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Walladmor Willibald Alexis (pseud. van Georg Wilhelm Heinrich H ring) 1827
Levens van meisjes en vrouwen Alice Munro 2014-06-23 Canada, jaren veertig.
Als het gezin van Del Jordan van het platteland naar de stad verhuist, wordt
Del omringd door vrouwen: haar moeder, een pittige, wat bijzondere vrouw, haar
moeders wellustige kostganger, en haar beste vriendin Naomi. Via hen en haar eigen
ervaringen met seks, geboorte en dood ontdekt Del de slechte en de goede kanten
van het vrouw-zijn.
Het Uitzicht Vanaf Castle Rock Alice Munro 2008 Bundel biografische verhalen
over de Schotse voorouders van de Canadese auteur en over haar eigen leven.
De sonnetten aan Orpheus Bert Karel Schreurs 2016-05-26 Literaire
geannoteerde vertaling van Rilkes meesterwerk Rainer Maria Rilke (1875-1926)
geldt als een van de grootste Duitstalige dichters. Na lange omzwervingen trok
hij zich terug in het Zwitserse Ch teau de Muzot. In februari 1922 schreef hij daar
in amper 15 dagen Die Sonette an Orpheus. Zoals de mythische zanger die in de
onderwereld afdaalde om zijn geliefde Eurydice terug te halen, overschrijdt Rilke in
deze cyclus voortdurend de grens tussen leven en dood. Het is een ode aan het hele
bestaan, dat zowel het zinnelijke als het bovenzinnelijke omvat. De dichter bezingt
de aarde en hekelt het blinde geloof in de technologische vooruitgang, dat hij
verantwoordelijk acht voor de teloorgang van onze humane leefwereld. Daarmee
ontpopt hij zich als ecologist avant la lettre. Tegelijk toont hij zich een
taalvirtuoos, die de statische sonnetvorm op ongeziene wijze dynamiseert en zijn
taal onder hoogspanning zet. Rilkes virtuoze rijmkunst evenaren is voor een
vertaler geen gemakkelijke taak. In de vertaling van Schreurs wordt het rijm en
metrum van het origineel zoveel mogelijk behouden, maar niet tot elke prijs.
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Schreurs voegde ook originele annotaties toe. Naast het taalverschil is er immers
ook een tijdsverschil van ongeveer negentig jaar dat de lezer scheidt van de
origineleSonette. De annotaties helpen deze afstand te overbruggen en reiken de
lezer sleutels aan bij het lezen van de gedichten.
Prinses van Perzie Anita Amirrezvani 2012-07-03 Na de bestseller Dochter van
Isfahan verrast Anita Amirrezvani opnieuw met een exotisch en bijzonder mooi
geschreven roman. Dit keer neemt zij haar lezers mee naar het hof van het 16eeeuwse Perzi , dat gonst van de intriges over macht, liefde en loyaliteit.Perzi is
in 1576 een prachtig, rijk land waar vrede heerst. Maar wanneer de Shah sterft
zonder een opvolger te hebben aangewezen, breekt grote onrust uit. Prinses Pari, de
dochter van de Shah, weet meer over staatszaken dan wie ook, maar haar
pogingen om na de dood van haar vader de orde in het rijk te herstellen stuiten op
enorme weerstand. Ze is immers een vrouw, en haar mening en kennis tellen niet. Pari
en haar trouwe dienaar, een eunuch die - in tegenstelling tot Pari - in staat is om
zich zowel binnen als buiten de paleismuren vrijelijk te bewegen, komen terecht in een
machtsstrijd met dramatische gevolgen. Prinses van Perzi , dat losjes is gebaseerd
op het leven van prinses Pari Khan Khanoom, is niet alleen een indringend verhaal
over verraad en intriges, maar vooral een ontroerend portret van de
onwaarschijnlijke vriendschap tussen een prinses en een bediende. Anita
Amirrezvani's rijke proza brengt, net als in Dochter van Isfahan, een wereld tot
leven die wordt bevolkt door hartstochtelijke, dappere karakters.
