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met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
Het een als het ander Ali Smith 2015-02-20 In 'Het een als het ander' vertelt Ali
Smith twee levensverhalen: dat van het Engelse tienermeisje George anno 2013 en
van Renaissanceschilder Francesco anno 1460. George, die onlangs haar moeder heeft
verloren, raakt gefascineerd door het werk van Francesco, terwijl de schilder het
rouwende meisje vanuit een andere dimensie observeert. Beide levensverhalen raken
op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld.
Bayern Munchen Uli Hesse 2016-10-06 Toen in 1963 de Bundesliga werd opgericht was
Bayern München niet van de partij. De club was voor de Tweede Wereldoorlog groot
geworden onder leiding van de joodse voorzitter Kurt Landauer en toen de nazi's
aan de macht kwamen, bleef Bayern hem trouw, met alle gevolgen van dien. Maar
Bayern kwam terug: in de jaren zeventig won de club met Franz Beckenbauer, Uli
Hoeness en Sepp Maier driemaal op rij de Europacup. De laatste jaren is Bayern,
onder aanvoering van Louis van Gaal, Jupp Heynckes en Pep Guardiola en met spelers
als Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben en Robert Lewandowski, uitgegroeid tot
met afstand de beste Duitse club. In tegenstelling tot andere grote Europese clubs
is Bayern niet het speeltje van een sjeik of oligarch, maar nog in handen van de
leden. Sportjournalist Uli Hesse sprak met talloze spelers en trainers van Bayern
München. Aan de hand van hun verhalen vertelt hij de fascinerende geschiedenis van
een unieke club.
Swimmy Leo Lionni 1975 Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje,
gaan hij en al zijn rode broertjes en zusjes als één grote vis zwemmen, zodat
vijanden hen niet meer durven aanvallen. Prentenboek met grote, kleurrijke platen.
Vanaf ca. 5 jaar.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine Hurst draait op
rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon en een goedverdienende
echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar hartje begeert.
Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt
Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting
en stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje
wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig
incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een indringende en
intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde. Koren Zailckas
(Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische roman over
haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New York.
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don
Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De vernuftige

WHAM! George & ik Andrew Ridgeley 2019-10-07 Andrew Ridgeley was de helft van een
van de beroemdste bands ter wereld. Voor het eerst vertelt hij het verhaal van
Wham!, zijn levenslange vriendschap met George Michael en hoe zij de muziekscene
in de jaren tachtig veranderden met hun aanstekelijke hits die nog steeds worden
gedraaid. Als jonge tiener was Andrew John Ridgeley absoluut zeker van één ding:
dat hij in een band zou spelen en liedjes zou schrijven. Door de vriendschap die
hij sluit met zijn klasgenoot Georgios Kyriacos Panayiotou komt die droom tot
leven: in slechts drie jaar na het oprichten van Wham! stonden Andrew en Georgios
– alias George Michael – wereldwijd bovenaan de hitlijsten. Met hits als 'Club
Tropicana', 'Last Christmas' en 'Wake Me Up Before You Go-Go' kleuren ze menige
tienerkamer. Drie jaar na de tragische dood van George besluit Andrew zijn eerst
boek te schrijven. In Wham! George & ik beschrijft Andrew die buitengewone jaren
met humor, liefde en openheid. Vrolijk, eerlijk, grappig en soms pijnlijk: dit is
het unieke verhaal over die bijzondere muziekvriendschap: Wham! 'Wham! ging over
vrijheid, onafhankelijkheid en de uitbundigheid van de jeugd. Het idee dat alles
mogelijk is als je jong bent.'
De tovenaar Michael Peinkofer 2011-10-09 Aardwereld gaat gebukt onder de dreiging
van een allesvernietigende oorlog tussen Mensen, Elfen en Orks. Gelukkig worden de
Elfen met wijze hand geregeerd door tovenaars die het lot nog proberen te keren.
Hun hoop rust op de schouders van drie novices: de verleidelijke heldin Alannah,
een mysterieuze Elf en een Mens die eigenlijk niet mag toveren. In een burcht die
voor eeuwig onder het ijs bedolven is komen de drie uitverkorenen voor dodelijke
uitdagingen te staan. Zou hun gebundelde kracht genoeg zijn om Aardwereld te
behoeden voor totale vernietiging?
