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De hobbit John Ronald Reuel Tolkien 2002 Een dwerg wordt door een tovenaar uitgezonden om een groep dwergen te leiden
bij hun speurtocht naar de draak die de schatten van het dwergenvolk heeft geroofd.
Onvoltooid werk Vivian Gornick 2020-11-10 Vivian Gornick duikt steeds terug in dezelfde boeken. Als onzekere jonge vrouw,
als succesvolle schrijfster, op haar twintigste, vijfenveertigste, zestigste. Steeds vindt ze zichzelf in nieuwe personages, ziet
ze de boeken met een verbaasde nieuwe blik. Hoe heeft ze het zo verkeerd kunnen onthouden? Gornick herleest Sons and
Lovers van D.H. Lawrence en verliest haar sympathie voor de hoofdpersoon. De gevoelige Eddie in een roman van Elizabeth
Bowen wordt een weerspiegeling van haar eigen eerste vriendje. Ze neemt een kat, voelt zich onbegrepen door de kat, en
zoekt troost in Particularly Cats van Doris Lessing. In negen scherpe essays, half autobiografie, half literatuurkritiek,
beschrijft Gornick haar steeds veranderende band met haar favoriete boeken. Gornick weet met haar precieze taalgebruik het
ongrijpbaar tijdloze aan literatuur tastbaar te maken.
Technical Release 1979
Het verschijnsel mens Pierre Teilhard de Chardin 1958 Synthetische visie van de Franse r.k. theoloog en paleontoloog
(1881-1955) die binnen natuurwetenschappelijke grenzen het ontstaan van de mens en zijn evolutie tot volledige
vergeestelijking beschrijft.
Stuk van jou Susan van Eyck 2019-08-13 Susan van Eyck werd voor haar debuutroman ‘Mijn beeld van jou’ geroemd als ‘de
Nederlandse Jojo Moyes’. In haar tweede roman ‘Stuk van jou’ maakt ze die verwachtingen opnieuw waar. Emma is 33 en voelt
dat haar leven stilstaat. Sinds het overlijden van haar grote liefde Boris, twee jaar eerder, merkt ze dat ze het verleden niet
los kan laten. Gelukkig heeft ze steun van Alice, haar beste vriendin, en van Wout, die Boris’ beste vriend was. Als Wout
onverwacht de kans krijgt een tijd in Engeland te gaan wonen en Emma meevraagt, besluit ze in een opwelling ja te zeggen.
Misschien is een andere omgeving net wat ze nodig heeft. Als Emma in Engeland een nieuwe liefde ontdekt, heeft ze het daar
heel moeilijk mee – het voelt alsof ze Boris verraadt. Maar net als Emma tot het besef komt dat ze haar verleden niet haar
toekomst kan laten bepalen, gebeurt er iets waardoor ze misschien helemaal geen keuzes meer heeft... ‘De lezers werden
ontroerd, er werden tranen weggepinkt. Wat zijn we trots dat een Nederlandse auteur op deze manier weet te debuteren!’
Juryrapport Hebban Feelgood Clubprijs ‘Van Eyck weet zware thema’s licht te verwoorden. Aangrijpend, ontroerend en knap
geschreven.’ NBD Biblion
In memoriam Jeffery Deaver 2010-03-01 Langs de snelweg van Monterey, Californië, verschijnen steeds regelmatiger
herdenkingskruizen - niet ter herinnering aan dedelijke ongelukken in het verleden, maar als aankondiging van gruwelijke
moorden die nog zullen volgen. Kathryn Dance, kinetisch expert bij het California Bureau of Investigation, wordt ingeroepen
om de zaak op te lossen. Al snel komt ze op het spoor van de tiener Travis Brigham. Zijn rol bij een fataal auto-ongeluk leidde
tot verschrikkelijke haataanvallen tegen hem op een populair weblog. Terwijl Kathryn wanhopig zoekt naar aanwijzignen waar
Travis zich schuilhoudt, werkt deze zijn lijstje af. Door gebruik te maken van persoonlijke details op blogs en community's
maakt hij elke moord zo persoonlijk en afschuwelijk mogelijk...
