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washington post 'Een kolossaal en meesterlijk drama. (...) Pakkend, surreëel en verpletterend overtuigend.'
plautus menaechmi Titus Maccius Plautus 1971

newsweek 'Een onthutsend en vernietigend debuut over Amerikaanse ambities, macht, politiek, geld, corruptie

De correcties Jonathan Franzen 2012-05-07 De correcties is Jonathan Franzens alom bejubelde meesterwerk

en apathie.' jeff jarvis, people 'Franzen heeft het voor elkaar gekregen een boek vol suspense te schrijven,

over de oude Enid en Alfred Lambert en hun drie kinderen Denise, Gary en Chip, die moeite hebben zich te

met de elementen van een complexe, gelaagde psychologische roman. (...) Een meeslepend verhaal dat nog

ontworstelen aan de invloed van hun ouders. Denise is als eigenaar van een bekroond restaurant weliswaar

lang blijft nazinderen in je gedachten, nadat de klanken van veel gewonere verhalen al weggestorven zijn.'

maatschappelijk geslaagd, maar gescheiden en ongelukkig in de liefde. Gary, getrouwd en vader van drie

peter andrews, the new york times book review

kinderen, lijkt een succesvolle suburb-bewoner, maar hij lijdt aan de ziekte van de geslaagde man: hij vindt

Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en

niets van wat hem vroeger plezier bracht nog de moeite waard. Het slechtst is Chip eraan toe. Aan zijn ooit

Internationaal Insolventierecht (Leiden) 2021 De jaarvergadering NVRII 2020 behandelt de vraag in hoeverre

veelbelovende universitaire loopbaan is door een seksschandaal een einde gekomen, en nu probeert hij zijn

het insolventierecht en aanverwante regelingen een adequaat kader bieden voor een hard geraakte

net afgeronde scenario aan een filmproducent te verkopen. Als hij bij toeval de echtgenoot van zijn minnares

economie, mede door de impact van COVID-19.

ontmoet komt hij terecht in een maalstroom van hilarische en volstrekt onvoorspelbare gebeurtenissen.

Van alles het beste Rona Jaffe 2011-10-06 Rona Jaffes iconische pageturner verscheen in 1958 en maakte

Intussen probeert Gary het familiekapitaal van zijn dementerende vader te behoeden voor totaal verval en

bij verschijnen een enorme indruk. Sommige lezers waren geschokt, maar de meeste, miljoenen, vonden het

gaan de oude Enid en Alfred hun noodlot tegemoet op een cruiseschip. Jonathan Franzen geeft met De

fantastisch zichzelf in het verhaal van de vijf jonge, ambitieuze medewerkers van een New Yorkse uitgeverij

correcties een hilarische en overrompelende visie op de ziel van de westerse maatschappij. Nu al kan het

te kunnen herkennen. Van alles het beste volgt meisjes als de pas afgestudeerde Caroline, die op de

boek met recht een van de grote romans van de 21ste eeuw worden genoemd. Jonathan Franzen (1959)

typekamer droomt van een promotie tot redacteur, April, het naïeve provinciaaltje, dat in een paar maanden

woont en werkt in New York. In 2001 won hij de National Book Award voor De correcties, waarvan wereldwijd

tijd transformeert tot een vrouw met wie elke man gezien wil worden, en Gregg, de vrijgevochten actrice, die

miljoenen exemplaren werden verkocht. Hij publiceerde eerder de romans De 27ste stad en Schokgolven. De

stiekem hunkert naar een huiselijk bestaan. Jaffe volgt hun persoonlijke en zakelijke strubbelingen in

correcties is een zeldzaamheid: een boek dat hoog inzet, stilistisch verbluft en niet kan worden weggelegd tot

intelligent, meelevend proza, dat tegelijk zo scherp is dat je je eraan kunt snijden.

het is uitgelezen. pieter steinz, nrc handelsblad Met voorsprong het beste boek dat ik in jaren gelezen heb.

