Orientation Manual Cheesecake Factory
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Orientation Manual
Cheesecake Factory by online. You might not require more times to spend to go to the books
commencement as with ease as search for them. In some cases, you likewise realize not
discover the revelation Orientation Manual Cheesecake Factory that you are looking for. It will
completely squander the time.
However below, considering you visit this web page, it will be correspondingly utterly easy to
get as well as download lead Orientation Manual Cheesecake Factory
It will not resign yourself to many become old as we explain before. You can realize it even if
comport yourself something else at house and even in your workplace. appropriately easy! So,
are you question? Just exercise just what we have enough money under as competently as
review Orientation Manual Cheesecake Factory what you like to read!

Vernon God Little DBC Pierre 2021-02-05 Vernon God Little is het debuut van DBC Pierre dat
hem onverwijld de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht opleverde. Het is een
schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse plaatsje Martirio - bekend van de
barbecuesaus - tijdens de nasleep van een bloedbad op een middelbare school. De roman
wordt bevolkt door een meute zonderlingen, freaks, kwekkende huisvrouwen en die ene,
ontroerende adolescent met een groot talent om op het goede moment op de verkeerde plaats
te zijn. Vernon God Little is een satire die diep door het hart van hedendaags Amerika snijdt.
Rauw maar erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is overdreven. De manier waarop we
tegenwoordig leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou kunnen bedenken',
aldus DBC Pierre zelf. 'Ik ben geen satiricus. De realiteit is de satire voorbijgegaan.'
De nadagen van Pilatus Simon Vestdijk 1984
Filosofie voor Dummies T. Morris 2002 Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de
westerse filosofie.
Echt eten Pascale Naessens 2020-08-29 Echt Eten. Maak jezelf sterker, gezonder en
gelukkiger. Deze titel geeft de visie op voeding van Pascale Naessens weer en vat meteen
samen hoe krachtig voeding is voor ons leven en welzijn. Met 75 eenvoudige lowcarbgerechten
maakt Pascale Naessens dit statement helemaal waar. Lekker en gezond eten klaarmaken is
leuk en simpel. Wie op deze manier kookt, neemt zijn lot in eigen handen om zichzelf en zijn of
haar familieleden sterk en gezond te maken. Het boek staat ook boordevol lifestyle-ideeën, tips
voor mooi en romantisch tafelen en bruikbare informatie over voeding en gezondheid. Na het
recente boek Ketokuur, waarin Pascale Naessens het ketogeen dieet onder de loep nam, is de
auteur er weer met een nieuw boek. Het staat boordevol gerechten volgens haar bekende,
typische en favoriete methode: gematigd low carb met heel veel verse en pure ingrediënten.
En, lekker meegenomen: het boek bevat veel heerlijke gezonde desserts.
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n
liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van
het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel
nietsvermoedende agenten.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.
De polyglotte geliefden Lina Wolff 2018-04-20 ‘De polyglotte geliefden’ van Lina Wolff (1973)
verhaalt over drie mensen en drie soorten onvervulde verlangens. Ellinor, 36 jaar oud,
afkomstig uit een klein dorp in het zuiden van Zweden, plaatst een contactadvertentie, op zoek
naar een ‘tedere, maar niet al te tedere man’. De ongelukkige schrijver Max wil een minnares
die hem in alle talen kan toespreken die hij beheerst. Zijn zoektocht voert hem van Stockholm
naar Italië, waar hij Lucrezia ontmoet, de kleindochter van een rijke markiezin. Ellinor, Max en
Lucrezia hebben meer gemeen dan zij zelf beseffen, onder andere een verloren gewaand
manuscript. ‘De polyglotte geliefden’ is een buitengewoon originele, prikkelende verkenning
van machtsverhoudingen, van de ‘male gaze’, en van de manipulatieve eigenschappen van de
literatuur. Voor ‘De polyglotte geliefden’ ontving Lina Wolff in 2016 de Augustprijs, de
belangrijkste literatuurprijs in Zweden.
Essays in duodecimo Simon Vestdijk 2014-01-21 De Essays in duodecimo (1952) zijn niet
alleen bondige kritische artikelen over beroemde schrijvers als Dickens of Lawrence, Goethe
of Pascal. Simon Vestdijk ontvouwt stukje bij beetje zijn levens- en cultuurfilosofie. Zijn
klassieke essays handelen over schilderkunst, de kunstenaar en de moraal, de betovering van
het verleden, de zin van het komische, humor in de literatuur en over verschillende types
critici.Deze korte essays waren de eerste neerslag in boekvorm van zijn uitgesproken
opvatting, dat de werkelijke, directe belevenis belangrijker is dan welke abstracte conceptie
ook: Men geniet, wanneer men iets met zijn ziel in bezit neemt en op hetzelfde moment tot de
smartelijk betoverende ontdekking komt, dat volledig bezit onmogelijk is.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te midden van het
geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr
heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De
jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader
en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest
waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in
Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft
met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan
deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en
waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn
vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet
dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.'