Heksenkoningin (Verdeelde Rijken Boek 2) Kim Richardson 2017-02-23 Elena heeft de Grote Wedloop overleefd en is uit de
klauwen van de hogepriesters gebleven, maar heeft er een hoge prijs voor betaald. Het Hart van Arcania, de machtigste
magische steen in het land is nu in handen van de slechte priesters. Maar wat nog erger is; Jon is gevangen genomen.
Forestry & British Timber 1982
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over de
wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen verdiepen
in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor de komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot
nu toe door de overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor.
Hij pleit voor vergaande aanpassing van het financiële systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie, en
geeft daarvoor concrete suggesties.
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek
voor tijdens de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een
dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn
verbazingwekkende sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het
nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college
teams liggen in het verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren
gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met
fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn
familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel seizoen de absolute top
bereiken.
Kleurenleer Johann Wolfgang von Goethe 1991 Goethes kleurenleer, waarbij aan de beleving van kleuren een belangrijke rol
wordt toebedeeld.
Logging Management 1979
Het complot van Laken Johan Op de Beeck 2019-09-11 Hitler heeft België bezet. Leopold III wil in het land blijven. De koning
flirt met het nazisme. Dat zint de Belgische regering in ballingschap in Londen niet. Zij wil de vorst naar Londen doen
overlopen. De Belgische geheim agent Jef Van Hooff moet Leopold III in Laken een geheime boodschap bezorgen. hij is in het
gezelschap van een vrouwelijke spion, een dubbelagent. Tijdens zijn levensgevaarlijke missie zitten de nazi's hem op de
hielen.
Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love 2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie
over te brengen aan haar lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het perfecte romantische

boek voor op het strand, met een belangrijke nuance: het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht
veel aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van veranderende psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book Review (Diane
Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur
doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die zeer vermakelijk belooft te zijn.”
--Books and Movies Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in de
romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar vaders verlaten huis aan de kust
van Maine. Ze heeft verandering nodig in haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor om de Herberg te openen naarmate Memorial Day
nadert. Maar niet alles gaat zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een B&B runt. Het huis
vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie met Daniel opbloeit, komt ze
erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt
naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het
uit te houden in haar vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is geworden? Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe
romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de nacht omslaan. En het zalje liefde voor het
romantische genre opnieuw doen opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.
De tong van de burgemeester Nathaniel Rich 2011-11-15 Omdat de Italiaanse Amerikaan Eugene Brentani na zijn studie het
volle leven wil ervaren, vindt hij werk bij een verhuisbedrijf in New York. Hij raakt bevriend met een collega uit de
Dominicaanse Republiek, die in zijn eigen taal een autobiografische roman schrijft en hem vraagt die te vertalen. Als ze
meubels moeten verhuizen van de biograaf van Amerika's grootste schrijver Constance Eakins, vraagt deze biograaf aan
Eugene, die Eakins bewondert, om zijn assistent te worden. Zo leert hij de dochter van de biograaf kennen, wordt verliefd op
haar en als ze naar Italie gaat om de verdwenen Eakins te zoeken, reist hij haar na. Hij vindt haar met Eakins in het
Karstgebergte, waar veel lijnen samenkomen.
'En hoe gaat het met u, dokter Sacks?' Lawrence Weschler 2019-10-31 Begin jaren tachtig ontmoette Lawrence Weschler de
toen nog hard aan de weg timmerende Oliver Sacks in New York. Het was een onzekere periode voor de jonge neuroloog:
Sacks' eerste boek Ontwaken in verbijstering was tien jaar eerder al verschenen, maar hij had het grote publiek nog niet
bereikt. Met de jaren groeide Sacks' bekendheid en werd de vriendschap tussen hem en Weschler hechter. Op zijn sterfbed
vroeg Sacks zijn goede vriend of hij zijn verhaal zou willen optekenen. Dit boek is het resultaat van dat verzoek. In En hoe
gaat het met u, dokter Sacks? brengt Weschler Sacks' extravagante persoonlijkheid prachtig tot leven. We worden
teruggevoerd naar Sacks' jongere jaren vol drugs en turbulentie, volgen hem in zijn werk als neuroloog en schrijver, zien hem
patiënten helpen en vrienden vermoeien, en we volgen zijn strijd met medische en wetenschappelijke instellingen om
aandacht te krijgen voor zijn belangrijkste bekommernis als neuroloog: de individuele menselijke ziel. Weschler is erin
geslaagd om Sacks' belangrijkste vraag voor zijn patiënten - Hoe gaat het met u? -terug te kaatsen naar de beroemde
neuroloog zelf.