Perfecte akoestiek Daria Bignardi 2014-10-02 Op een koude ochtend in december gaat in het huis van Arno

Het enige slechte is dat het jammer genoeg na 502 paginas ophoudt. yves desmet, de morgen Een knap,

Cange onverwacht de wekker. De kinderen slapen nog, maar de tafel is gedekt voor het ontbijt. Arno vindt

onderhoudend, goedgeschreven en bij vlagen buitengewoon grappig boek. hans bouman, de volkskrant

daar een brief van zijn vrouw Sara; na dertien jaar huwelijk blijkt ze haar gezin te hebben verlaten, zonder uit

Het teken van de vier Arthur Conan Doyle 2015-04-15 Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus,

te leggen waarom en waar ze naartoe is gegaan. Terwijl Arno voor het eerst zelf voor zijn kinderen moet

atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het karakter

zorgen, met de hulp van zijn humeurige en onhandige moeder, probeert hij erachter te komen waarom Sara

van de beroemdste en meest vernuftige detective aller tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee

is weggegaan. Hij ontdekt onverwachte geheimen in het verleden van zijn vrouw. Zal hij haar, de liefde van

de verhalen worden verteld, hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock

zijn leven, ooit terugzien?

Holmes-serie bevat onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het Boscombedal en

De wonderbaarlijke laatste reis van Donald Crowhurst Ron Hall 2017-02-18 In 1968 besloot Donald Crowhurst

Het avontuur van de kartonnen doos.

mee te doen aan de allereerste solozeilrace rond de wereld. Afgaand op zijn enthousiaste radioberichten

Stille woorden Elizabeth Musser 2012-02-23 Lissa's toekomst ziet er rooskleurig uit. Ze is intelligent en wil

dacht iedereen in Engeland dat hij zou winnen. Het land maakte zich al op voor een heldenontvangst. Maar

gaan studeren aan de universiteit. Plotseling wordt haar leven een halt toegebracht als haar moeder om het

acht maanden na zijn vertrek werd zijn boot gevonden, midden op de Atlantische Oceaan, zonder Crowhurst

leven komt bij een auto-ongeluk. Musser maakt opnieuw een onvergetelijke indruk Ontroerend verhaal over

aan boord. Van hem is nooit meer iets vernomen. In 'De wonderbaarlijke laatste reis' van Donald Crowhurst

verlies en zelfvertrouwen Achttien maanden later heeft Lissa haar leven nog niet op de rails. Ze voelt zich

reconstrueren Nicholas Tomalin en Ron Hall deze fatale tocht over de oceaan. Op basis van de logboeken

schuldig over de dood van haar moeder en ook het contact met haar vader verloopt moeizaam. En bij iedere

aan boord en vele gesprekken met Crowhursts familie en vrienden ontdekken ze hoe hij iedereen om de tuin

poging om weer achter het stuur te gaan zitten, raakt ze in paniek. Kan de wijze instructeur van Ev

wist te leiden. De stoere oceaanzeiler die velen in Crowhurst zagen, bleek een eersteklas oplichter en fantast.

McAllistair's rijschool haar weer op de been helpen . . . of liggen er meer verraderlijke bochten op haar

'Een van de meest bijzondere verhalen over de zee die ooit zijn geschreven.' - Washington Post / 'Een

levenspad?

virtuoze weergave van de anatomie van de ziel.' - New York Times Book Review / 'Het zeedrama van de

Ik mis mezelf Lisa Genova 2012-07-19 Alice is bijna vijftig en leidt een druk leven als wetenschapper wanneer

eeuw.' - Sir Francis Chichester

ze de diagnose vroege alzheimer krijgt. Haar leven verandert drastisch: ze verliest haar carrière en de regie

Sodom en Gomorra Marcel Proust 2018-11-22 Op zoek naar de verloren tijd is een van de grootste triomfen

over haar eigen wereld. Haar plan om haar man en kinderen niet tot last te worden en op tijd afscheid te

van de wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust

nemen, verdwijnt uit haar geheugen. En Alice blijft achter, zonder haar herinneringen aan het verleden,

gevangen in een web van subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere zinnen en

zonder hoop voor de toekomst. Ze leeft in een heden dat soms even mooi maar meestal verwarrend en zelfs

messcherpe observaties. In Sodom en Gomorra, het vierde deel van de cyclus, ontleedt Marcel Proust de

angstaanjagend is. Ik mis mezelf beschrijft op indrukwekkende wijze hoe Alice¿ wereld uit elkaar valt, en hoe

homoseksuele liefde - zowel mannelijk als vrouwelijk - en ondervindt hij hoe destructief seksuele jaloezie kan

ze in het puin terugvindt wat echt belangrijk is. Lisa Genova woont en werkt in Boston. Ze studeerde

zijn. De avances van Baron de Charlus brengen hem ertoe zijn aristocratische milieu te verlaten, terwijl men

