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In den beginne Meir Shalev 2011-09-21 Eerste keren in de Bijbel De eerste kus in de Bijbel is geen liefdeskus. De eerste
liefde in de Bijbel is niet die tussen man en vrouw. De eerste haat in de Bijbel is die van een man jegens zijn vrouw. De
eerste lach in de Bijbel is tevens de laatste. In In den beginne beschrijft Meir Shalev een aantal eerste keren in de Bijbel.
Wie was de eerste droom beschoren en wie vergoot de eerste tranen? Wie waren de eerste koning, de eerste profeet en de
eerste spion? Dit is Shalevs tweede werk over de Hebreeuwse Bijbel en zijn personages. Eraan vooraf ging De bijbel nu, dat
ook onder niet-gelovigen belangstelling voor het boek der boeken wekte en tal van lezers ertoe bracht het weer eens open te
slaan.
National Union Catalog 1973
Jaar van de aap Patti Smith 2020-03-17 In 2016, het jaar van de aap, wordt Patti Smith zeventig. Het blijkt een jaar vol
politieke turbulentie en persoonlijk verlies. Een jaar waarin ze, meestal slechts vergezeld door haar polaroidcamera, door de
VS reist. Ze trekt langs de Californische kust, door de woestijn van Arizona, en neemt afscheid van twee dierbare vrienden.
Ze doet inzichten op in haar dromen, eet in diners en is altijd op zoek naar zwarte koffie. Jaar van de aap is een poëtisch
memoir, een onvervalst staaltje americana en een ontroerende reflectie op vriendschap, verlies en het voortschrijden van de
tijd, geschreven in elegant, lyrisch proza.
Als de rododendron bloeit Santa Montefiore 2016-04-04 Iedereen die van Ierland houdt zal smullen van Montefiores
Deverill-serie De vrouwen van kasteel Deverill proberen zich staande te houden in de roerige jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. Kitty wordt verscheurd door haar liefde voor Ierland en de wens haar leven met Jack te delen. Celia is
vastbesloten kasteel Deverill in zijn oude glorie te herstellen en stort zich vol overgave op de renovatie, zich niet bewust van
de rampspoed die onafwendbaar op haar af komt. Bridie probeert wanhopig over het verlies van haar zoon heen te komen,
die ze bij zijn geboorte moest afstaan, en verzint de wildste plannen om hem terug te krijgen. Ondertussen groeit er in
Amerika een eenzaam meisje op, dat niets weet van haar familie... De drie vrouwen staan voor belangrijke beslissingen in
hun leven, beslissingen die hen ver weg kunnen voeren van Ierlands groene kusten en het kasteel dat hen zo veel jaren
heeft verbonden. Is liefde alleen genoeg om de zware tijd die hun te wachten staat het hoofd te bieden? De pers over de
Deverill-saga: 'Downton Abbey in boekvorm. Goed voor uren leesplezier.' Vrouwen van nu 'Meeslepend, ontroerend en
beeldrijk.' NBD Biblion
Eenzame vrouw Harold Robbins 2021-04-26 Hoe is het om vrouw te zijn in de wondere wereld van Hollywood? Is het wel zo
betoverend als het lijkt? JeriLee Randall heeft na vele woelige jaren als stripteasedanseres en gastvrouw in een seksclub
zichzelf omhoog gewerkt tot topactrice. Na vele foute mannen, een stukgelopen huwelijk en schimmige baantjes, heeft ze
een veelbewogen zoektocht naar haar seksualiteit doorstaan. Alsnog moet ze in de harde wereld van Hollywood sterk in haar
schoenen staan om haar waardigheid en respect te behouden. Blijft het voor JeriLee eenzaam aan de top? In ‘Eenzame
vrouw’ vertelt Harold Robbins voor het eerst het verhaal van een ambitieuze en verleidelijke vrouw, die een heldin is
geworden in de moderne literatuur. De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen
auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32
talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages
de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder
dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over
de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere
bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige
romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Japanese Modern James Howard Fraser 1996 Japanese graphic designers and art directors drew inspiration from Europe's
master poster artists and typographers - particularly those in France and Germany. They also imported and assimilated
elements of Bauhaus, constructivism, and futurism, and applied them to a variety of media, including posters, packages,
brochures, advertisements, and magazines. Art moderne is perhaps best illustrated in the scores of department store
posters produced during this time, while hybrids are seen in the ubiquitous collections of period matchbox labels. Tracing
the introduction of this Western-influenced style through its most compelling movements and leading practitioners, this
strikingly illustrated book presents a scintillating look at modern Japanese graphic design.