De sterren van Mithra (3-in-1) Nora Roberts 2017-07-25 Drie legendarische diamanten, symbool voor liefde, kennis en
barmhartigheid - en macht... (1) JONKVROUW IN NOOD Wanneer een radeloze vrouw bij detective Gade Parris aanklopt,
aarzelt hij niet haar te helpen. De vrouw herinnert zich niets meer, maar heeft wel een koffer met meer dan één miljoen dollar
bij zich én een gigantische diamant. Hij gelooft niet dat de vrouw dit alles gestolen heeft, daarvoor is ze te open en te eerlijk.
Dat ze ook onweerstaanbaar is, probeert hij te negeren - dat leidt hem maar af van zijn werk... (2) WILDE AVONTUREN M.J.
O'Leary schrikt zich dood wanneer ze wordt overvallen, maar omdat ze de zwarte band in karate heeft, kan ze terugvechten.
De strijd is nog onbeslist wanneer ze beiden worden aangevallen door een gewapende man. Noodgedwongen kiest ze de kant
van de eerste overvaller, en samen gaan ze ervandoor. Deze Jack Dakota blijkt bedrogen te zijn, en het lijkt erop dat het
allemaal draait om de schitterende diamant die M.J. van een vriendin heeft gekregen... (3) ALS EEN BLAUWE VLAM Grace
Fontaine was de derde van de vriendinnen die een exemplaar van de Sterren van Mithra in haar bezit had, en dat heeft haar
het leven gekost. Althans, dat denkt inspecteur Seth Buchanan. Maar dan blijkt dat er sprake is van een misverstand: Grace
leeft nog! Seth is meteen onder de indruk van haar persoonlijkheid en haar schoonheid, maar tijd om daarbij stil te staan
heeft hij niet. Hij is er namelijk van overtuigd dat ze nog steeds gevaar loopt... Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare schijnproblemen trauma’s en neuroses en
mensen die alsmaar wenen niets is er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons met al die onzin
te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman is niets minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de
wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t
verre Bullet moeten brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen? Eén ding staat vast: Carwash is
een buitengewoon meeslepend boek dat onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een
zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als
waarmee je vroeger naar je favoriete jeugdserie op tv keek.
Verlichte duisternis Hannah Hill 2020-11-09 Mijn liefde voor Mason was oneindig. We waren twee delen van een geheel dat
verbonden hoorde te zijn. En een verbintenis was precies wat ik kreeg. Elke dag was beter dan die ervoor en ik dacht niet dat
we nog gelukkiger konden worden. Verblind door mijn liefde voor Mason, negeerde ik de scheuren die ons geluk begon te
overschaduwen. Al had het de impact van de diepere reden niet kunnen verzachten. De kloof die daardoor tussen mij en
Mason ontstond was nog nooit zo groot geweest. We werden beiden gedwongen alles te geven om te redden wat reddeloos
leek te zijn. Toch vonden we licht in de duisternis en bleek onze diepgewortelde liefde groot genoeg te zijn om het dieptepunt
te overstijgen. We waren er sterker uitgekomen en niets leek ons nog te kunnen deren. Niet wetende hoe fout ik het had
gehad met die gedachte, kwam op het meest onverwachte moment onze grootse beproeving. Een beproeving dat ons einde
kon betekenen.