De dochter des huizes Catherine Cookson 2012-10-01 Hoewel zijn huwelijk op de
klippen is gelopen, gaat het Samuel Fairbrother verder bijzonder goed. Hij is een
rijk man en hij besluit zijn geld te investeren in een enorm landhuis aan de rand
van de stad. Maar hij bezit dan niet alleen het huis – de koop verplicht hem het
personeel erbij te nemen. En daarmee haalt hij zich heel wat ellende op de hals...
Het huispersoneel staat onder leiding van butler Roger Maitland – een man van de
wereld met een uitstekende staat van dienst en onmisbaar voor het reilen en zeilen
van de huishouding. Maar Roger is verre van gemakkelijk en het duurt dan ook niet
lang of Samuel en hij hebben een immens conflict. Het is de oudste dochter des
huizes, Janet, die voor de doorbraak zorgt. Ze weet niet alleen vrede te stichten
in huis, maar ook in het hart van haar ouders en van Roger...
Van Den Vos Reynaerde Foeke Buitenrust Hettema 1921
Eend op de fiets David Shannon 2003 Als Eend de dieren van de boerderij heeft
laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel eens proberen. Prentenboek
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edelman Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste
werd gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste
geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze
hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die
zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk
maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 Madrid, 23 april 1616) is een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit
de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral
bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha)."
Na het vuur, een ademloze stilte Evie Wyld 2011-04-13 Nadat zijn relatie op de
klippen is gelopen, verhuist Frank van Canberra naar het huisje van zijn
grootouders aan de oostkust. Hij wil zijn gewelddadige jeugd en de slechte relatie
met zijn vader vergeten. In het kleine dorp midden in de overweldigende
Australische natuur lukt het hem een nieuw leven op te bouwen. Frank maakt zelfs
vrienden: zijn buren en vooral hun zevenjarige dochtertje Sal. Maar het is niet
eenvoudig om het verleden te vergeten en na verloop van tijd gaat Frank in Sydney
op zoek naar zijn vader Leon. Leon is in de jaren vijftig en zestig opgegroeid als
zoon van een getraumatiseerde oorlogsveteraan. Dan krijgt Leon een oproep voor
dienst in de Vietnamoorlog. Hij is er getuige van vreselijke dingen en raakt na
zijn terugkeer naar Australie aan lager wal. Als Frank na de zoektocht naar zijn
vader Leon terugkomt in zijn dorp, blijkt zijn huisje vernield te zijn. Buurmeisje
Sal wordt vermist en Frank wordt verdacht van moord. De problemen uit zijn jeugd,
waarvoor hij op de vlucht is, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe problemen.
Leve mij Johan Anthierens 2021-10-12 Johan Anthierens (1937-2000) is een
journalistiek en literair fenomeen met een lange, gevarieerde en indrukwekkende
staat van dienst. NIEMANDS MEESTER, NIEMANDS KNECHT is een bloemlezing uit zijn
indrukwekkende maar hopeloos verspreide tekstuele nalatenschap. Uit de
verschillende honderden artikels, reportages, interviews, columns en kronieken die
Johan Anthierens van 1959 tot 1999 voor tientallen Vlaamse en Nederlandse dag-,
week- en maandbladen schreef, maakte Brigitte Raskin, in samenspraak met Karel
Anthierens, een selectie van de beste en belangrijkste teksten, ongepubliceerde
brieven en schetsen. Met dit groots opgezette project willen de samenstellers van
NIEMANDS MEESTER, NIEMANDS KNECHT, het monument oprichten dat Johan Anthierens
verdient. strongLEVE MIJ/STRONG, het autobiografische deel van dit werk, brengt
zijn levensverhaal, en is ook een schitterende doorsnede van de Vlaamse pers. Dit
boek laat de lezer kennismaken met de uitzonderlijke schrijver die Anthierens was,
bij momenten groots of grappig, scherp of schichtig, maar altijd literair,
origineel, onafhankelijk en eerlijk.
