...
In deze klassieke Amerikaanse avonturenroman onderzoekt
London de wetten van de beschaving en van de wildernis –
en de kracht van instinct – door de ogen van Buck, half sintbernard, half Schotse herder. Nadat hij is weggerukt uit zijn
comfortabele Californische leven wordt Buck verkocht als
sledehond tijdens de Klondike Gold Rush. Vertrouwen op zijn
oerinstinct is de enige manier waarop hij kan overleven.
London put in De roep van de wildernis uit zijn eigen
ervaringen als goudzoeker in de Canadese wildernis, maar
ook uit de denkbeelden van Charles Darwin en Friedrich
Nietzsche, wat het verhaal tot een duurzame vertelling over
overleven maakt.
NUMA-directeur Dirk Pitt raakt betrokken bij een
internationaal mysterie dat alles en iedereen in zijn omgeving
zal bedreigen. Pitt reist af naar Schotland, op zoek naar
antwoorden over de verspreiding van een onbekende ziekte.
Ondertussen krijgen zijn zoon en dochter moordenaars achter
zich aan na hun ontdekkingen in een Egyptische tombe.
Deze schijnbaar ongerelateerde raadsels komen samen
tijdens een spectaculaire confrontatie op de onherbergzame
Ierse eilanden, waar alleen de Pitts de geheimen kunnen
ontrafelen van een eeuwenoud mysterie dat de toekomst van
de mensheid kan veranderen.
De nummer 1 Sunday Times-bestseller 'Voor de moesson is
een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' LANCASHIRE POST Over De vrouw van de
theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet
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en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' SANTA
MONTEFIORE 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van
de theeplanter is historische fictie op haar best. Gewoonweg
betoverend.' THE SUNDAY EXPRESS 1930, Rajputana,
India. Sinds de dood van haar man zijn de 29-jarige fotografe
Eliza en haar camera onafscheidelijk. Wanneer de Britse
overheid haar naar een van de Indiase prinselijke staten
stuurt om de koninklijke familie en het Indiase leven te
fotograferen, neemt ze zich dan ook heilig voor er een succes
van te maken. Maar wanneer Eliza bij het paleis arriveert,
ontmoet ze daar de knappe en mysterieuze broer van de
vorst, Jay. Zij wijst hem op de armoede van zijn mensen,
terwijl hij haar aandacht vraagt voor de onrechtvaardigheden
van het Britse regime. Maar gaandeweg ontdekken Eliza en
Jay dat ze meer gemeen hebben dan ze op het eerste
gezicht dachten, en komt bovendien de onthulling van een
familiegeheim steeds dichterbij. Hun omgeving denkt daar
echter anders over. Uiteindelijk zullen ze een keuze moeten
maken; doen ze wat van hen wordt verwacht of volgen ze
hun hart? Voor de moesson is een romantisch,
hartverscheurend verhaal over een schijnbaar onmogelijke,
allesoverrompelende liefde dat de lezer zal meevoeren en
ontroeren. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren.
Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar
behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. In 2014
publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid van de
tropen, waarna vervolgens de bestsellers De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman uitkwamen.
Voor de moesson is haar vierde roman. Dinah Jefferies woont
met haar man in Gloucestershire.
Ik ben Nurdius Maximus en als Caesar zich er niet steeds
mee bemoeide, zou ik later zeker bekendstaan als een grote
held uit de Romeinse geschiedenis. Hij wil namelijk dat ik
opschrijf hoe hij de Gallische stammen onder de duim krijgt,
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maar dan wel op zijn manier. Ik moet hem overdreven
heldhaftig afschilderen (en mezelf weglaten), en de Galliërs
als rare wilden met stomme kapsels. Eigenlijk is Caesar
gewoon jaloers op het lange haar en de grote snor van hun
leider, Vercingetorix. Maar inmiddels heb ik belangrijkere
dingen aan mijn hoofd, zoals levend thuiskomen... '... een van
de grappigste series.' - Kidsweek, 4 sterren
In korte, scherpe en levendige scènes roept de zeer
talentvolle schrijver Arno Camenisch in de Sez Ner-trilogie
een beeld op van het landelijke leven in Zwitserland. Het is
een wereld van hard en soms gevaarlijk werk, eenzaamheid
en alcoholisme. Maar altijd kan zijn toon worden
gekarakteriseerd als liefdevol, humoristisch en begrijpend.
Het resultaat is een unieke leeservaring over het moderne
leven op het platteland.

Wat is een boeddha? Een boeddha is iemand die
sereen is, negatieve gevoelens neutraliseert en
positieve gevoelens koestert en ervan geniet, vredig
leeft en geen stress of spanning ervaart. Om dit te
bereiken hoef je je niet kaal te scheren, in oranje te
hullen of op 3500 m hoogte in een klooster in de
Himalaya terug te trekken. Het kost slechts vijf
weken om deze vermogens te verwerven en zelf een
boeddha te worden. Boeddha in 5 weken is luchtig,
openhartig en humoristisch geschreven.
