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Dansen op lucht Nora Roberts 2013-10-10 Als
Nell Channing een nieuw leven begint op een
eiland voor de kust van Massachusetts, denkt ze
eindelijk veilig te zijn voor haar gewelddadige
echtgenoot. Ze gaat werken bij Mia Devlin, wier
boekhandel annex café het bruisende centrum
van het eiland vormt. Al snel is sheriff Zack Todd
er niet meer weg te slaan. Maar net als Nell hem
een beetje begint te vertrouwen, wordt ze
hardhandig geconfronteerd met haar verleden
en met het feit dat het eiland nog steeds zucht
onder een vreselijke vloek
De gele ogen van de krokodil Kathérine Pancol
2012-03-09 Een ongrijpbare herinnering uit haar
jeugd speelt Joséphine nog steeds parten. Beetje
bij beetje worden de beelden duidelijk en
begrijpt ze wat er op die zomerse dag op het
strand is gebeurd en hoe deze gebeurtenis haar
jeugd heeft beïnvloed. Ook de dood van haar
vader op jonge leeftijd heeft zijn sporen
nagelaten: opgroeien bij een koude,
opportunistische moeder, in de schaduw van
haar oogverblindende zus Iris gaf haar
zelfvertrouwen een flinke deuk. Als volwassene
heeft Joséphine het evenmin onder de markt.
Klein behuisd in een Parijse voorstad probeert ze
als alleenstaande moeder de eindjes aan elkaar
te knopen en haar twee jonge dochters een
toekomst te bieden. Het contrast met het
glamoureuze leven van haar zus kon niet groter
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zijn. Een leugen van Iris zal het leven van beide
zussen echter grondig overhoop halen. VOOR DE
LEZERS VAN SANTA MONTEFIORE!
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
BACCHAE Euripides 1973
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald
Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke
en fysieke bewustwording van een 11-jarig
jongetje in Zuid-Afrika.
Naakte lunch William Burroughs 2010-02-10
Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij
Olympia Press (die ook Henry Miller
publiceerden) onder de titel The Naked Lunch,
waarbij het lidwoord werd toegevoegd door de
Parijse redacteur. In 1962 verscheen het bij
Grove Press onder de titel Naked Lunch in
Amerika. Naakte lunch is een roman die, zoals
het een baanbrekend boek betaamt, het begin
(en eind) van een tijdperk is, en de grenzen van
de fictie verlegt. Het centrale verhaal van
Naakte lunch is dat van de drugsverslaafde
William Lee, die in narcotische staat pendelt
tussen New York, Tanger en een
nachtmerrieachtig landschap dat Interzone
wordt genoemd. Deze uitgave bevat niet eerder
gepubliceerde essays van Burroughs over de
roman, en een appendix die ruim twintig procent
met nieuw materiaal bevat.
Orlando 1976 Gefingeerde autobiografie van
een jonge edelman, die in de loop van eeuwen
langzaam een vrouw wordt.
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Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17
Ruth Doherty werkt in een militair hospitaal in
Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa
proberen te bevrijden. Ruths broers en zusjes
zijn na de dood van hun ouders in Amerika
achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo
veel mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack
Novak gewond raakt en in het militaire hospitaal
terechtkomt, is hij direct van Ruth gecharmeerd.
Maar Ruth wil haar hart niet verliezen, aan
welke man ook. Te midden van het gevaar en de
spanning van de Tweede Wereldoorlog zullen
Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig
hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer mee
van het Engelse platteland naar het
levensgevaarlijke luchtruim boven Frankrijk.
Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering
een grote rol.
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is
een levenslustige en leergierige scholiere in
New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in
natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het
liefst in de garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij
haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie met een
oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens wordt
begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de
moraal in haar land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Amerikanah Chimamanda Ngozi Adichie
2013-10-12 Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd
op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord
wanneer zij hun land Nigeria wegens de
militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie,
zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika
studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen,
knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te
maken met vernederingen en tegenslag. Obinze
besluit naar Londen te gaan en komt terecht in
de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke
opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert
jaren later terug naar Nigeria, waar intussen
een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net
zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde
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opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze
geconfronteerd met de grootste uitdaging van
hun leven.
Het postmoderne weten Jean-François Lyotard
2001 Kritische beschouwing, met name vanuit
kennistheoretisch oogpunt, van de idealen van
de Verlichting zoals die het moderne leven
beheersen.