Eerst sterft de droom Harold Robbins 2021-04-26 Californië in de woelige jaren ‘60... Voor Gareth Brendan was het de
mooiste tijd om te leven! Hij is aantrekkelijk, krijgt veel aandacht van mooie vrouwen en hij is machtig. Dankzij zijn oom
wordt hij eigenaar van de nog onbekende geheime krant The Hollywood Express. Onder leiding van Gareth wordt de krant
een groot succes en wekt de aandacht door de vrije, onconventionele manier waarop er over seks gesproken wordt. Gareth is
een pionier, maar wordt aan alle kanten tegengewerkt: de wet, concurrentie en zakenlui. Hij wordt bedolven door rijkdom,
macht en seks, maar hoe lang houdt Gareth dat nog vol? De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de
meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn
vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete
seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met

niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd,
vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar
werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’
(1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld
en macht.
Billboard 1999-10-02 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Warman's Flea Market Price Guide Ellen Schroy 2005-06-22 Flea Market Fever! &break;&break;If you are planning to hit
the flea markets, you won't want to pass on this deal. This Warman's price guide is full of information and tips to help make
your flea market experience more fun and profitable. From what to bring to make flea marketing comfortable to current
values, this book has the answers! &break;&break;Some of the exciting new/expanded categories include:
&break;&break;4-H Collectibles &break;Badges &break;Beanie Babies &break;Campbell's Soup &break;Country Western
&break;Egg Timers &break;Hot Wheels &break;Longaberger &break;Wade Ceramics &break;Watering Cans
M-train Patti Smith 2015-10-06 ‘Als kind dacht ik dat ik nooit volwassen zou worden, omdat ik het niet wilde. En toen
realiseerde ik me, nog niet zo lang geleden, dat ik een bepaalde lijn had overschreden, onbewust gehuld in de mantel van
mijn chronologie. Hoe zijn we zo verdomd oud geworden, zeg ik tegen mijn gewrichten, tegen mijn ijzerkleurige haren. Nu
ben ik ouder dan mijn lief, mijn overleden vrienden. Misschien word ik zo oud dat de New York Public Library zich verplicht
voelt mij de wandelstok van Virginia Woolf te geven. Die zou ik koesteren voor haar, en ook de stenen in haar zakken. Maar
ik zou ook blijven leven en weigeren mijn pen af te geven.’ – Patti Smith
Fear and loathing in Las Vegas Hunter S. Thompson 2012-03-30 Raoul Duke en Dr. Gonzo reizen in hun Chevrolet cabrio de Grote Rode Haai - gevuld met 'twee zakken weed, vijfenzeventig mescalinetabletten, vijf vellen krachtige blotters, een
zoutvaatje halfvol cocaïne en een veelkleurig arsenaal uppers en downers, gillers, lachers... plus nog 1 liter tequila, 1 liter
rum, een krat Budweiser, 0,5 liter pure ether en vierentwintig ampullen amylnitriet' naar Las Vegas, alwaar zij in opdracht
van een chic New Yorks sportblad geacht worden verslag te doen van de legendarische Mint 400, een motorrace dwars door
de Nevada-woestijn.
