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Knopendoos Mar 27 2022
Wonderboys Jul 19 2021 Een dikke, ouder wordende schrijver en zijn losbandige redacteur Crabtree gaan in deze zwarte komedie op zoek naar de gloriedagen van weleer. Deze zowel humoristische als schrijnende
roman vormt opnieuw het bewijs van Chabons uitbundige schrijftalent. Wonderboys werd verfilmd met Michael Douglas en Tobey Maguire in de hoofdrollen.
De kraamhulp Oct 22 2021 'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste thriller ooit. Als Didi na een zware bevalling van haar eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van de
kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat langzaam. Miriam de Moor, werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt kwade opzet
van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar Hennequins verleden groeit bij haar steeds meer de overtuiging dat ze te maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist deze vrouw heeft
zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De kraamhulp' beschrijft tien beslissende dagen uit het leven van drie jonge vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust komen bij elkaar in een
beklemmende, ontroerende pageturner.
Rodham Dec 24 2021 ‘Rodham’, de nieuwe roman van Curtis Sittenfeld schetst een alternatieve geschiedenis over Hillary Rodham. Zij is een veelbelovende jonge vrouw: ze studeert rechten aan de prestigieuze
rechtenfaculteit van Yale, en maakt naam als activiste en voorvechtster van vrouwenrechten. En dan valt ze als een blok voor Bill Clinton. Een knappe, charismatische medestudent die zijn politieke carrière al ijverig in
de steigers aan het zetten is. Tussen Hillary en Bill ontstaat een diepgaande intellectuele, emotionele en fysieke verbintenis. In het echt trouwde Hillary Rodham met de liefde van haar leven en werd zij de Hillary
Clinton die we al decennia kennen. Maar in deze meesterlijk verbeelde roman kiest Hillary een andere weg en verlaat ze Bill. In de daaropvolgende decennia klimt ze op in de Amerikaanse politiek. Haar wegen zullen
die van Bill Clinton telkens opnieuw kruisen, zowel in de politieke arena als privé.
The SRC Blue Book of 3-trend Cycli-graphs Nov 03 2022
De stille patiënt Jan 25 2022 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een
prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een
verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een
psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor
haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Nachtboot naar Tanger Apr 27 2022 Het is al laat in het Spaanse havenstadje Algeciras, wanneer twee verlopen Ierse gangsters staan te wachten op de veerboot uit Tanger. Een geliefde is verloren, een dochter wordt
vermist, hun levens zijn aan diggelen. Of kan er nog iets aan gedaan worden? Nachtboot naar Tanger is een roman over een wereld waarin seks, de dood, drugs en geweld de boventoon voeren, maar waarin het
mysterie van de liefde tegelijk overwint. Het is een bijtend en hilarisch, lyrisch maar ook altijd spannend verhaal. Een tragikomisch meesterwerk van de vaak bekroonde Ierse auteur Kevin Barry, die wordt gezien als
een van de beste stilisten van dit moment.
Jamaica inn Sep 20 2021 Een jong meisje komt na de dood van haar ouders rond 1850 terecht bij een tante die getrouwd is met de waard van een oude, afgelegen herberg aan de kust van Cornwall.
Scherven brengen geluk Jun 29 2022 Deeanne Gist brengt in ‘Scherven brengen geluk’ het verhaal achter de beroemde Tiffany-kapel tot leven. Chicago, 1893. De knappe studente Flossie Jayne wordt door
sieradenmaker Louis Tiffany gevraagd mee te helpen aan de bouw van zijn Tiffanykapel: een staaltje kunst zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Ze werkt zich een slag in de rondte om de kapel op tijd af te hebben
voor de Wereldtentoonstelling en naam te maken in de kunstwereld. Maar dan krijgen haar ambities last van concurrentie. En wel van haar eigen hart. Wie zal de strijd winnen? Haar carrièredroom of de interessante
jongeman die de kamer naast de hare huurt? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘Het hart op de lippen’ en ‘Alles op het spel’.