Poppy en Eddie en Manon Herman Brusselmans 2014-12-22 Kan Poppy en Eddie en
Manon nu al de beste roman van Vlaanderen en Nederland genoemd worden? Ja,
zonder problemen. We hebben immers te maken met de drie schitterende
hoofdpersonages Poppy, Eddie en Manon, met name twee vrouwen en een hond. En
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dan zouden we nog bijna het mannelijke hoofdpersonage vergeten, niemand minder dan
de man uit
n stuk, de straaljager der letteren, de semifictieve ouwe gek Herman
Brusselmans. Poppy is zn ex-vrouw en zij is gelukkig herstellend. Manon is zn
nieuwe verloofde en zij is me er eentje. Eddie is en blijft de ultieme lhasa apso, een
symbool van verbondenheid. Het geworstel van Brusselmans met relaties, werk,
hobbys, zn eigen kop, de hele wereld, en al de rest zorgt ervoor dat de lezer zich
geen moment hoeft te vervelen. Poppy en Eddie en Manon is een liefdesroman vol
tederheid, onzin, vlinders in de buik, absurditeit, hoop en berusting, nonsens, en diep
begrip. Niemand anders dan Herman Brusselmans had deze roman kunnen schrijven, en
daar mogen we heel blij om zijn. Herman Brusselmans (1957) publiceerde meer dan
zestig romans. Hij wordt zowel verguisd als verafgood. Hij is een zeer belangrijk
schrijver. `Zijn schrijverschap is een aandoening, een soort gilles de la tourette.
Niet de schuimbekkende versie, maar een literaire die zich uit in even zoveel fijne zinnen
en goeie vondsten als in beledigingen, platvloers- en krankzinnigheden. de
Volkskrant `Herman Brusselmans is een fenomeen. Knack Over Poppy en Eddie
(2014): `Nooit eerder liet Herman Brusselmans zo diep in zijn hart kijken als in
Poppy en Eddie. de Standaard
De scheepsjongens van Bontekoe Johan Fabricius 2016-04-06 DRIE JONGENS. EEN
GEVAARLIJKE REIS. EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR. Op zee zwalken zonder een
streepje land in zicht, de wijde wereld zien, een ontploffing op volle zee... Het
klassieke verhaal over Hajo, Rolf en Padde, die met De Nieuwhoorn van schipper
Bontekoe in 1618 naar de Oost trekken, is niet weg te denken uit de Nederlandse
jeugdliteratuur. Al negentig jaar lang weet het avontuur van de drie
scheepsjongens, ge nspireerd op het scheepsjournaal van schipper Bontekoe, jong en
oud te boeien.
De achterkant van de Amerikaanse droom Barbara Ehrenreich 2019-10-16
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich
besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich
verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de
goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje,
schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen
dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een
baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten
minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich
getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de laagbetaalden. De
achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend portret van
slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en verrassende
vrijgevigheid.
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Po zie van 1920 tot nuTheo Hermans 1988 Bloemlezing, bedoeld voor het leren
van Nederlands als vreemde taal, uitgaand van een basiskennis van 2000
woorden.
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
Patronen van een jeugd Christa Wolf 1990 Een reis naar haar geboorteplaats in
Polen roept bij de schrijfster vele herinneringen op.
Hoe word ik succesvoller dan mijn collega's Rob Urgert 2010-11-15 Succes
willen we allemaal, maar slechts weinigen is het gegeven. In dit boek beschrijven
Rob Urgert en Joep van Deudekom waarom jij nooit zo succesvol bent geworden
als je had gewild. Waar ging het mis? Ben je te klein of te vrouwelijk? Heb je een
rare naam? Ben je misschien juist te slim om succesvol te zijn? Of doe je gewoon het
verkeerde parfum op tijdens een sollicitatie? Urgert & Van Deudekom verzamelden
het wetenschappelijke onderzoek over succes en leggen uit dat als je voor een
dubbeltje geboren bent je waarschijnlijk nooit een kwartje wordt. Maar vijftien
cent? Dat moet lukken!
Carel Fabritius Frederik J. Duparc 2003 Leven en werk van de Delftse schilder, een
van de grootste schilders van de Hollandse zeventiende eeuw.