Illustrated Sporting & Dramatic News 1912
De wraak van Prada Lauren Weisberger 2013-08-15 De langverwachte opvolger van De duivel draagt Prada – de wereldwijde
bestseller waarvan miljoenen exemplaren werden verkocht. Alles staat klaar voor de hotste lancering van dit seizoen: ·Een
grote latte (met twee ruwe rietsuikerklontjes)? Check. ·Een splinternieuwe Gucci trenchcoat (achteloos over bureau
gedrapeerd)? Check. ·Bizarre, onredelijke eisen? Check. Andy is net dertig geworden en staat op het punt te gaan trouwen.
Ze heeft succes als redacteur van een glossy tijdschrift en werkt samen met haar beste vriendin Emily, ook een overlevende
van de Runway-hel. Al jarenlang blijft ze zorgvuldig uit de buurt van Miranda Priestly, haar afschuwelijke eerste baas. Maar
Andy’s geluk raakt op... want Miranda Priestly is niet het soort vrouw dat rustig op de achtergrond blijft. Miranda is terug...
en ze is duivelser dan ooit!
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende
metropolen, waar anarchie, misdaad en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een
zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot
de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die
hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al
gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken
met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
Billboard 1999-04-10 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Leugens en lattes Lauren Weisberger 2019-03-12 ‘Emily uit De duivel draagt Prada krijgt de spin-off die ze verdient.’
Cosmopolitan Emily Charlton is terug! Jaren nadat ze Runway en Miranda Priestly vaarwel zei, werkt ze als imagomanager
voor de hotste sterren van Hollywood. Maar de volgende generatie ligt op de loer. Emily heeft een klapper nodig om
relevant te blijven. Een klapper zoals topmodel Karolina Hartwell. Karolina heeft het allemaal: een fantastische man, een
prachtig kind, een succesvolle modellencarrière... en een strafblad. Als ze onterecht beschuldigd wordt van rijden onder
invloed lijkt dat het einde van zowel haar carrière als haar huwelijk. Emily ziet haar kans schoon. Samen met gezamenlijke
vriendin en ex-topadvocate Miriam Kagan schiet ze Karolina te hulp. Onder het genot van ontelbaar veel skinny lattes
zetten de drie vrouwen alles op alles om erachter te komen wie Karolina erin heeft geluisd en plannen ze de zoetste wraak
die Manhattan ooit heeft gezien. En wie kan daar beter bij helpen dan de enige echte Miranda Priestly? De pers over
Leugens en lattes ‘Weisberger is terug met een uitstekend Prada-vervolg. Dit boek kan niet anders dan een groot succes
worden.’ Library Journal ‘Lauren Weisberger heeft de scherpste en grappigste pen van allemaal: ik ben gek op haar.’ Jenny
Colgan, auteur van Café Zon & Zee ‘Vlot, grappig en vol goede roddels. Een must-have.’ PopSugar
Brandende meisjes C.J. Tudor 2021-02-16 In een dorp met een duistere geschiedenis maakt een vrouwelijke dominee een
nieuwe start. Brandende meisjes is de steengoede nieuwe thriller van de auteur van de bestseller De Krijtman. Zijn we
allemaal in staat tot onuitsprekelijke daden om degenen van wie we houden te beschermen? Welkom in het lieflijke plaatsje
Chapel Croft. Vijfhonderd jaar geleden werden hier acht protestantse martelaren terechtgesteld op de brandstapel. Dertig
jaar geleden verdwenen twee tienermeisjes spoorloos. Twee maanden geleden pleegde de dominee van de lokale parochie
zelfmoord. Dominee Jack Brooks, alleenstaande ouder van de veertienjarige Flo, arriveert in het dorp om een nieuwe start
te maken en wat tot rust te komen. Maar rust is het laatste wat ze er vinden. Want iemand lijkt vastbesloten om de duistere
geschiedenis van het dorp actueel te houden. Jack ontvangt sinistere pakketjes en berichten. En Flo ziet levensechte
visioenen van brandende meisjes. Of zijn het geen visioenen?