Books in Print 1995
Tijden van duisternis Tony Schumacher 2017-02-17 Voor de lezers van Philip Kerr en Robert Harris – een van de acht beste
thrillers van het jaar in de VN Detective en Thrillergids Londen 1946. De nazi’s hebben de oorlog gewonnen en bezetten ook
Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse Tweede Wereldoorlog-held, werkt nu voor de SS bij het Bureau voor
Joodse Zaken. Johns vrouw en zoon zijn omgekomen door een bom van het Britse verzet en sindsdien leidt hij een verbitterd
leven, totdat een oude vriend hem vraagt zijn kleinzoon te beschermen. Deze jongen, Jacob, is Joods en houdt zich schuil in
een verlaten gebouw. Rossett staat voor een belangrijke keuze: als hij doet wat hem wordt opgedragen, moet hij Jacob laten
deporteren, maar iets in de jongen weerhoudt hem ervan zijn instructies uit te voeren. Hij kiest ervoor Jacob te helpen met
ontsnappen – en al gauw raken ze samen verstrikt in een bloedstollende klopjacht. De pers over de boeken van Tony
Schumacher ‘De zelfverzekerde en sfeervolle beschrijvingen maken dit tot een onvergetelijke thriller, die doet denken aan een
combinatie van Ken Follett en Alfred Hitchcock.’ Wall Street Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers van

geschiedschrijving als thrillerfans.’ Suspense Magazine ‘Het is amper te geloven dat Tijden van duisternis pas het debuut is
van Schumacher. Rossett is met al zijn tekortkomingen een personage om te koesteren. Een weergaloos boek.’ Hebban.nl
‘Bijzonder spannende cliffhanger, die de lezer beslist nieuwsgierig zal maken naar de volgende twee delen. Als de kwaliteit
van Tijden van duisternis kan worden doorgetrokken dan staat de lezer nog veel boeiends te wachten.’ Thrillzone.nl ‘Een
slimme, genuanceerde, overtuigende thriller.’ Lancaster Evening News De pers over Tijden van duisternis ‘De zelfverzekerde
en sfeervolle beschrijvingen maken dit tot een onvergetelijke thriller, die doet denken aan een combinatie van Ken Follett en
Alfred Hitchcock.’ Wall Street Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers van geschiedschrijving als thrillerfans.’
Suspense Magazine ‘Een slimme, genuanceerde, overtuigende thriller.’ Lancaster Evening News
Levenslang Stacey Lannert 2011-10-09 Als klein meisje aanbad Stacey haar vader, maar toen ze negen jaar oud was deed Tom
Lannert wat geen vader zou mogen doen: hij begon zijn dochter seksueel te benaderen en haar uiteindelijk zelfs stelselmatig
te verkrachten. Staceys moeder had wel een vermoeden van het misbruik, maar deed niets en toen Stacey twaalf was,
scheidden haar ouders. Stacey en haar jongere zusje Christy blijven achter bij hun vader. Hoewel Christy ook wordt
mishandeld, blijven de verkrachtingen haar bespaard. Stacey houdt vol, tot ze op 4 juli 1990, na een zoveelste gewelddadige
aanval, breekt. Ze schiet haar vader dood terwijl hij zijn roes ligt uit te slapen op de bank. Ze is dan achttien jaar oud. Stacey
bekent na haar aanvankelijke paniek schuld en wordt veroordeeld tot levenslang. Hoewel ze opgesloten zit, vindt Stacey in de
gevangenis eindelijk vrijheid: de vrijheid om haar vader te vergeven wat hij heeft gedaan en de vrijheid om zichzelf te
vergeven dat zij hem heeft gedood.
Honingval Unni Lindell 2010-04-21 De zevenjarige Patrick Øye neemt op zijn route van school naar huis vaak de verboden weg
door een dichtbegroeid park. Vanmiddag is hij niet thuisgekomen. Elna Druzika, een jonge cateringmedewerkster, is vandaag
niet op haar werk verschenen. Ze blijkt te zijn doodgereden op een industrieterrein, maar heeft verwondingen die niet door de
aanrijding kunnen zijn veroorzaakt. Een onderzoek wordt ingesteld en inspecteur Cato Isaksen wordt op de zaak gezet. Al snel
wordt duidelijk dat de verdwijning van Patrick en de moord op Elna samenhangen. Cato Isaksen is dus terug en hoe! In deze
sociaal bewogen thriller is niets wat het lijkt te zijn en valt de lezer van de ene verbazing in de andere.