The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Rechtspraak in Roermond Aloysius Maria Joannes Augustinus Berkvens 2013
I Ching / druk 1 1997 Het oude Chinese orakelboek wordt hier gepresenteerd als een
psychologisch instrument waarmee de lezer in contact kan komen met de intuïtie en
verbeeldingskracht in zichzelf.
Ongelijke strijd Tom Clancy 1992 Nadat een Amerikaanse toerist met gevaar voor eigen leven
de ontvoering van het Britse kroonprinselijk paar heeft verijdeld, wordt hij het doelwit van
wraak van de overlevende van de ontvoerders.
Publieke zaken in de marktsamenleving Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
2015-12-15 Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de
publieke belangen voldoende? Welke verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de
overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

(WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke
transformatie die zich in de afgelopen decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen
tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn veranderd. Het
marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht
op het behartigen van publieke zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere
leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd ontworpen. De
WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de
verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte
analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden genomen.
Het Dolhuis Boudewijn Büch 2011-10-28 Waarom moest Winkler Brockhaus naar een
gekkenhuis? Waarom werd een tienjarig jongetje naar Brabant gestuurd om bijna een jaar lang
onderworpen te worden aan een wreedaardig regime? In Het Dolhuis wordt het leven van de
kleine Winckler stap voor stap gevolgd. De schrijver volgt hem tot ver in zijn volwassenheid en
toont aan hoe de vermeende gekheid van de jongen tot lang in zijn leven nadelige effecten
heeft. Het Dolhuis is een roman over een delicaat onderwerp dat tot nu toe nauwelijks of niet in
de Nederlandse literatuur ter sprake kwam. De vader-zoonverhouding wordt nauwgezet
beschreven en de rol van een dorpse omgeving in de opsluiting van Winckler Brockhaus
genadeloos geanalyseerd. Boudewijn Buch roept een wereld op die ver weg lijkt, maar in
werkelijkheid bijzonder actueel is. Zelfs de psychiatrie van de jaren tachtig heeft nog talloze
wortels in die van dertig jaar geleden en nog regelmatig is er sprake van schrijnende
liefdeloosheid in psychiatrische ziekenhuizen. Het Dolhuis vertelt een schokkend, maar vaak
ook ontroerend verhaal dat op een bepaalde manier een monument opricht voor een geheime
liefde.
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
Pestdamp en bloesemgeur Alain Corbin 1986 De stank als sociaal-historisch verschijnsel in de
18e en 19e eeuw.
Het journaal van Bontekoe Thomas Rosenboom 2001 Hertaling in hedendaags Nederlands van
het 17e-eeuwse dagboek van de Hoornse schipper over zijn reis naar Indië.
Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001 Filosofische benadering van de
geschiedenis van de evolutietheorie.
Schizofrenie Paul Moyaert 2017-02-06
De bekende wereld Edward P. Jones 2010 Na de dood van een zwarte slaveneigenaar is de
onrust op diens plantage het begin van de ineenstorting van de samenleving in het 19e eeuwse
Virginia.
Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent Willem de Vreese
1912
Verzen Marie Metz Koning 1905
99 verhalen over God Joy Williams 2017-10-03 Wat heeft God te maken met post van een
overleden moeder, Kafka die vegetariër is geworden en honden die hun penning verliezen?
Deze zeer korte verhalen zijn een verkenningstocht van onze dagelijkse interactie met God.
Williams’ personages komen God op de meest onverwachte plaatsen tegen: bij een
hotdogeetwedstrijd, een chic gala en in de apotheek. Ook God heeft namelijk soms last van
gordelroos.
Huwlijkszangen 1766
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling 2015-12-08 Met een speciale trein die vertrekt
van perron 93⁄4 belandt Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus
Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij
het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Het verhaal van de dienstmaagd Margaret Atwood 2019-04-05 Binnen de grenzen van de

voormalige Verenigde Staten heeft een christelijke beweging de macht gegrepen. In deze
nieuwe Republiek Gilead dient eenieder naar de letter van het Oude Testament te leven.