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge,
hoogopgeleide zwarte man, die geen kans krijgt
om te slagen in een gesegregeerde maatschappij
die weigert hem als een menselijk wezen te zien.
Het verhaal volgt de fysieke en psychologische
reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de
achtergrond van New York in de eerste helft van
de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander
het brute naast het burleske en het komische
naast het tragische te plaatsen in een roman die
nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en
urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt
alom geprezen als een van de beste Engelstalige
romans van de twintigste eeuw. Onder anderen
James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich
inspireren door de creatieve manier waarop
Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte
man in het Amerika van vóór de
burgerrechtenbeweging. Het boek stond model
voor de memoires van Barack Obama.
De straat van de donkere winkels Patrick
Modiano 2014-11-13 De obsessie met het
verleden die Modiano s werk bezielt, vormt ook
in De straat van de donkere winkels de drijvende
kracht. Een privé-detective begeeft zich in een
schimmige wereld van woekeraars,
landverraders en gigolo s.
Don Juan Byron 2013-04-08 In de letterkunde
vertegenwoordigt de figuur Don Juan het idee
van de ultieme vrouwenverleider, maar in Lord
Byrons satirische epos zijn de rollen
omgedraaid: de onschuldige titelheld laat zich
verleiden door een reeks vrouwen. De Britse
dichter begon in de zomer van 1818 in Venetië
aan het werk en een jaar later werden de eerste
twee canto's anoniem in Londen gepubliceerd.
De inhoud werd als immoreel beschouwd, en
misschien juist daarom werd het gedicht
ongekend populair. Byron noemde het zelf een
'epische vertelling' zonder een strakke
verhaallijn. In navolging van de door hem
bewonderde klassieken beloofde hij wel dat er
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liefde, oorlog en een storm op zee in zouden
voorkomen. Tegenwoordig wordt het als zijn
meesterwerk beschouwd.
Waarom Azië rijk en machtig wordt Roel van
der Veen 2010-01-01 Analyse van de huidige
economische en politieke ontwikkelingen in Azië.
De naam van de roos Umberto Eco 2012-05-11
Het is de laatste week van november 1327 in een
welvarende abdij in het noorden van Italië.
Broeder William Baskerville, een geleerde
franciscaner monnik uit Engeland, komt als
speciaal gezant van de keizer met een delicate
diplomatieke opdracht naar Italië. Hij moet een
ontmoeting organiseren tussen de van ketterij
verdachte franciscanen en afgevaardigden van
de paus. Al spoedig ontwikkelt zijn verblijf in de
abdij zich echter tot een tijd vol apocalyptische
verschrikkingen: zeven dagen en nachten zijn
William en zijn metgezel Adson getuige van de
wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst
zonderlinge gebeurtenissen. Er worden zeven
geheimzinnige misdaden gepleegd, die de muren
van de ontoegankelijke, labyrintvormige
bibliotheek met bloed besmeuren. Angstige
geruchten gaan door de abdij; niet alleen de abt
heeft iets te verbergen, overal worden sporen
uitgewist. William, een voormalig inquisiteur,
wordt door de onderzoekskoorts bevangen. De
ontmaskering van de moordenaar gaat hem veel
meer in beslag nemen dan de strijd tussen de
keizer en de paus. Hij verzamelt aanwijzingen en
ontcijfert manuscripten in geheimtaal. Steeds
dieper dringt hij door tot de geheimen van de
abdij. Het valt niet mee deze roman te
benoemen. Is het een middeleeuwse kroniek,
een detective, een ideologische sleutelroman of
een allegorie? Wie één oog dichtknijpt en in het
boek kijkt als in een ver verwijderde spiegel, zal
in ieder geval gemakkelijk de monnikskappen en
kardinaalsmijters uit de dagen van William
verwarren met de moderne tekens van macht.
Umberto Eco (1932) is een van de grootste
schrijvers en denkers van deze tijd. Hij is
beroemd geworden door zijn grote romans De
naam van de roos, De slinger van Foucault, Het
eiland van de vorige dag, Baudolino en De
mysterieuze vlam van koningin Loana. Ook
schreef hij De geschiedenis van de lelijkheid en
De betovering van lijsten. 'Het bewijs dat een
bestseller toch van superieure kwaliteit kan zijn.'