Polyamorie in Parijs - erotisch verhaal Lisa Vild 2018-12-19 "Hij kust haar, eerst teder, dan trekt hij aan haar haren zodat haar
kin omhoog gedwongen wordt. Ze kijkt naar hem en hij naar haar. Dan kust hij haar opnieuw, hongeriger deze keer. Met zijn
vrije hand laat hij zijn vingers onder haar rok vanaf haar rechterknieschijf omhoog glijden. Ze siddert in zijn armen, maar hij
houdt haar stevig vast, ze kan nergens heen." Het seksleven van James en Andrea is saai en voorspelbaar. Ze dromen allebei
van spanning en genot, maar ze hebben hun fantasieën nooit hardop geuit. Wanneer ze op vakantie in Parijs besluiten om een
open relatie te hebben, beleven ze voor de eerste keer hun seksuele fantasieën met volslagen vreemdelingen. Al snel blijkt
dat dat wat ze van elkaar dachten niet helemaal klopt. Hoe goed ken je iemand na elf jaar? Lisa Vild is een pseudoniem voor
een Zweedse schrijfster van erotische novelles. In haar novelles verkent ze gevoelige, maar prikkelende onderwerpen. Lisa
vindt dat seks voor iedereen zou moeten zijn en wil met haar novelles het imago van seks normaliseren en nuanceren. Of zij
haar verhalen zelf ervaren heeft laten wij echter in het midden.
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met
IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier over
de onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren
vanaf 2000 enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika
beschrijft hij een hilarische en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt
waarom hij de staat Californië met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke
verhalen de grote lijnen van de (recente) geschiedenis zichtbaar.
Spuiten Deel 1 - erotisch verhaal Vanessa Salt 2020-03-02 ‘Veronique is zo dicht naar ons toe gegleden dat het moeilijk is om
haar hielen nog op de auto te houden. Ik til een van haar benen op en leg haar laars op mijn schouder. Mounir begrijpt het
onmiddellijk en pakt het andere been beet. Daar ligt ze voor ons, trillend en sidderend met haar benen wijd open, en ze raakt
zichzelf aan en mijn partner. Alleen van deze aanblik al zou ik kunnen komen.’ In dit heftige erotische korte verhaal
ontmoeten Patrick en Mounir, twee politiecadetten, de graffitikunstenares Veronique. De opwinding is er direct en gaat alles
te boven. De nog wat onschuldige Patrick volgt zijn verlangen blindelings en ze ervaren allemaal dingen waar ze alleen nog
maar van hebben gedroomd. Het experiment eindigt in extase. Vanessa Salt is een pseudoniem. Vanessa vindt inspiratie voor
haar verhalen tijdens haar vele reizen, waar warme erotische locaties haar erotische fantasieën koesteren. Vol humor schrijft
ze over de passie die kan opduiken in situaties waar je dat niet verwacht.
Idolaat Jeffery Deaver 2012-07-05 Kayleigh Towne is een wereldberoemde singer-songwriter. Edwin Sharp is haar grootste
fan. Als Kayleigh een van zijn vele brieven beantwoordt met `kusjes Kayleigh , weet Edwin zeker dat zij ook van hem houdt.