Vanfred, de vertelster, behoort tot de nieuwe klasse der 'Dienstmaagden', die slechts één doel
heeft: zich voort te planten. Alleen 's nachts in haar sobere kamer is ze vrij om zich over te
geven aan haar illegale herinneringen: het lezen van boeken, haar eigen naam, het nu irrelevant
geworden begrip 'liefde'. In een sobere stijl, die afwisselend koele observatie, ontroering,
wanhoop, hartstocht en wrange humor reflecteert, legt Vanfred het zwarte hart bloot dat
schuilgaat achter de kalme façade van een reactionair establishment. Een regime dat bepaalde
stemmingen in onze maatschappij tot een even logische als huiveringwekkende conclusie
doordrijft: is dat een futuristisch schrikbeeld, of de ware nabije toekomst van Amerika? Het
verhaal van de Dienstmaagd verscheen in 2017 als een tiendelige tv-serie, met in de
hoofdrollen Elisabeth Moss, Samira Wiley en Joseph Fiennes. De serie werd lovend ontvangen
en won vijf Emmy's. In 2018 wordt het tweede seizoen uitgezonden.
De fout Elle Kennedy 2019-02-26 Het tweede deel in de grappige en steamy Off Campus-serie
van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. John Logan lijkt het perfecte leven te
hebben: hij is een van de sterren van het succesvolle ijshockeyteam, haalt goede cijfers en
over aandacht van vrouwen hoeft hij zeker niet te klagen. Met zijn goeie looks en vrolijke
persoonlijkheid pakt hij iedereen in. Op een avond klopt hij in een studentenflat aan, op zoek
naar het feestje van Danny. Maar Danny blijkt daar helemaal niet te wonen. Wie er wel woont is
Grace, een mooi meisje dat psychologie studeert. Ze raken aan de praat en uiteindelijk
belanden ze samen op de bank om een film te kijken. Ze hebben een ontzettend leuke avond,
maar Logan denkt alleen dat hij beter bij Grace uit de buurt kan blijven, omdat hij gevoelens
heeft voor iemand anders. Dit vertelt hij haar op het slechtste moment ooit. Wanneer hij zich
realiseert dat hij een grote fout heeft gemaakt omdat hij gek is op Grace, is het al te laat. Ze wil
hem zijn fout niet vergeven. Of kan hij haar toch overhalen? De fout is het tweede deel in de Off
Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn
los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan
25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich
in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de oogverblindende façade van trucs en
magie van het Cirque des Rêves woedt een hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten
Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en
Alexander getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om
de beste in hun vak te worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze
marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal
dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal gecomponeerd
negentiende-eeuws decor neemt Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar
een magische wereld. Geschreven in een fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een
schitterend liefdesverhaal.
De Lüscher kleurentest Max Lüscher 1976
Hedendaags Javaans 1998
Het einde Elle Kennedy 2019-08-10 Het derde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie
van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dean Di Laurentis krijgt altijd alles wat
hij wil. Hij is nog geen meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie
ontmoet. Allie Hayes gaat bijna afstuderen, maar heeft nog geen idee wat ze daarna wil gaan
doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt met haar vriend. Een rebound met Dean, de
one night stand-koning van het populaire ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding
weet ze zeker: een herhaling van de wilde nacht met Dean gaat er niet komen. Dean heeft een
geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna maar aan haar denken. Maar Allie zegt
dat het bij die ene keer moet blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet

zomaar gebeuren en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde is het derde deel in
de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle
delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer
dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die
zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
De Burggravin van Vergi Ria Jansen-Sieben 1997
Hulde aan de nagedachtenis van Abram Pieter van Groningen Johannes Hendrikus Peetsold
1862
Kroniek van een hofzanger Yuri Herrera 2015-09-18 De Mexicaan Lobo is een arme
straatmuzikant. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven maar heeft het talent om ontroerende
liederen te maken over grote gebeurtenissen. Dankzij deze gave wordt hij opgenomen in de
entourage van de Koning, de leider van een drugskartel. Lobo vertelt het verhaal van het hof
van huurmoordenaars, corrupte politieagenten, hoeren en profiteurs waarin hij terecht is
gekomen, en van de Koning die altijd onder druk staat van zijn eigen handlangers, die in een
verbeten onderlinge machtsstrijd zijn verwikkeld. Als hij de jonge vrouw ziet die is
voorbestemd om met de bendeleider te trouwen, trekt Lobo zijn conclusies.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over
sociale cohesie, culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten,
etnische relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over
menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel
reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het
duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen
vragen aan de orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale
categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van
positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe
gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we
omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de maatschappelijke
verhoudingen en posities in ogenschouw.