De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een uitslaande brand
verwoest een groot deel van de stad en laat velen dakloos achter. Tegelijkertijd
gaat de aardappeloogst in Ierland verloren. Twee schijnbaar ongerelateerde
historische feiten tot de Ierse migranten de schuld krijgen van de honger in
Manhattan. Timothy Wilde is door zijn invloedrijke broer Valentine geronseld voor
de kersverse politiemacht in New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York
toegewezen en door de dagelijkse confrontatie met de misère daar overweegt hij
zijn baan op te geven. Maar dan botst hij op een nacht tegen een jong meisje op.
Bird is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt nachthemd, maar weigert
te vertellen wat haar is overkomen. In een opwelling besluit Timothy haar onder
zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan het praten krijgt, vertelt ze
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hem over een plek waar tientallen lichamen van Ierse kinderen zijn begraven.
Timothy moet op zoek naar een brute seriemoordenaar die erop uit lijkt de antiIerse sentimenten nog eens aan te wakkeren. De strijd die losbarst zou hem wel
eens zijn broer, zijn grote liefde en zijn leven kunnen kosten.
De zwarte schande Dick van Galen Last 2012-10-19 Het is een weinig bekend gegeven
dat Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog tienduizenden Afrikaanse mannen naar
Europa heeft verscheept die moesten dienen in de geallieerde legers en later
werden ingezet bij de bezetting van het Rijnland. Dit leidde toentertijd tot een
fel en racistisch getint debat. Hoe kon Frankrijk ‘zwarte beesten’ loslaten op
Duitsland? Door Afrikaanse soldaten in te zetten werd ‘het blanke ras verraden’ en
werden ‘Duitse vrouwen aan brute verkrachters overgeleverd’. De zwarte schande
laat zien hoe deze hetze werd opgezet en gestuurd door de Duitse autoriteiten. En
hoe verging het de Afrikanen zelf? Dick van Galen Last beschrijft hun omgang met
blanke officieren, Franse en Duitse burgers, en met elkaar, in de modder aan de
Somme en in de kroegen van het Rijnland.
De Terugkeer van Tarzan Edgar Rice Burroughs 2021-05-04 Na een stormachtige
periode onder de mensen, ziet Tarzan af van het leven in een beschaafde
samenleving die hem niet bevredigt, en keert hij terug naar de Afrikaanse jungle
waarin hij opgroeide. De geruchten die spreken over een fantastische stad van
goud, Opar, zullen daar aankomen. Een stad die wordt bewoond door mooie vrouwen
waarover La, de opperpriesteres van een wrede en bloeddorstige god, regeert. Niet
bang voor de gevaren die op de loer liggen, leidt Tarzan een expeditie van woeste
krijgers tegen Opar, klaar om het kwaad te confronteren dat zich achter de muren
van de mysterieuze stad verbergt. Nog een van de grote romans van E. R. Burroughs.
Morgen Van Zijde Zonder Vrees Merel Kindt 2008-07-11 De Experimentele klinische
psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de meest voorkomende
psychiatrische stoornissen en staan na coronaire hartziekten op de tweede plaats
in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM). Cognitieve gedragstherapie voor
angststoornissen is effectief, maar nog verre van optimaal. De angst komt vaak
weer terug. Het geheugen voor angst is sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het
emotionele geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op de loer. Vaak
wordt aangenomen dat er een symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen van
angst. Kortom, behandelingen zouden regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis
over het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken.
Gedragsverandering kent andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek
naar de onderliggende mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de
ontwikkeling van effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten
richten op het versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in
de eerste plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal
angst permanent kunnen worden teruggedrongen.
De passie van een vrouw Liz Carlyle 2021-07-27 Londen, 1837… Nooit eerder was een
missie zó riskant, en nooit eerder was hij zó afgeleid… Lord Geoff Bessett peinst
er niet over om een vrouw toe te laten tot zijn geheime broederschap. Tot hij de
vrouw in kwestie, de oogverblindende en intelligente Anaïs de Rohan, ontmoet. Hij
besluit dat ze, in de rol van zijn echtgenote, mee mag op zijn reddingsmissie. Al
snel merkt Geoff dat hij zich onweerstaanbaar aangetrokken voelt tot Anaïs, maar
hij moet zich concentreren op zijn opdracht: het leven van een klein meisje
redden. Dat valt niet mee, want als ‘echtpaar’ delen ze natuurlijk wél een
slaapkamer… Dit verhaal is eerder verschenen.