Schrijversdagboek Virginia Woolf 2015-11-13 Een zeer uitgebreide keuze uit de dagboeken van misschien wel de meest
invloedrijke schrijfster van deze eeuw. Een levendig, onthullend portret van de jaren twintig en dertig en een unieke kijk op
een complexe persoonlijkheid en de manier waarop die tot literatuur wordt verwerkt. Virginia Woolf (1882-1941) heeft

grote invloed op de feministische beweging gehad met haar essay A Room of one’s own. Verder schreef zij onder andere de
romans Orlando, To the Light house, The Waves.
Popular Mechanics 2005-05 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or
the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Rod Stewart Rod Stewart 2013-10-30 Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze geautoriseerde biografie, die in
Engeland een enorme bestseller was. Rod Stewart brak door met Maggie May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als
Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night kan iedereen meezingen. Alle gebeurtenissen uit het leven van de
excentrieke zanger passeren de revue: zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires met Bond-girls, filmsterren en modellen.
Maar hij schrijft ook openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor zijn leven aan een zijden draadje hing. Onderhoudend,
geestig en soms ontroerend beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en `bad behaviour . Deze enige echte
autobiografie bevat veel foto s en biedt een intieme kijk op de belevenissen van een rockster!
Meneertje blij Roger Hargreaves 2013-09-04 Meneertje Blij is altijd vrolijk. Maar dan ontmoet hij iemand die altijd diep
ongelukkig is. Lukt het Meneertje Blij om die zielenpiet aan het lachen te krijgen? Meneertje Blij is het derde deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Toms nachtelijk avontuur Philippa Pearce 1959
Billboard 2001-06-16 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Warman's Flea Market Price Guide Don Johnson 2001 An illustrated guide to finding good values on over 700 categories of
collectibles at flea markets.
Billboard 2007-10-06 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
In haar schoenen Jennifer Weiner 2016-08-09 Het boek van de film In Her Schoes, met Cameron Diaz en Toni Colette
Maggie en Rose zijn zussen, maar ze verschillen als dag en nacht. Maggie is mooi en sexy; oppervlakkig maar heel
charmant. Rose is twee jaar ouder, advocaat en heeft haar pensioenvoorziening al geregeld. Ze heeft een relatie met een
gescheiden collega, waarvan ze hoopt dat die zal uitmonden in een huwelijk. Als Maggie bij haar zoveelste baantje de laan
uit vliegt, gaat ze voor hulp naar Rose, die voor de zoveelste keer probeert haar zus te helpen. Maar als blijkt dat Maggie
niet alleen een voorkeur heeft voor de schoenen van Rose, maar ook voor haar minnaar, ontspoort hun toch al wankele
relatie. Dan komt Ella in hun leven: hun grootmoeder die ze al twintig jaar niet hebben gezien. Zij brengt Maggie en Rose
samen in haar huis in Florida, waarop even hilarische als hartverscheurende verwikkelingen volgen. Over de boeken van
Jennifer Weiner: ‘Niet weg te leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’ The New York Times ‘Dit
ontroerende verhaal over een levenslange liefde is Weiner op haar hartverscheurende best.’ Kirkus Reviews
Billboard 1997-04-26 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled
reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Het huis van de verzamelaar Jess Kidd 2018-05-15 Een verdwijningszaak, een verzamelaar en een geriatrie-fluisteraar die
de chaos het hoofd moet bieden Mr. Flood is een obsessieve verzamelaar. Hij heeft zijn huis van top tot teen volgestouwd
met spullen: opgezette vogels, poppen, boeken... Vrij normaal voor iemand met verzamelwoede, behalve dan dat hij tussen
al die spullen een groot geheim verbergt. De thuiszorg probeert zijn leven weer enigszins op de rails te krijgen, maar de
beste geriatriefluisteraars zijn al op deze zaak stukgelopen. Maud Drennan is de zoveelste die gaat proberen om de
vijandige Cathal Flood te temmen. Mauds aanwezigheid zorgt ervoor dat Mr. Flood een beetje ontdooit, en met de hulp van
haar excentrieke huisbaas en een bende heilige geesten probeert ze erachter te komen wát zijn geheim nu precies is. Wat
heeft deze man op zijn geweten? En hoelang duurt het voordat Maud zelf gevaar loopt?