Neurowetenschappen aan Harvard. Haar debuutroman Ik mis mezelf werd een internationale bestseller. Het

in het burgerlijke milieu waarin hij terechtkomt de aristocratie benijdt. Ook gaat de verteller uitgebreid in op de

boek werd verkocht aan meer dan vijftien landen en won diverse prijzen, waaronder de 2008 Bronte Prize.

liefde van Marcel voor Albertine. Marcel lijdt onder de vlinderachtige trouweloosheid van Albertine en vreest

De geest der wetten, Charles-Louis de Secondat Baron de Montesquieu 1783

dat hij alleen op haar verliefd is uit angst haar te verliezen.

De 27ste stad Jonathan Franzen 2012-09-07 St. Louis, ooit de vijfde stad van de Verenigde Staten, is aan

Lance Armstrongs oorlog Daniel Coyle 2010-03-04 Als er iets is dat het leven van Lance Armstrong typeert -

het eind van de jaren tachtig van de twintigste eeuw de 27ste stad, waar leegstand en vervuiling hebben

behalve dat hij een succesvol gevecht voerde tegen kanker, zeven keer de Tour de France won, uitgroeide

toegeslagen. Als een jonge vrouw uit India tot hoofd van politie wordt benoemd, is zij door haar frisse ideeën

tot een media-icoon en herhaaldelijk van dopinggebruik werd beschuldigd - dan is het wel zijn onbreekbare

en humanistische opvattingen aanvankelijk populair. Maar al spoedig raakt een aantal prominente burgers

wil om te winnen. Ten koste van alles en iedereen. Armstrong krabbelt weer op na de bijna verloren Tour van

betrokken bij een bizarre samenzwering, die de stad angst en terreur brengt. Vooral Martin Probst, een

2003, verwerkt een pijnlijke scheiding, speelt psychologische spelletjes met renners als Jan Ullrich en houdt

vooraanstaande projectontwikkelaar, raakt daar ongewild in verzeild en is tegelijkertijd het voornaamste

zich staande in een mediacircus van jetsetters, controversiële Italiaanse sportartsen, advocaten en de

slachtoffer. En met hem zijn vrouw en zijn dochter. Ruzies aan tafel blijken te worden afgeluisterd, dagboeken

dopingheksenjacht van Franse pers en politie, die uitgerekend na Armstrongs afscheid steeds grotere vormen

en boodschappenlijstjes gefotografeerd en zelfs een bioscoopbezoek gaat niet ongemerkt voorbij. Intussen

aanneemt. Dit alles maakt de lezer van zeer nabij mee - alsof Daniel Coyle bij Armstrong achterop de fiets

blijkt het nieuwe hoofd van politie monumentale ambities te hebben voor zowel St. Louis als zichzelf. Ze lijkt

zat. Wat drijft deze man? Lance Armstrongs oorlog geeft op uiterst onderhoudende wijze antwoord. En is

precies te krijgen wat ze wil. De 27ste stad is de eerste roman van Jonathan Franzen (1959), die met zijn

daarmee dé biografie van een van de grootste sportmensen aller tijden. 'Een proeve van Amerikaanse

meesterwerken De correcties en Vrijheid de wereld veroverde. Het is een groots, aangrijpend en origineel

sportjournalistiek in de beste tradities.' - de Volkskrant 'Het is eigenlijk veel leuker in boekvorm dan op tv.' -

boek. De pers over De 27ste stad: 'De 27ste stad is niet makkelijk te vergeten: het is zowel Great als

Sunday Telegraph Daniel Coyle schreef onder meer Hardball en Waking Samuel. Zijn werk werd opgenomen

American. (...) Een roman met memorabele personages, verrassende situaties en provocatieve ideeën.' the

in The Best American Sports Writing. Hij woont in Alaska met zijn vier kinderen. Benjo Maso schreef onder
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meer Wij waren allemaal goden. De Tour van 1948.'