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De wonderjaren van Billy Marvin Jason Rekulak 2017-05-17 Als je ooit verliefd bent
geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je
gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou.
Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van
Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van
Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden Billy, Alf
en Clark hebben maar één doel: een exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy,
met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te jong om er
een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met
verstrekkende gevolgen... Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy
Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een tijdschriftenroof,
volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een
ouderwetse Spielberg-film - een heerlijk, grappig en ontroerend eerbetoon aan alle
nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd toen cassettebandjes goud
waren, telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde.
Dit is je volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and
Prejudice en Zombies
De nieuweling Taran Matharu 2017-07-07 De nieuweling van Taran Matharu Het eerste
deel in de Summoner-serie Als smidsleerling Fletcher ontdekt dat hij demonen uit
een andere wereld kan oproepen, reist hij samen met zijn demon Ignatius af naar de
Vocans Academie. Daar worden leerlingsummoners getraind in het gebruik van hun
magische gaven, om deze in te kunnen zetten in de oorlog tegen de vijandelijke
orks. Onder de leerlingen bevinden zich de kinderen van machtige edelen, die meer
ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de andere
burgerleerlingen verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de
elf Sylva, raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat een
hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het eerste jaar moet worden gestreden
om een machtige positie in de Raad van de Koning. Het lot van een heel koninkrijk
ligt in zijn handen. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De nieuweling
Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast
Karel Appel 1965
Spaans voor Dummies + CD Susana Wald 2009 Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd. Gelooft David
Katcherton nou echt dat hij zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen
kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf wil overnemen, hij beweert bovendien
dat hij haar óók wil veroveren! Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus
lijkt, zowel zakelijk als in de liefde... en dat hij haar bepaald niet koud laat.
Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science
fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed
van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog
altijd uitstekend lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie van
Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de aarde zijn afgereisd. De
Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en beginnen een offensief tegen
de mensen.
Kijk me in de ogen Jan Huisamen 2014-02-20 Meneer, ik haat Abraham Klink! Ik haat
hem als de lepelhond die mijn lammetjes steelt. Ik haat hem als de tarweluis die
mijn akker afvreet tot er geen korreltje over is. Ik haat hem als de kogelspin die
in een korenschoof kruipt en je bijt als je er eentje optilt. Ik haat hem als de
adder op de weg die je aanvalt als je langsloopt. Zuid-Afrika, 1950. Katryn Jonis,
een ongeletterde kleurlinge, staat terecht voor moord. Het slachtoffer is de zoon
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van haar aartsvijand en buurman Abraham Klink. Er zijn geen getuigen en al het
bewijsmateriaal pleit tegen haar. Zonder de hulp van een advocaat vecht ze in de
rechtbank voor haar leven. Ze heeft maar één wapen tot haar beschikking: de
waarheid, zo zuiver en heilig als alleen de waarheid kan zijn.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt.