Niets van wat Kayleigh en haar advocaten tegen hem zeggen kan hem van het tegendeel overtuigen.Als een van Kayleighs
crewleden op gruwelijke wijze om het leven komt, besluit ze kinesisch expert Kathryn Dance in te schakelen. Kathryn zet al
haar vaardigheden in om de dader te vinden. Maar als er meer moorden volgen, begint ze te beseffen dat dit niet de
gruweldaden van een doorsnee stalker zijn
Het einde van de liefdesroman Vivian Gornick 2020-08-26 Het is onmogelijk om nog een roman te schrijven die draait om
romantische liefde. Die conclusie trekt Vivian Gornick uit het werk en de levensloop van de schrijvers die ze bewondert. In een
reeks kritische essays nadert ze haar gewaagde stelling: liefde, seksuele vervulling en het huwelijk zijn niet meer de
metaforische uitdrukkingen van succes en geluk die ze vroeger waren. Gornick biedt een krachtig inzicht in liefde in het werk
van Jean Rhys, Clover Adams, Christina Stead, Willa Cather, Grace Paley, Raymond Carver, Andre Dubus, en anderen. De
intelligentie en eerlijkheid die haar memoires zo karakteristiek maken past ze in Het einde van de liefdesroman toe op
literatuurkritiek.
Recht en vertalen II 1993
Donnybrook Frank Bill 2017-11-18 Donnybrook is een mengeling van pure adrenaline, rauwe humor en het over the top
geweld van Quentin Tarantino en de hick fiction van Cormach McCarthy en Donald Ray Pollock. Voor Jarhead Johnny Earl is er
nog maar één mogelijkheid om eten te kopen voor zijn gezin en dat is de Donnybrook in Orange County winnen. Elk jaar in
augustus komen daar de meest doorgewinterde bare-knuckle-vechters bij elkaar voor dit toernooi. Onder toeziend oog van
een enthousiaste menigte vol drugs, drank, weddenschappen en hamburgers, gaan twintig mannen elkaar te lijf tot er nog
maar één overeind staat. De overblijver wint de ongelofelijke prijs van honderdduizend dollar. Jarhead staat bekend als de
meest taaie bokser uit Kentucky en is ervan overtuigd dat de Donnybrook zijn weg naar een beter leven en een ontsnapping
aan als zijn problemen is. Maar er zijn meer die azen op de Donnybrook. Chainsaw Angus - een gepensioneerde vechter die de
klappen in zijn gezicht zat is - en zijn losbandige zus Liz koken methamfetamine in een verscholen hut, diep in de bossen. De
Donnybrook is voor hun een uitgelezen kans om veel klanten in een keer te bereiken en een fortuin te verdienen. Het gaat om
zoveel geld dat Liz zich afvraagt of ze dat wel met haar broer wil delen en of ze er niet beter zelf met het geld vandoor kan
gaan. Frank Bill schetst met scherpe pen een wereld die stevig verankerd is in de realiteit, maar tegelijkertijd niet onderdoet
voor spectaculaire Hollywoodfilms. Het is dan ook geen verrassing dat de filmrechten van deze titel inmiddels verkocht zijn.
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4 gekleurde litho's en een gekleurd omslag. Op de
voorkant een afbeelding van de molenaarszoon en de kat die een laars aantrekt.
Het meisje dat bleef leven Maurizio Onnis 2017-03-29 Waargebeurd verhaal van de auteurs van De fotograaf van Auschwitz

Een strijdbaar Joods meisje verzamelt bewijsmateriaal voor het artsenproces in Neurenberg Hedy Epstein is een meisje als
vele anderen. Ze is veertien jaar oud en leeft een rustig leven met haar joodse familie in een klein Duits dorpje. Tot 10
november 1938, de ochtend na de Kristallnacht. Het lukt haar ouders om Hedy te laten ontsnappen: ze word op het
Kindertransport naar Engeland gezet, net voor de ramp van de Tweede Wereldoorlog hen overweldigt. Acht jaar later keert ze
terug naar Duitsland, waar de processen tegen de nazi-misdadigers beginnen. Hedy gaat voor de Amerikaanse overheid
werken: in de archieven moet ze bewijsmateriaal verzamelen voor het Artsenproces in Neurenberg. In dit proces worden 23
artsen beschuldigd van onmenselijke experimenten op gevangenen in de concentratiekampen. Naast het verzamelen van
bewijsmateriaal zoekt ze in de archieven ook naar sporen van haar ouders, van wie ze voor het laatst wat heeft gehoord uit
Auschwitz. Het wordt een zwaar proces, maar Hedy gaat de heftige strijd aan en besluit te blijven vechten zonder op te geven.