Scotts laatste expeditie Robert Falcon Scott 2001
Graphis Design Annual 2006
Staat van verwondering Ann Patchett 2012-01-10 Marina Singh, wetenschappelijk onderzoeker bij een groot farmaceutisch
bedrijf, wordt naar Brazilië gestuurd om professor dr. Annick Swenson te zoeken. Swenson werkte in het hart van de
Amazone aan een veelbelovend medicijn. Het is allesbehalve een eenvoudige opdracht voor Marina: Swenson is spoorloos en
haar labpartner, die eerder werd uitgezonden om Swenson te zoeken, stierf voor hij zijn missie tot een goed einde kon
brengen. Ondanks haar onzekere en angstige voorgevoelens neemt Marina de uitdaging toch aan. In de jungle hoopt ze niet
alleen haar voormalige docent te vinden, maar ook een uitleg voor de mysterieuze dood van haar collega. Moeiteloos
schakelt Patchett in Staat van verwondering tussen de steriele laboratoria van de Amerikaanse Midwest en de
overweldigende jungle in het Amazonegebied. Het resultaat is een diepzinnige en krachtige roman, boordevol spanning en
intrigerende personages.
Een vrouw van glas Kim Edwards 2012-10-01 Lucy Jarrett staat op een kruispunt in haar leven en besluit een tijdje terug te
gaan naar haar geboortedorp. Eenmaal in het ouderlijk huis dringt de gedachte aan de raadselachtige dood van haar vader
zich aan haar op. Ze voelt zich schuldig omdat ze hem alleen gelaten heeft op de avond waarop hij verdronk en vraagt zich
af waarom hij eigenlijk ruzie had met zijn broer. Bij toeval ontdekt ze een verzameling spullen die haar familiegeschiedenis
in een heel ander licht plaatsen. Als ook oude gevoelens voor haar jeugdliefde een glasblazer opflakkeren weet ze: het is tijd
om schoon schip te maken. Een meeslepende roman waarin heden en verleden prachtig in elkaar overvloeien.
Gittin (Scheidebriefe) Dietrich Correns 2019-07-08
Photo Magazin 1956
Ik rouw van jou Jonathan Tropper 2013-02-22 `Knappe roman over een prettig gestoord gezin New York Times Judd
Foxman keert na lange tijd terug naar zijn ouderlijk huis. Als laatste wens van zijn overleden vader moet hij een week lang
rouwen. Samen met zijn familie. In één huis. Tot overmaat van ramp heeft Judd net zijn vrouw in bed betrapt met zijn baas.
Terwijl lang verzwegen familiegeheimen, oude frustraties en onverwerkte verlangens naar boven komen, doet Judd een
verwoede poging zijn eigen leven weer op de rails te krijgen. Ik rouw van jou is een geestige, intense, emotioneel rauwe

roman over liefde, huwelijk, echtscheiding, families en mensen met wie we verbonden zijn of we het leuk vinden of niet.
Jonathan Tropper (1970) is de auteur van vijf romans, waaronder Leven na Hailey en Het boek van Joe. Tropper woont en
werkt in New York. `Barstensvol geestige observaties en conversaties Nu.nl `Wie dit boek leest, zal zich erop betrappen dat
hij hardop zit te lachen Algemeen Dagblad
Design Annual 2006
De gegevenheid der dingen Marilynne Robinson 2016-12-13 De geest van onze tijd lijkt er een te zijn van vreugdeloze
urgentie. In plaats van het verkennen van onze glorieuze geest, zijn we meer geïnteresseerd in technologieën en middelen
die ons materieel welzijn bezorgen. Hoewel cultuurpessimisme de mode is, toont Marilynne Robinson dat onze toekomst
gelukkig nog genoeg hoop en vertrouwen geeft. In De gegevenheid der dingen weet ze onze huidige maatschappij feilloos te
doorgronden en ze laat zien wat humanisme, filosofie, calvinisme, theologie en (angst)cultuur ons gebracht hebben, en wijst
ons nieuwe richtingen. Ze vraagt ons eerbied te hebben voor wie en wat we zijn: wezens van belang en waarde, ondanks
onze dwalingen en vergissingen.