Zuiverheid Jonathan Franzen 2015-09-04 Over De correcties: ‘De correcties is een zeldzaamheid: een boek

Diefje met verlos Pelham Grenville Wodehouse 1980

dat hoog inzet, stilistisch verbluft en niet kan worden weggelegd tot het is uitgelezen.’ Pieter Steinz, NRC

J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius Maro 1655

Handelsblad ‘Met voorsprong het beste boek dat ik in jaren gelezen heb. Het enige slechte is dat het jammer

Aan zijn voeten Tessa Afshar 2015-12-05 ‘Aan zijn voeten’ van Tessa Afshar vertelt over de geschiedenis

genoeg na 502 pagina’s ophoudt.’ Yves Desmet, De Morgen Over Vrijheid: ‘Laten we er niet omheen

van Ruth en Boaz: het liefdesverhaal dat de toekomst van het volk Israël bepaalde. Straatarm en rouwend om

draaien: Jonathan Franzen heeft met Vrijheid een meesterwerk geschreven.’ Hans Bouman, de Volkskrant

haar man komt Ruth aan in Israël. Haar enige hoop is dat ze genoeg voedsel kan verzamelen om haar

***** ‘De beknelling van een huwelijk, er werd al veel over geschreven, maar zelden met zo veel gloed,

schoonmoeder Naomi en zichzelf te behoeden voor de hongerdood. Maar God heeft een groter plan met haar

urgentie en drama als in Vrijheid. (...) Vrijheid is een grandioze prestatie en behoort tot die zeldzame

leven. Tussen alle mensen die haar behandelen als uitschot is er één man die haar nood ziet en hulp biedt.

categorie boeken waar je niet uitsluitend bewondering voor kunt hebben maar waar je ook echt van gaat

Deze Boaz kan zijn ogen niet van Ruth afhouden. Hij houdt zichzelf voor dat hij alleen maar zo vriendelijk is

houden.’ Joost Zwagerman, Vrij Nederland Zuiverheid, de nieuwe, grote roman van Jonathan Franzen, vertelt

vanwege zijn familieband met Naomi, maar diep vanbinnen weet hij wel beter.

het verhaal van de Amerikaanse Purity Tyler, voor de mensen in haar omgeving bekend als Pip - zij schaamt

Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie 2008 De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag

zich voor haar echte voornaam. Haar moeder heeft nooit willen vertellen wie haar vader is, en als Pip een

naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe

traumatische ervaring heeft in het Californische kraakpand waar ze woont, besluit ze naar hem op zoek te

aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.

gaan. Haar zoektocht leidt haar door Noord-Amerika en Latijns-Amerika, waar ze in contact komt met een

Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge vrouw. Als

charismatische, wereldberoemde internetrebel, Andreas Wolf. Maar Pip weet niet dat Wolf zelf een geheim

ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een weeshuis stuurt. Op

met zich meedraagt, uit een ver verleden, toen hij in Oost-Duitsland woonde en de Berlijnse Muur nog niet

haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed Thornfield. Daar ontluikt een grote

gevallen was. Zuiverheid is een grootse, ontzagwekkende roman over identiteit, afstamming, liefde en

liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de

seksualiteit, maar vooral over geheimen: van de intieme geheimen binnen een familie tot de levensgevaarlijke

onthulling van Rochesters duistere geheim. Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten...

geheimen van kapitalistische multinationals en de hele westerse maatschappij. Franzens fabelachtige pen en

`De schrijfster houdt ons bij de hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons

de mythische structuur van zijn nieuwe roman maken Zuiverheid tot de belangrijkste Amerikaanse roman van

geen moment alleen en staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot

2015, die de lezer vele schitterende uren zal bezorgen. Jonathan Franzen is een van de belangrijkste

doordrongen van het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf

schrijvers van onze tijd. Hij brak in 2001 internationaal door met zijn meesterwerk De correcties, waarvoor hij

Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als

de National Book Award ontving, en publiceerde in 2010 Vrijheid, dat wordt gezien als de beste roman van de

enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar

laatste jaren.

klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en

Sneeuwwitje Donald Barthelme 2014-05-30 Sneeuwwitje is Donald Barthelmes heerlijk vunzige hervertelling

Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die

van het klassieke sprookje - voor achttien plus Sneeuwwitje woont in de grote stad met Bill, Kevin, Edward,

ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld

Hubert, Henry, Clem en Dan. Ze verdienen de kost met het maken van babyvoeding en het wassen van de

waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en

gebouwen. Eén keer in de week mogen de zeven met Sneeuwwitje onder de douche. Maar Sneeuwwitje

schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met

heeft genoeg van haar drugs- en drankverslaafde huisgenoten en gooit haar zwarte haar uit het raam in de

ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin

hoop dat er een prins langs omhoogklimt. Buurman Paul heeft weliswaar blauw bloed, maar is helaas een

Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor

besluiteloze sul die mislukt als kunstschilder en later ook als monnik. Verder is er nog het krengerige

haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor

pubermeisje Jane en haar minnaar Hogo, die onverwachts zijn oog op Sneeuwwitje laat vallen wat Jane

nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij

natuurlijk niet kan verkroppen. Gaandeweg vertoont de huiselijke harmonie steeds grotere barsten die maken

nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant

dat het verhaal uitloopt op zijn onvermijdelijke en gruwelijke einde.