All the Women in My Brain Betty Gilpin 2022-09-06 A lightning-strike dispatch of hilarious,
intimate, luminous essays from the brain of Emmy Award-nominated actress and writer Betty
Gilpin. "You must put down whatever is not thrilling you and immediately pick up this wildly
original, laugh-out-loud, freakishly-incisive debut."—Lisa Taddeo, #1 New York Times
bestselling author of Three Women and Animal “Betty Gilpin writes like an avenging angel,
weaving a tapestry of light and darkness, hilarity, and pathos. This is a firecracker of a book,
and with it, Gilpin has taken up residence with the rest of the women in my brain.”—Dani
Shapiro, New York Times bestselling author of Inheritance Oh. Hi. *takes six long gulps of
water during which you’re like, may I help you?* My name is Betty. I have depression. I have
passion. I have tits the size of printers. And also: I have a brain full of women. There’s Blanche
VonFuckery, Ingrid St. Rash, and a host of others—some cowering in sweatpants, some
howling plans for revolution, and one, oh God, and one . . . slowly vomiting up a crow? Worried
for her. These women take turns at the wheel. That’s why I feel like a million selves. With a
raised eyebrow and a soul-scalpel, I’d like to tell you how I got this way. Because maybe you
feel this way too. Let’s hop from wild dissections of modern womanhood to boarding school
musings to the glossy cringe of Hollywood. Let’s laugh at my failures and then quietly hope
with me for the dream. Whether that dream is love or liberation or enough IMDB credits to taze
the demon snapping at my ankles, we won’t know until the shit-fanning end. As a dear friend
said after reading this book, it’s “either a masterpiece, or it’s...completely...” and then she
glazed over into a haunted stare. Reader? This book is my opus and it is chaos. If you’ve ever
felt like you were more, or at least weirder, than the world expected—welcome to All the

Women in My Brain.
Persoonlijke religie in Israel Derk Klein Wassink 1918
Isaac Claesz. van Swanenburg, 1537-1614 Rudolf E. O. Ekkart 1998
Albert moet naar huis Homer Hickam 2016-03-08 Homer houdt van Elsie, Elsie houdt van
Albert. het is een klassieke driehoeksverhouding, alleen is Albert een alligator... ‘Die alligator
eruit of ik eruit,’ roept Homer Hickam (de vader van de schrijver) op een dag tegen zijn vrouw
Elsie. Elsie kreeg Albert de alligator van een oude geliefde toen ze met mijnwerker Homer
trouwde. Albert woont sindsdien in de badkamer, totdat Homer zijn ultimatum stelt en Elsie
besluit dat ze dan Albert maar naar Florida moeten brengen, waar hij thuishoort. En zo begint,
in de tijd van de Grote Depressie, een lange reis door Amerika, waarbij ze regelmatig van de
rechte weg afraken. Want dat gebeurt nou eenmaal als je een alligator in een wasteil op de
achterbank van je zwarte Buick vervoert.
De rode belofte Francis Spufford 2018-03-06 Je zou het nooit geraden hebben, maar de
grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de magische
planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig
leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de
Sovjet-Unie af te stevenen op een toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten,
waarin de schittering van Moskou die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers
hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te
gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij
het graf van Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Naar het aards paradijs Roelof van Gelder 2013-01-08 De ontdekker van Paaseiland was geen
zeeman, maar een gepromoveerd jurist op leeftijd en een vermogend man. Toch besloot hij een
expeditie te ondernemen op zoek naar het Onbekende Zuidland, een groot en mythisch
continent in de Stille Oceaan. Na een opleiding tot kaartenmaker werd Roggeveen notaris en
vervolgens werkte hij zeven jaar in Batavia als Raad van Justitie. Hij kwam onder de invloed
van Spinoza en raakte verwikkeld in een langdurig conflict met de gereformeerde kerk.
Verbannen uit zijn geboortestad Middelburg organiseerde hij in 1721 Roggeveen was toen al in
de zestig zijn grote expeditie, die de vroegste beschrijvingen opleverde van bewoners van
Paaseiland, van Samoa en van andere eilanden in Polynesië. Van Gelder schetst een
indringend beeld van een ongewoon en grillig leven tegen de achtergrond van de Radicale
Verlichting en de toenmalige obsessie van Europese ondernemers, piraten en fantasten met de
Stille Oceaan. Naar het aards paradijs is het vierde deel uit de reeks Sleutelfiguren, die tot
stand komt op initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
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