De pers over De fotograaf van Auschwitz ‘Een ontroerend bewijs van de kracht van een man die vocht om zijn menselijkheid te
bewaren in een tijd van mensonterende wreedheid.’ La Stampa ‘Wat een bescheiden maar onovertroffen getuige van de
Holocaust.’ La Repubblica ‘Een gezicht bij de gruwelen.’ HDC-kranten, Boek van de Dag
Het Tweede machinetijdperk Erik Brynjolfsson 2014-10-08 Internationale bestseller over de impact van technologie op ons
leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven
drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is
aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de
sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we
nu de juiste keuzes maken.
Welkom thuis Lucia Berlin 2018-11-16 Voor haar dood werkte Lucia Berlin aan een boek met nog niet gepubliceerde
autobiografische schetsen. In ruim 20 hoofdstukken beschreef ze haar wijdse wereld: van Alaska tot Argentinië, Kentucky tot
Mexico, New York City tot Chili. De plaatsen waar ze woonde en de mensen die ze kende beschrijft ze met dezelfde
scherpzinnigheid, liefde en humor waardoor lezers verliefd werden op haar verhalen. In deze memoir heeft haar zoon Jeff
Berlin de gaten opgevuld met foto's en brieven van Lucia's bewogen, romantische en tragische leven.
Een dans met zijn drieën - erotisch verhaal Alicia Luz 2020-10-21 ‘Sinds die dag, nu bijna elf jaar geleden, zijn we
onafscheidelijk en liefdevol. We delen alles - nou ja, bijna alles. Alles behalve seks.’ Caroline is een danseres en droomt van de
dag dat haar vaste danspartner, haar soulmate Ruben, haar eindelijk zal nemen. In afwachting van zijn beslissing fantaseert
ze over dat magische moment, die eerste keer. Als ze een weekend in Bordeaux is, waar haar familie woont, ontmoet ze
Madhi. Zijn betoverende en krachtige donkere huid zal haar verder brengen dan een draai op een dansvloer. Hij zal haar
meesleuren in een intense wervelwind van heerlijke sensaties, om eindelijk haar eeuwige droom te laten uitkomen ... En wat
als blijkt dat Ruben gewoon een beetje extra motivatie miste? Een dans met zijn drieën ... Alicia Luz is een Franse
romanschrijver en hypnotherapeut. Toen ze begin dertig was, op zoek naar nieuwe en ongekende sensaties, begon ze een
carrière in erotica. Ze vindt het leuk om woorden zo te ordenen dat ze de lezer doen dromen en fantaseren. Ze vindt het ook
leuk om vormen en kleuren samen te gebruiken om zo de lezer meer te boeien. Je kunt haar vinden op Instagram
@alicia.luz.auteure
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1
missie, 1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door een groep boeren.
Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel
Jon Smith van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is
met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda
opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een race tegen de klok
om de wereld van de ondergang te redden...
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende
Paul Janson-reeks raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was
Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu
freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen
nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson
vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren. Maar
piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie
'Een ware Ludlum groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011
Leugen Penelope Sky 2021-06-03 Waarom heb ik haar laten gaan? Op die vraag heb ik geen antwoord. Hoe kan ik die vraag
ook beantwoorden als ik dat zelf niet eens weet? Ik ben de Skull King. Ik laat NOOIT iemand gaan. Zes weken later kom ik haar
tegen in een bar. Ze is nog net zo pittig als ik me kan herinneren. Ze heeft nog steeds die vurige blik in haar ogen en draagt
een strak jurkje, waardoor ze iedereen om haar vinger windt. Nu ze niet onder het vuil in een kooi zit opgesloten… is ze
bloedmooi. Ze is er flink op vooruit gegaan. Ik besluit haar gedag te zeggen… en te zien wat er gebeurt.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het
gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge.
Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith
wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de
Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag
komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre
slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert
Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers
op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
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