De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Nacht van de Dapperen (Koningen en Tovenaars—Boek 6) Morgan Rice 2016-03-09 “Een
fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande novels zal
bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher
Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice
verslinden en smeken om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst
van de Draken) De #1 Bestverkopende serie, met meer dan 400 vijfsterren reviews op
Amazon! NACHT VAN DE DAPPEREN is boek #6—en het laatste deel—van Morgan Rice’
bestverkopende epische fantasy serie KONINGEN EN TOVENAARS (dat begint met DE
OPKOMST VAN DE DRAKEN, een gratis download)! In NACHT VAN DE DAPPEREN moet Kyra
een weg uit Marda zien te vinden en naar Escalon terugkeren met de Staf van
Waarheid. Als het haar lukt, dan wacht haar de meest epische strijd van haar
leven; ze zal het moeten opnemen tegen Ra’s legers, een natie van trollen en een
zwerm draken. Als haar krachten en het wapen sterk genoeg zijn, dan wacht haar
moeder op haar om de geheimen van haar lotsbestemming te onthullen. Duncan moet
voor eens en altijd Ra’s legers zien te verslaan. Maar terwijl hij de
belangrijkste strijd van zijn leven uitvecht, die leidt tot een hoogtepunt in de
Duivelskloof, heeft hij geen idee van de duistere bedriegerij die Ra voor hem in
petto heeft. In de Baai des Doods moeten Merk en Koning Tarnis’ dochter hun
krachten bundelen met Alec en de krijgers van de verloren eilanden, zodat ze het
samen tegen de draken kunnen opnemen. Ze moeten Duncan vinden en zich verenigen om
Escalon te redden, maar wanneer Vesuvius weer opduikt zijn ze niet voorbereid op
zijn verraad. In de epische finale van Koningen en Tovenaars leiden de meest
dramatische gevechten, wapens en tovenarij naar een adembenemend, onverwacht
einde, gevuld met zowel hartverscheurende tragedies als inspirerende
wedergeboortes. NACHT VAN DE DAPPEREN is een meeslepend verhaal over ridders en
krijgers, koningen en heren, over eer en moed, over magie, het lot, monsters en
draken. Het is een verhaal over liefde en gebroken harten, over misleiding,
ambitie en verraad. Het is fantasy op zijn best, en nodigt ons uit in een wereld
die ons altijd bij zal blijven en alle leeftijden zal aanspreken. “Als je dacht
dat er geen reden meer was om te leven na het einde van DE TOVENAARSRING serie,
dan had je het mis. Met DE OPKOMST VAN DE DRAKEN komt Morgan Rice wederom met wat
een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie
over trollen en draken, moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is
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er weer in geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op elke
pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt
van een goed geschreven fantasy novel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos
(over De Opkomst van de Draken)
Rozen Leila Meacham 2011-01-25 Texas, 1916. Als Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset erft, moet alles in haar leven daarvoor wijken. Zelfs de
man die waar ze van houdt. Een beslissing die de rest van haar leven vormt...
Rozen is een meeslepende familiegeschiedenis die drie generaties omspant tegen het
decor van het broeierige Zuiden van de VS Vlak voor de Eerste Wereldoorlog erft de
zestienjarige, vroegwijze Mary Toliver haar vaders katoenplantage Somerset. Haar
moeder en broer zijn woedend, ze voelen zich verraden en keren zich tegen haar.
Maar Mary is verknocht aan de plantage en ze zet alles op alles om het succes van
haar vader voort te zetten. Dan vraagt houtmagnaat Percy Warwick, de liefde van
haar leven, Mary om de plantage op te geven om met hem te trouwen, maar daarmee
vraagt hij haar het onmogelijke: Mary's hart ligt boven alles bij Somerset en ze
wijst Percy's aanzoek af. Ze trouwen beiden iemand anders maar moeten de rest van
hun leven de gevolgen dragen van deze fatale beslissing: de geheimen, het bedrog
en het knagende gevoel van wat als...
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12 Eric Carle 2015-06-25
Black box Jennifer Egan 2013-05-03 Jennifer Egan is de auteur van Bezoek van de
knokploeg, waarmee ze de Pulitzerprijs won. Onlangs bracht De Arbeiderspers haar
eerdere roman Kijk naar mij opnieuw op de markt. Black Box, in 2012 als tweeluik
verschenen in The New Yorker, verschijnt alleen als e-book.
De leegte achter ons laten Selma Leydesdorff 2008
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Mevrouw Bixby en de mantel van de Kolonel Roald Dahl 2013-09-12 Mevrouw Bixby en
de mantel van de kolonel is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog
tien andere spannende korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke
karakter bevat.Een gehuwde vrouw verpandt het afscheidscadeau van haar minnaar,
met onvoorziene gevolgen.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de
chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen,
schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend
angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere
lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende
ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de jaarlijkse
kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een spectaculair succes van
te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke
beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet helpen bij de
voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere hekel aan de
feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens uit. Zijn
opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de meningsverschillen
tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote ergernis - de vlinders in
haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel repetitieproces. En dan dreigt haar
geliefde bibliotheek ook nog de deuren te moeten sluiten. Als dat geen rampzalige
kerst wordt! Maar ziet ze dat nu goed... en bekijkt Eddie haar ineens met een
begerige blik in zijn ogen?
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