Psmith knapt het op! Pelham Grenville Wodehouse 2020

Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg

De zin van het bestaan Viktor E. Frankl 1978 Een psycholoog beleeft het concentratiekamp & een inleiding tot

Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een

de logotherapie -- on cover.

barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land hopen ze

De Draak en de Prinses Caterina Nikolaus 2018-12-24 Fantastisch verhaal voor kinderen. Een prinses is bang

een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven

voor een draak die in haar koninkrijk is verschenen. Daarom stuurt ze haar soldaten en ridders tegen hem het

betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt

veld in. Elfen proberen tevergeefs om hem te helpen. Dus wordt de draak gedwongen te vluchten naar de

dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter

vijand van de prinses. Zal hij zichzelf ermee kunnen redden? De jonge auteur heeft het verhaal geschreven in

aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.

de eenvoudige taal van kinderen. Het is daarom ook goed geschikt voor vroege lezers. Wat anderen te

Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »

zeggen hebben: "De Draak en de Prinses gaat over een eenvoudig en verstrekkend onderwerp: angst, en

De Reis Om de Wereld in Tachtig Dagen Jules Verne 2021-09-07 Book Excerpt: en altijd dezelfde seconde

hoe angst leidt tot misverstanden en zelfs gewapende conflicten. De jonge auteur schrijft levendig en voegt

aan. "Dat bevalt me, dat bevalt me zeer goed," sprak Passepartout bij zich zelven. Hij merkte in die kamer

wijze klassieke stijlmiddelen voor verhalen, zodat men gemakkelijk de weg kan vinden in haar fantasie". De

ook een lijstje op dat boven de pendule hing. Dit behelsde het programma van hetgeen hij dagelijks had te

originele Italiaanse versie is geschreven tijdens het "Young Writers Program" 2010 van nanowrimo.org.

doen. Het bevatte, van des morgens acht ure af, op welk uur Phileas Fogg opstond, tot half twaalf, wanneer

Jeeves fikst 't Pelham Grenville Wodehouse 1970

hij zich naar de Reform-club begaf om te ontbijten, alle bijzonderheden van den dienst: thee en geroosterd

Meneertje jarig Roger Hargreaves 2013-09-04 Meneertje Jarig heeft altijd zijn feestmuts op en geeft partijtjes

brood ten acht ure drie en twintig minuten; scheerwater ten negen ure zeven en dertig, het haar in orde

voor iedereen. Maar het lijkt erop alsof hij één hele belangrijke verjaardag vergeet Meneertje Jarig is het

brengen ten negen ure vijftig enz. Van half twaalf des voormiddags tot twaalf ure 's nachts, op welk uur de

zevende deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!

stelselmatige Engelschman zich te rust begaf, was alles bepaald, voorzien en geregeld. Passepartout had er

Klusjesman - erotisch verhaal Marianne Sophia Wise 2019-12-05 Henry werkt op een booreiland in de

pleizier in dit programma te bestudeeren en de verschillende punten er van in zijn geheugen te prenten. Wat

Noordzee. Hij werkt twee weken lang elke dag in diensten van twaalf uur en vliegt daarna naar de wal om

de garderobe van zijn meester betreft, deze was volmaakt in orde en bewonderenswaardig gerangschikt. Elke

vakantie te houden en plezier te maken met zijn vrienden en zijn vrijgezelle collega’s. De nachten brengt hij

broek, jas of vest had een n Read More

door met vrouwen, waarbij de taal van het lichaam, de woorden en de gevoelens vrij spel krijgen. En bij het

Zoölogische Philosophie Of beschouwingen over de Natuurlijke Historie der dieren etc. Jean Baptiste Pierre

ochtendgloren nemen ze afscheid. Zijn regel is eenvoudig: één nacht, één vrouw. Slechts één keer maakt hij

Antoine de Monet de Lamarck 2013-04 Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION CLASSICS

een uitzondering. Haar naam is Clara. Deze novelle is uitgegeven in samenwerking met de Zweedse

serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de

filmproducente Erika Lust. Het is haar doel om de menselijke natuur en de verscheidenheid daarvan weer te

bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De

geven met korte verhalen over passie, intimiteit, liefde en lust. Deze novelles bestaan uit krachtige verhalen

meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition

met een erotische ondertoon. Marianne Sophia Wise is een schrijfster van erotische verhalen.rn

geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie

Cobra Jacques Martin 1993

helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige

Rumoer op Blandings Castle Pelham Grenville Wodehouse 1956

wereldliteratuur werken.