Elvis Ray Connolly 2017-06-01 Elvis Presley was een fenomeen. Niet eerder had
de wereld zoiets meegemaakt: een jongen met een gitaar, wiens portret in bijna elke
tienerkamer kwam te hangen. Hij was een en al charme en sexappeal, weergaloos op
het podium en zeer getalenteerd in de studio. Met zijn uitzonderlijke succes had hij
zich vrij moeten voelen om te doen waar hij zelf zin in had. Maar hij was niet vrij.
Opgezadeld met een levenslange onzekerheid en overgeleverd aan de intriges en
grillen van zijn manager Colonel Tom Parker, wist hij zijn echte dromen nooit te
realiseren. Hij wou een serieuze filmacteur worden en een wereldwijde tournee
opzetten, maar het kwam allemaal niet van de grond. Elvis Presley verkocht
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honderden miljoenen platen, had meer hits dan welke zanger dan ook, maar hij zat
gevangen in zijn eigen zwakheden en de eenzaamheid van de roem. Ray Connolly
vertelt zijn levensverhaal. Een biografie die leest als een roman.
Een bruiloft met vleugels Kiki Thorpe 2015-10-21 Deel 5 in sprookjesachtige
Disney-serie voor meiden van 6 jaar n ouder! In Het wilde woud begint Lainey’s
dag slecht. Ze is haar bril kwijt en dan heeft ze ook nog eens zwemles na school.
Pas daarna kan ze eindelijk Haar vriendinnen mopperen behoorlijk op Lainey dat ze zo
laat is. En naar het huis van Mia en Gabby om samen naar Nooitgedachtland te
gaan. dan gaat ze tot overmaat van ramp ook nog bijna op het elfje Prilla staan.
Lainey besluit in haar eentje het bos in te gaan, er gaat toch niets goed vandaag.
Tot haar verbazing komt ze daar een groep wel heel speciale kinderen tegen…
De drempel van het leven Catherine Cookson 2012-10-01 Op een warme junidag
halverwege de vorige eeuw brengt het lot twee mensen samen: Aggie, een energieke
vrouw die haar schamele inkomen verdient met de handel in tweedehands spullen, en
Millie, een angstig jong meisje van nog geen acht. Sinds die gedenkwaardige zomerdag
waarop hun paden elkaar kruisten, trekken ze getwee n door stad en land om hun
waar aan de man te brengen. De jaren verstrijken. De jonge Millie groeit niet alleen
op tot een waardevolle hulp, maar ook tot een knappe verschijning. En daarmee
steken de eerste grote problemen de kop op...
Het Mekkaansche feest ... Christiaan Snouck Hurgronje 1880
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Hieronymus Bosch Charles De Tolnay 1984 Leven en werk van de Vlaamse
schilder.
De lof der zotheid Desiderius Erasmus 1710
Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands Henk Heikens 2002
The Panti Thoughts and Study Tips Jay Panti Published by Psicom Publishing Inc
De klok van IJsland Halld r Laxness 2016-03-15 Jon Hreggvidszoon, een arme
pachtboer, wordt na een rommelig proces ter dood veroordeeld voor de moord op
de beul van de Deense koning. In de nacht voor zijn onthoofding wordt hij bevrijd
door de mooiste vrouw van IJsland, Sn frid. Hij weet met een Nederlandse
vissersboot naar Rotterdam te ontsnappen. Na vele omzwervingen bereikt de
volhardende Jon, die ondanks alles zijn bijtende gevoel voor humor behoudt, zijn
uiteindelijke doel, Denemarken. Daar hoopt hij gerechtigheid te vinden, maar zijn zaak
wordt de inzet van een politiek machtsspel en de boer groeit uit tot een symbool
van de hongerende en mishandelde IJslandse bevolking.
De eetbare vrouw Margaret Eleanor Atwood 1995 Een jonge vrouw gaat steeds
meer twijfelen aan de traditionele rol die zij geacht wordt te vervullen.
Het front Patricia Cornwell 2021-12-09 In dit ijzingwekkend spannende tweede
deel uit Patricia Cornwells Winston Garano-serie probeert Garano een
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moordzaak op te lossen waarin dubbel spel wordt gespeeld door zijn baas
Lamont. In Het front, het tweede deel in de thrillerserie over rechercheur Winston
Garano van internationaal bestsellerauteur Patricia Cornwell, wordt Garano
door zijn ambitieuze baas Monique Lamont opgezadeld met een hopeloze cold case.