Vrij Nederland 'Een roman zó vol fantasie en
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eruditie, als er weinige bestaan.' Elsevier
'virtuoos divertissement' NRC Handelsblad
Zes dagen eerder David Levithan 2013-08-01
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal
dat David Levithan schreef ter introductie van
zijn prachtige roman ELKE DAG. De
zestienjarige A wordt elke dag wakker in een
ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk
het leven van iemand anders te leiden. Omdat
zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit
hechten, mag hij niets opvallends doen, en
vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms
lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn
gastheren ingrijpend...
Bonjour tristesse Françoise Sagan 2015-07-06
Een van de grote klassiekers van de Franse
literatuur De zeventienjarige Cécile brengt
samen met haar vader de zomer door in een
landhuis aan de Franse Rivièra en verwondert
zich over de wereld van de jetset. Wanneer haar
vader zijn versierdersbestaan dreigt in te
leveren voor een huwelijk met de dominante
Anne komt het gemakkelijke leventje van Cécile
in gevaar. Cécile accepteert dit niet zonder slag
of stoot en besluit haar vaders huwelijksplannen
te ondermijnen. Ze bedenkt een plan waarbij ze
haar naasten als pionnen bespeelt. Toen
Françoise Sagan Bonjour tristesse in 1954 op
achttienjarige leeftijd publiceerde, sloeg het in
als een bom. Ondanks haar eigen jonge leeftijd
had ze een roman geschreven die blijk gaf van
een diepgaand inzicht in de psyche van een
meisje als zijzelf en in haar problemen met
volwassen worden.
Het leven en de opvattingen van de heer
Tristram Shandy Laurence Sterne 1990 Fictieve
biografie waarin weinig over de hoofdpersoon
bekend wordt doordat de verteller de
chronologie op zijn kop zet, voortdurend op
komische wijze uitwijdt en goochelt met
typografie en hoofdstukindeling.
De wereld als markt en strijd Michel
Houellebecq 2012-08-30 Een jonge depressieve
werknemer van een softwarebedrijf krijgt de
opdracht een reeks cursussen te verzorgen in de
provincie. Met tegenzin kwijt hij zich van zijn
taak, daarbij geholpen door een dynamische
collega, Rafaël Tisserland, die één groot
probleem heeft: hij is oerlelijk en kan niet aan de
vrouw komen. Toch probeert hij het, probeert
het uit alle macht, maar daarbij is hij een
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inzinking nabij. Dan spoort de hoofdpersoon hem
aan een daad te stellen: "Een mes, Raphaël, is
een aanzienlijke bondgenoot..." Houellebecq
roert in deze roman een onderwerp aan dat,
ondanks zijn centrale rol in het moderne leven,
nog nauwelijks verbeeld is in de literatuur: de
wereld van het werk. Genadeloos prikt hij de
illusies van de hedendaagse mens door. Werk en
seks vormen samen het terrein van de strijd die
wij allen voortdurend leveren om onszelf aan de
man te brengen. In zijn karakteristieke
ongepolijste stijl laat Houellebecq op
scherpzinnige en humoristische wijze zien wat
de noodlottige gevolgen zijn wanneer de mens
zichzelf tot handelswaar verheft. Michel
Houellebecq (1958) publiceerde essays en
poëzie voordat hij zich in 1994 met De wereld
als markt en strijd, een roman die bekroond
werd met diverse prijzen, opwierp al de grote
belofte van de Franse letteren. Die status
bevestigde hij met zijn tweede roman,
Elementaire deeltjes(Prix Novembre), die ook in
Nederland een groot succes kende. Over De
wereld als markt en strijd: "Michel Hoeullebecqs
roman toont aan dat de literatuur haar laatste
woord nog niet gesproken heeft. Hier zien we de
huidige wereld zoals ze is." - Le Journal du
Dimanche "Een bijtende verbeelding van het
moderne leven." - The Independent
Het paradijs verloren John Milton 2019-12-10
Paradise Lost is het grootste, beste en
beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit
in 'blank verse' (rijmloze verzen) geschreven
epos maakte, was hij al enige tijd blind; hij
dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de
in de hele wereldliteratuur onovertroffen
klankschoonheid van het epos is misschien
daaraan toe te schrijven. In het negende boek
van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn
aard neigt er niet toe verslag te doen Van
oorlog, tot dusver het enige thema Voor
heldendichten: 't meesterstuk was om Taai,
slepend moordbedrijf van fabuleuze Ridders te
tonen in verdichte strijd. Milton wilde niet
dichten over aardse strijd van helden en ridders,
maar over opstand in de hemel, oorlog tussen
God en Satan, elk met zijn legioen engelen, over
het neerbliksemen van de gevallen engelen naar
de hel en hun duivelse wraak op de nieuw
geschapen mens in het paradijs: de verleiding
van Adam en Eva en hun zondeval. Als de
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heidense godenwereld van Homerus en Vergilius
al dichters had geïnspireerd tot werk van
eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk met
de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof
uit het Oude Testament? Miltons Paradise Lost
verscheen in 1667 en werd op slag herkend als
een meesterwerk. De laatste Nederlandse
vertaling van dit epos dateert van honderddertig
jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van Peter
Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud
én vorm. Een uitgebreid maar bondig
commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van
Gustave Doré.