Svenska sprakets lagar Johan Er Rydquist 1850

Boekzaal der geleerde wereld 1825

Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De

De deur naar december Dean R Koontz 2021-10-22 Wanneer de psychiater Laura McCaffrey haar negenjarige

makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle

dochtertje Melanie terugvindt, is het al zes jaar geleden dat ze haar voor het laatst heeft gezien. Op driejarige

publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte

leeftijd is Melanie namelijk ontvoerd door haar vader, een verknipte wetenschapper, en het lijkt erop dat ze in

TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat

tussentijd zwaar getraumatiseerd is geraakt. Wat is er in die zes jaar eigenlijk allemaal met Melanie gebeurd?

een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het

En wat is het verband tussen haar verdwijning en een reeks moorden die onlangs hebben plaatsgevonden?

behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.

In samenwerking met politie-inspecteur Dan Haldane probeert Laura antwoorden te vinden op deze vragen.
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Echter, al snel lijkt het erop dat deze zowel letterlijk als figuurlijk buitengewoon schokkend zijn - en niet van

De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean Aitchison 1997 Overzicht van

deze wereld... In De deur naar december verteld Dean Koontz een gruwelijk verhaal over wetenschappelijke

de oorsprong en ontwikkeling van de menselijke taal.

experimenten en bovennatuurlijk krachten. De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om

Het Gele Behang Charlotte Perkins Gilman 2016-04-24 'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman

zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn

is het beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal binnen de feministische

werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen.

en gothic literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het

Dit maakt hem tot een van de grootste New York Times-bestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar

gebrek aan zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk en

liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn

fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel

wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.

raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze een

Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis Herman J. Selderhuis 2012-10-02 - Compleet overzichtswerk van

postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef

de Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief

haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder potlood, pen en penseel."

bronteksten voor verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk voor

Perzische brieven Montesquieu 2017-04-21 Direct bij verschijnen in 1721 was Perzische brieven van

specialisten, docenten, studenten en geïnteresseerden in Nederlandse cultuur- en kerkgeschiedenis In dit

Montesquieu een overdonderend succes. Begrijpelijk, want voor talloze lezers ontsloot Montesquieu met zijn

nieuwe handboek voor de Nederlandse kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een

sprankelende beschrijvingen het Europese leven in de achttiende eeuw en opende hij het raam voor een

team van katholieke en protestanse specialisten de resultaten van recent onderzoek verwerkt. In heldere taal

nieuwe visie op de wereld. Usbek en Rica – twee Perzen in Parijs – kijken hun ogen uit in de westerse

en met ruime aandacht voor de samenhang van maatschappelijke, culturele en kerkelijke ontwikkelingen

wereldstad, en schrijven elkaar brieven over wat er allemaal gebeurt in het vitale leven daar. Ze lijken de

wordt een compleet overzicht van de geschiedenis van het Nederlanddse christendom aangeboden. Het

westerse samenleving enorm te bewonderen, maar voor de goede verstaander is het duidelijk dat er flink wat

standaardwerk is samengesteld met het oog op het onderwijs aan hogescholen en universiteiten; tegelijk is

kritiek wordt geleverd op wat ze aantreffen en dat er behoorlijk de spot wordt gedreven met de menselijke

het toegankelijk voor een brede kring geïnteresseerden. Aan het hand werkten mee: - Paul H.A.M. Abels -

dwaasheid. Dat maakt Perzische brieven tot een klassiek literair meesterwerk en een kraamkamer van de

Willem J. van Asselt - William den Boer - Aart de Groot - George Harinck - Izak Kole - Peter Nissen - Frank

nieuwe wijsbegeerte, de Verlichting.

van der Pol - Herman J. Selderhuis - Lodewijk Winkeler
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