Lamont hoopt met het oplossen van deze oude zaak een grote carri restap te
kunnen maken. Winston heropent de cold case en wordt al snel achterdochtig. Hij
vermoedt dat er dubbel spel wordt gespeeld: op elke plaats waar hij tijdens dit
onderzoek terechtkomt, lijkt de waarheid zich niet te willen tonen. Wat hij niet
weet, is dat zijn baas er ook bij betrokken is... Patricia Cornwells werk over de
vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter
wereld; alleen in Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren
verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
‘Cornwell maakt CSI en Cold Case compleet overbodig.’ Veronica Magazine
Dialoog over de welsprekendheid Cornelius Tacitus 1992 Drie kortere werken van
de Romeinse geschiedsschrijver uit de eerste eeuw na Chr.: een dialoog over de
welsprekendheid, een biografie van zijn schoonvader Julius Agricola en een schets
van de zeden en gewoonten van de Germanen.
Brieven uit de nacht Robert Dessaix 2000 Een Australische man beleeft zijn reis
naar Veneti zeer intens omdat hij ongeneeslijk ziek is.
Oudheidkundig verslag Oudheidkundige Dienst in Nederlandsch-Indi 1929
Noodzakelijk verlies judith Viorst 2011-09-14 Zelden is een boek met zo veel lof
en bewondering ontvangen als Noodzakelijk verlies van Judith Viorst. In dit
baanbrekende boek behandelt zij een van de moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in
het leven van ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en illusies,
afhankelijkheid en irre le verwachtingen en vooral: het verlies van de mensen die we
liefhebben. Ze helpt ons onze verliezen te begrijpen en constructief te verwerken.
Door het opgeven van illusies, verwachtingen en liefdes.
Book Review Index 2004 Every 3rd issue is a quarterly cumulation.
Stad van de engelen Danielle Trussoni 2013-07-09 Tien jaar geleden verdween
Evangeline nadat ze met historicus Verlaine in de eeuwenoude strijd tussen
engelengeleerden en de kwaadaardige halfengelen, de Nephilim, betrokken raakte. Nu
duikt ze opeens weer op in Parijs waar Verlaine zijn werk als engelenjager heeft
voortgezet. Zijn gevoelens voor haar zijn echter niet verdwenen en dat brengt hem
in grote verwarring over zijn missie, want haar genen blijken niet puur menselijk te
zijn... Tijdens hun korte ontmoeting wordt ze voor zijn ogen ontvoerd door een van
de meest gezochte engelen. De achtervolging brengt Verlaine van de schaduw van
de Eiffeltoren naar de paleizen in Sint Petersburg en diep in Siberi en de kust van de
Zwarte Zee. Daar komt niet alleen de waarheid over Evangelines afkomst aan het
licht, maar ook de krachten die het ras van de Nephilim kunnen versterken of
uitroeien. De strijd is nog niet ten einde
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Het animisme in den Indischen archipel Albertus Christiaan Kruyt 1906
Freud voor historici Peter Jack Gay 1987 De Amerikaanse historicus gaat in op
de bezwaren die zijn ingebracht tegen het gebruik van psycho-analyse bij de
geschiedenisinterpretatie.
Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een
gijzeling van een bus met kinderen.
Catalogus van de Javaansche en Madoereesche handschriften der Leidsche
Universiteits-bibliotheek Rijksuniversiteit te Leiden. Bibliotheek 1892
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Metafysica Aristoteles 2018-10-12 Aristoteles’ Metafysica is een van de meest
invloedrijke filosofische boeken ooit. Het belangrijkste boek uit de geschiedenis van
de metafysica verschijnt nu voor het eerst volledig in het Nederlands. De
meesterlijk vertaalde en ingeleide tekst laat ons een werkelijkheid ervaren die we
uit het zicht verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt van het bestaan.
Aan de hand van een uitgebreide inleiding en tal van noten neemt Schomakers de
lezer mee door deze canonieke tekst.
De laatste zeven maanden van Anne Frank Willy Lindwer 2008
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