Pietro is een stadsjongen uit Milaan. Zijn vader is
scheikundige, en gefrustreerd door zijn werk in een
fabriek. Zijn ouders delen een liefde voor de bergen,
dat is waar ze elkaar ontmoetten, waar ze verliefd
werden en waar ze trouwden in een kerkje aan de
voet van de berg. Door deze gedeelde passie kan
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hun relatie voortbestaan, zelfs wanneer tragische
gebeurtenissen plaatsvinden. Het stadsleven vervult
hun vaak met gevoelens van spijt dat ze niet voor
een ander leven hebben gekozen. Dan ontdekken ze
een dorpje in het Noord-Italiaanse Valle d'Aosta
waar het gezin vanaf dat moment iedere zomer zal
doorbrengen. De elfjarige Pietro raakt er bevriend
met de even oude Bruno, die voor de koeien zorgt.
Hun zomers vullen zich met eindeloze wandelingen
door de bergen en zoektochten door verlaten huizen
en oude molens en er bloeit een ogenschijnlijk
onverwoestbare vriendschap op.
Van de auteur van o.a. de wereldberoemde
bestseller Jurassic Park Een avontuur in de
zeventiende-eeuwse Cariben, zo realistisch dat je
het buskruit bijna kunt ruiken. Jamaica, 1665. Een
afgelegen Engelse kolonie midden in Spaanse
wateren. De hoofdstad Port Royal is een broeinest
vol kroegen, boeven en hoeren, waar je even snel
sterft door een dolksteek als door dysenterie. Het is
de ideale plek voor kapitein Hunter, een charmante,
handige jonge duvel uitgerust met een aantrekkelijk
uiterlijk, een scherp oog voor buitenkansjes en
elastische mores. Hunters grote kans dient zich aan
als een Spaans galjoen, zwaar beladen maar licht
bemand, ligt te wachten op een escorte in de haven
van een nabijgelegen eiland. Hij zeilt uit met een
even veelzijdige als kleurrijke bemanning om, met
goedkeuring van de gouverneur van Jamaica, het
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goudschip te veroveren. Maar de gevaren zijn groter
en de wateren dieper dan hij ooit had kunnen
vermoeden...
Een vuurtoren staat voor geborgenheid, verlichting
en veiligheid, maar het leven is er ook geïsoleerd en
onderhevig aan de grillen van het water. Dé plek om
een familiegeheim jarenlang verborgen te houden.
Elizabeth is blind en zit al jaren alleen in een
verzorgingstehuis. Het enige wat ze nog heeft zijn
muziek en herinneringen, vooral aan haar geliefde
tweelingzus Emily. Totdat per toeval de dagboeken
van haar vader, de vuurtorenwachter van Porphyry
Island (Lake Superior), worden ontdekt. Morgan, een
opstandige tiener - zwartgeverfde haren, veel
kohlpotlood - moet een taakstraf uitvoeren. In het
bejaardentehuis, de saaiste plek die er is. Tegen alle
verwachtingen in worden Elizabeth en zij vrienden.
Pagina na pagina worden de vrouwen dieper het
dagboek - en de geschiedenis - in gezogen en
komen ze dichter tot elkaar. Hun beider lot blijkt
verbonden aan het mystieke vuurtoreneiland.
‘Kun je er een paar dagen op passen?’ Met deze
vraag begon de relatie tussen de wat stugge veearts
Massimo en een gevonden egeltje. Misschien had
het honger, was het koud of eenzaam; wat het ook
was, het hulpeloze huilen opende het hart van
Massimo. Met de kracht van haar persoonlijkheid zet
Ninna – het egeltje blijkt een vrouwtje – zijn leven
compleet op zijn kop. In 25 gram geluk vertelt
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Massimo over deze buitengewone vriendschap die
hem door een moeilijke tijd in zijn leven hielp en hem
onverwacht een nieuw doel in het leven gaf: het
opzetten van een speciale egelopvang. Nu wijdt hij
zich fulltime aan de zorg voor deze beestjes –
gewond, uitgeput, weerloos, maar met een wil om te
leven die even sterk als aanstekelijk is.
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon
verandert van de ene dag op de andere als hij op
een jacht in de wouden van de onherbergzame Rug
een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk
is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote
teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks
door de Vallei van Palencar trekken de steen van
hem kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en
is Eragon getuige van de geboorte van een
drakenjong. Tussen Eragon en de draak, Saphira,
ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de
steen is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall
worden vreemde bezoekers gesignaleerd,
onbekenden in zwarte mantels die voor niets
terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als de
boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow
volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht Eragon in
gezelschap van Saphira en de oude
verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug.
Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
De nummer 1 bestseller van de Canadese Globe
and Mail Amsterdam, mei 1943. Als de tulpen
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beginnen te bloeien en de nazi's hun greep op de
stad verstrakken, lijkt het laatste sprankje
Nederlands verzet te zijn weggevaagd. Marijke de
Graaf en haar man zijn gearresteerd en
gedeporteerd naar een concentratiekamp in
Duitsland. Marijke staat algauw voor een
onmogelijke keuze: een langzame, pijnlijke dood
sterven in het kamp of - met de kans om het te
overleven - zich aanmelden bij het kampbordeel voor
dwangarbeiders. Aan de andere kant van het
prikkeldraad arriveert SS-officier Karl Müller om aan
zijn vaders verwachtingen te voldoen in de voor hem
glorieuze oorlogstijd. Maar de confrontatie met de
brute executies en straffen doet hem verlangen naar
een uitweg. De ontmoeting met de pas aangekomen
Marijke zal hun levens drastisch veranderen.
Gedwongen kampliefde is een aangrijpende
debuutroman over de vage grenzen tussen liefde en
lust, misbruik en verzet, goed en fout. Maar ook over
volhouden en het ondenkbare doen onder bijzondere
omstandigheden. Het is een schitterend verhaal over
een tot nu toe nauwelijks bekend aspect van de
Duitse kampen. Ellen Keith (1989) is een Canadese
schrijfster van deels Nederlandse komaf. Ze
behaalde een master Creative Writing aan de
University of British Columbia. Ellen woont in
Amsterdam. Gedwongen kampliefde is haar
debuutroman. 'Ik ben zo onder de indruk van de
ambitie en de moed van deze roman. Keith stelt
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essentiële ethische kwesties aan de orde, en durft
vragen te stellen over wat het betekent mens te zijn
in de huidige wereld, over wat goed is en wat slecht,
over wat vergeven kan worden en wat niet. De beste
literatuur gaat die vragen niet uit de weg, en
Gedwongen kampliefde borduurt voort op die nobele
traditie.' ANNABEL LYON, AUTEUR VAN THE
SWEET GIRL
Slimme mannen is een tragikomische vertelling over
dromen, hoop en wetenschap. De klerk Ayyan Mani
werkt in het Instituut voor Theorie en Onderzoek als
de laagste persoonlijke assistent van een briljante,
onoverwinnelijke astronoom, Arvind Acharya. Om uit
zijn alledaagse misère te komen, de moraal van zijn
slovende vrouw een prikkel te geven en zijn
tienjarige zoon Adi zelfvertrouwen te bieden, weeft
Ayyan een steeds dichter web van verzinsels rond
zijn zoontje, wiens almaar toenemende
hoogbegaafdheid iedereen verrast Intussen is zijn
baas, boegbeeld van het voorname instituut,
geobsedeerd door een stofdeeltjes-theorie waarmee
hij het bestaan van buitenaards leven in hogere
luchtlagen wil bewijzen. Maar hoe afhankelijk is hij
van zijn persoonlijke assistent? Slimme mannen is
een onderhoudende, soms schrijnende, soms
humoristische, en steeds meeslepende roman over
twee sterk uiteenlopende slimme mannen: een klerk
die zijn gezin geluk gunt, en een briljante geleerde
die langzaam maar zeker ten val lijkt te worden
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gebracht.
Het Courtney-epos gaat verder: Tom Courtney zet
alles op het spel om zijn toekomst veilig te stellen
Book Excerpt: ...es, een soort van glimwormen, die
er kleurloos en geelachtig uitzien: zij zijn niet dikker
dan een haar, en maar een vijfde millimeter lang;
eenige van die diertjes hangen, verscheidene
kilometers lang aan elkander.""Verscheiden
kilometers!" riep Koenraad."Ja, vriend, en tracht nu
maar niet om dan het aantal dier schepseltjes te
berekenen. Je zoudt er niet in slagen, want als ik me
niet bedrieg, hebben enkele zeevaarders we! eens
veertig kilometer lang door zulk een melkzee
gevaren."Ik weet niet of Koenraad mijn raad ter harte
nam, maar hij scheen diep in gedachten verzonken,
omdat hij vast eens wilde uitrekenen, hoeveel vijfde
millimeters er op een lengte van veertig kilometer
begrepen zijn. Ik bleef het verschijnsel beschouwen.
De Nautilus doorkliefde gedurende verscheiden uren
deze witte golven; en ik merkte op dat hij zonder
eenig geruisch door dit op zeepsop gelijkend water
voer, als ware het schuim, dat de in verschillende
richting stroomende golven dikwijls in de een of
andere baai doen ..
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