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
Madame Bovary Gustave Flaubert 2016-08-18
De liefde moet `als een orkaan uit de hemel
komen , vindt Emma Rouault, die op het
meisjespensionaat gezwijmeld heeft bij het lezen
van de uiterst dweperige geschriften die daar de
ronde deden. Maar haar behoefte aan een vurige
liefde wordt niet vervuld in haar huwelijk met
een goedmoedige plattelandsdokter Charles
Bovary. Ook de gepassioneerde buitenechtelijke
relaties waarin zij zich vol overgave stort
schenken haar niet het geluk waarvan ze
droomt. Flaubert tekent met een scherp oog
voor de fijnere gevoelens het leven van een
vrouw die te gronde gaat aan haar illusies.
Nachten van eenzaamheid / druk 4 Sidney
Sheldon 2007-08 Twee jonge Amerikaanse
vrouwen proberen erachter te komen waaraan
hun echtgenoten zijn gestorven omdat ze niet
geloven dat de mannen zelfmoord hebben
gepleegd.
Het oudste Faust-drama Christopher Marlowe
1887
Adolphe Benjamin Constant 2013-08-28
"Sommige mensen zouden nooit verliefd zijn
geweest, als zij niet over de liefde hadden horen
praten," merkte La Rochfoucauld al in de 17e
eeuw op. Hoe toepasselijk is deze uitspraak niet
op Adolphe: de jongeman, die zich verveelt aan
het hof van een Duitse keurvorst, volgt het
amoureuze voorbeeld van een vriend, en meent
verliefd te worden op de tien jaar oudere
Ellénore. Zij wakkert zijn hartstocht aan zolang
zij zijn avances afwijst. Maar wanneer zij haar
moeizaam verworven sociale positie voor hem
opgeeft en zelfs haar beschermer en kinderen in
de steek laat, ontdekt Adolphe dat hij in zijn
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egoïsme nooit echt van Ellénore heeft gehouden.
Zullen medelijden en schuldgevoelens hem
verhinderen met haar te breken? Benjamin
Constant de Rebecque (1767-1830), Frans
liberaal politicus, hechtte zelf het meest aan zijn
politieke en filosofisch-religieuze geschriften,
maar werd aan het eind van de 19e eeuw
"onsterfelijk" door zijn Journaux intimes en zijn
min of meer autobiografische romans Cécile en
Adolphe. Vooral Adolphe is het schoolvoorbeeld
van de roman d"analyse geworden. Klassiek in
zijn lucide beschrijving van uiterst complexe
gevoelens en door de soberheid van taal,
romantisch in de hartstochtelijke liefde van
Ellénore, in de spleen of Weltschmerz van
Adolphe.
Publieke vijand nummer twee Anthony
Horowitz 2002 Nick Simpel raakt ongewild
betrokken bij een roofoverval. Om te bewijzen
dat hij onschuldig is, moet hij de echte dader
ontmaskeren. Maar hoe doe je dat als je zelf in
de gevangenis zit? Vanaf ca. 11 jaar.
De Michelangelo van Coney Island / druk 1
Sarah Hall 2005 Een jongetje dat aan het begin
van de twintigste eeuw opgroeit in een NoordEngels kustplaatsje, komt later als tatoeëerder
terecht op de kermis van het Amerikaanse Coney
Island waar hij een Oost-Europese circusartieste
ontmoet.
Maigret en de clochard Georges Joseph
Christian Simenon 1983 Menselijke sympathie
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voor het slachtoffer van een moordaanslag leidt
commissaris Maigret tot de oplossing.
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 bevorderen dat deze verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden genomen.
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