Monthly Commentary on Indian Economic Conditions Oct 02 2022
In gesprek met mijzelf May 29 2022 Bestseller Nelson Mandela nu als midprice In deze autobiografie is Mandela icoon noch heilige; hier is hij gewoon een mens van vlees en bloed. Dit is een zeldzame kans om tijd door
te brengen met Nelson Mandela; met hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. In gesprek met mijzelf toont het persoonlijke leven van Mandela: van brieven die hij heeft geschreven tijdens
de moeilijkste momenten van zijn gevangenschap tot het manuscript van het ongepubliceerde vervolg op zijn biografie De lange weg naar de vrijheid. Het boek is een persoonlijk verslag, vanaf het eerste ontwaken van
zijn politieke geweten tot en met zijn glansrol op het wereldtoneel. Dit boek geeft de lezer toegang tot het leven van de unieke persoon achter de publieke figuur. Nelson Mandela werd geboren in Zuid-Afrika op 18 juli
1918. In 1944 werd hij lid van het ANC en was sindsdien betrokken bij het verzet tegen het regime van apartheid. Tot hij in 1962 werd gearresteerd, waarna 27 jaar gevangenschap volgde. Nadat hij in 1990 werd
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vrijgelaten, kreeg Mandela in 1993 de Nobelprijs voor de vrede en werd hij in 1994 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. Op 5 december 2013 is Mandela in zijn huis in Johannesburg op 95-jarige
leeftijd overleden.
Nooit heb ik ooit Aug 20 2021 Desperate housewives meets Killing Eve Het begint als een spel op een avond bij de leesclub. Nooit heb ik ooit... iets heel ergs gedaan. Maar Amy heeft wél iets heel ergs gedaan. En Roux,
de charmante nieuwkomer in de wijk waar Amy woont, weet precies wat dat is. Roux belooft dat ze haar met rust zal laten als Amy volgens haar regels speelt. Maar Amy is niet bereid om alles te verliezen. Ze zal
terugvechten, en in dit razend spannende kat-en-muisspel kan maar één iemand winnen. 'Veel boeken claimen het perfecte strandboek te zijn. Dit boek is het.' Wallstreet Journal
Henrici-Ludouici Castanaei de La Rochepozay Pictauorum episcopi Exercitationes in varios bibliorum libros, quorum seriem pagina 4. docebit. Opus non insuaue ob nouitatis gratiam, quâ conuestitum est, ac enitescit
Sep 01 2022
De ziel van de zee Feb 23 2022 Het eerste deel in een meeslepende familiesaga zoals alleen Nora Roberts die kan schrijven! Ooit waren de broers Quinn eenzame, mishandelde jongens, tot ze werden geadopteerd door
Ray en Stella Quinn, die hen liefdevol opvoedden in hun huis aan het water. Nu zijn de broers terug in Chesapeake Bay om de laatste wens van hun adoptievader in te willigen: zorgen voor de tienjarige Seth. Aan
Camerons ongecompliceerde leven komt een abrupt einde als hij terug moet naar Chesapeake Bay om voor Seth te zorgen, de beschermeling van zijn vader, die net zo beschadigd is als hij ooit was. Cameron krijgt weer
met zijn broers te maken en wordt ook nog eens tot huisman gebombardeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij Anna Spinelli op zijn dak, de pittige sociaal werkster die zal beslissen over het lot van Seth…
Catalogue of the Library of the Graduate School of Design, Harvard University Jul 31 2022
Brieven uit de gevangenis Nov 22 2021 De 100 meest bijzondere brieven van Mandela gedurende zijn gevangenschap Brieven uit de gevangenis van Nelson Mandela werd voor het eerst gepubliceerd in 2018, het jaar
dat Nelson Mandela 100 jaar zou zijn geworden. Een boek met meer dan 250 brieven die Mandela in 27 jaar gevangenschap schreef. Deze zomer verschijnt een selectie van de meest bijzondere brieven: 100 brieven,
waarvan 6 nog niet eerder zijn gepubliceerd. Brieven uit de gevangenis biedt een essentiële politieke geschiedenis van de late twintigste eeuw en illustreert hoe Mandela zijn morele waarden weigerde op te geven
ondanks de zware straf die hij kreeg. Of het nu zijn onophoudelijke steun is aan zijn eveneens gevangen vrouw of een samenvatting van zijn filosofie over mensenrechten die vandaag de dag nog weerklinkt, Brieven uit
de gevangenis toont ons de heldenmoed van Mandela en het zijn deze brieven die van hem uiteindelijk een van de meest inspirerende figuren van de twintigste eeuw maken. Nelson Mandela (1918-2013),
antiapartheidsstrijder, was van 1994 tot 1999 de eerste democratisch gekozen president van Zuid-Afrika. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Sahm Venter is medeauteur van verscheidene boeken,
waaronder 491 Days van Winnie Madikizela-Mandela, dat ze samenstelde met Zamaswazi Dlamini-Mandela – ondernemer en schrijver, kleindochter van Nelson Mandela en Winnie Madikizela-Mandela.
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