Frank en wij Julia Claiborne Johnson 2016-06-20 ‘Frank en wij’ is een perfecte roman voor fans van ‘Het wonderlijke
voorval met de hond in de nacht’ van Mark Haddon, ‘Wij’ van David Nicholls en ‘Het Rosie project’ van Graeme Simsion!
M.M. Banning – Mimi voor intimi – heeft zich teruggetrokken op haar landgoed in Bel Air. Ze heeft ooit een bestseller
geschreven maar nu is ze blut: malafide bankiers zijn er met haar fortuin vandoor gegaan. Voor het eerst sinds tijden moet
ze een nieuw boek schrijven. En om ervoor te zorgen dat ze zich aan haar deadline houdt, stuurt haar redacteur een jonge
assistente, Alice. Wanneer Alice aankomt, wordt ze direct aan het werk gezet. Ze moet op Frank passen, Mimi’s negenjarige
zoon, die zich kleedt als een jarendertigfilmster en weinig vriendjes heeft. Hij is autistisch. Terwijl ze Frank beter leert
kennen, vraagt ze zich af waar zijn vader is. Mimi probeert achter gesloten deuren te schrijven, maar het wil niet vlotten.
Aan Alice de taak Mimi te helpen met haar boek... ‘Frank en wij’ is een mooie roman van Julia Claiborne Johnson. Vele
enthousiaste lezersreacties! ‘Ik vond het geweldig. Grappig en hartverwarmend.’
Eendje in de regen / druk 1 Amy Hest 1995 Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en
laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
Goed of slecht Ali Land 2017-04-06 De vijftienjarige Milly is zwaar getraumatiseerd opgenomen in een pleeggezin. Een
nieuwe identiteit moet alle sporen naar haar verleden wissen, want de moeder van Milly is een seriemoordenaar en wacht in
de gevangenis op haar rechtszaak. Milly worstelt met een groot schuldgevoel: door haar hulp heeft de politie haar moeder
kunnen aanhouden. Van haar pleeggezin krijgt ze weinig steun. Integendeel, Phoebe, de oudste dochter, haat Milly vanaf
het eerste moment dat ze haar zag intens en probeert op alle mogelijke manieren Milly's leven zo ellendig mogelijk te
maken. En daarmee maakt ze iets los bij Milly, een kant van zichzelf die ze liever niet wil kennen; ze is tenslotte de dochter
van haar moeder, de seriemoordenaar. Vergeef me als ik je vertel dat ik het was. Dat ik het was die het heeft verraden. Aan
de rechercheur. Een aardige man, dikke, ronde buik. Eerst ongeloof. Dan de vuile tuinbroeken die ik uit mijn tas haalde.
Klein. De teddybeer, aan de voorkant rood bespikkeld met bloed. Ik had meer kunnen meenemen, meer dan genoeg keus. Ze
wist niet dat ik ze bewaarde. Hij verschoof op zijn stoel. Ze gingen rechtop zitten, hij en zijn pens. Zijn hand, ik zag dat die
een beetje trilde toen hij de telefoon pakte. Je moet nu komen, zei hij. Dit moet je horen. De stilte tijdens het wachten op
zijn chef. Voor mij te dragen. Voor hem niet zo. Talloze vragen schoten door zijn hoofd. Is het waar wat ze zegt? Kan niet.
Zoveel? Dood? Onmogelijk. Ik vertelde het verhaal opnieuw. En weer. Steeds hetzelfde verhaal. Andere gezichten die naar
me keken, andere oren die luisterden. Ik vertelde ze alles. Nou ja. Bijna alles.
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