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Robinson Crusoe. Ediz. integrale Daniel Defoe 2011
Welkom op kasteel Vrekkenstein / druk 1 Geronimo Stilton 2007 De muis
Geronimo Stilton (ik-figuur) wordt uitgenodigd op kasteel Vrekkenstein voor het
huwelijk van zijn neef Jonste Telg. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca.
9 jaar
Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis Anne Frank 2005 Bundel
verhalen die de auteur schreef tijdens haar onderduikperiode in 1943-1944,
waarin ze laat zien dat ze schrijfster wilde worden. Vanaf ca. 12 jaar.
Ik zal leven Marianne Thamm 2011-01-17 'Als een spookverschijning, opgedoken
uit het donker, stak een magere jongeman zijn hoofd door het autoraampje. Ik zag
het mes onmiddelijk. Het was een lang, smal wapen met een puntig toelopend lemmet.
Het voelde koud en scherp aan toen hij het tegen mijn hals drukte. 'Schuif op, of ik
vermoord je', fluisterde hij.' Zo begint Alisons nachtmerrie. Ze wordt door twee
mannen verkracht en zo vaak gestoken met een mes dat de artsen later de wonden
niet meer kunnen tellen. Haar keel wordt doorgesneden en Alison wordt voor dood
achtergelaten op een smerige open plek, kilometers verwijderd van de stad Port
Elisabeth in Zuid-Afrika, waar ze woont. Maar Alison weigert te sterven. Ze wil
haar aanvallers niet de voldoening geven haar leven te vernietigen. 'Ik zal leven' is
het inspirerende en moedige verhaal van een vrouw die geen slachtoffer wil zijn.
Door haar vastberaden dapperheid is zij erin geslaagd haar levensbedreigende
lichamelijke en geestelijke trauma te overwinnen en kracht te putten uit haar
verschrikkelijke ervaringen. Alison reisde de hele wereld over om troost en steun
te bieden aan lotgenoten. Haar boek stond maandenlang nummer 1 op de
bestsellerlijsten in Zuid-Afrika en bereikte internationaal een miljoenenpubliek.
Zonder genade / druk 1 Renate Maria Dorrestein 2013-04-17 De 15-jarige Jem
wordt slachtoffer van zinloos geweld. Dat heeft grote gevolgen voor zijn
ouders. Verhaal in korte zinnen en gemakkelijke woorden.
Verdronken verleden Peter Robinson 2010-01-01 Tijdens een lange, hete zomer
komt Thornfield Reservoir droog te staan, waardoor het dorp Hobb's End aan de
vergetelheid wordt onttrokken. Vijftig jaar geleden verdween het onder de
waterspiegel toen het meer werd aangelegd. Samen met Hobb's End komt echter ook
een lang bewaard geheim boven water. Tussen de ru nes wordt het skelet van een
jonge vrouw ontdekt, een vrouw die blijkt te zijn vermoord. Inspecteur Alan Banks
wordt naar Hobb's End gestuurd om de zaak te onderzoeken. Samen met brigadier
Annie Cabot probeert hij de identiteit van het slachtoffer te achterhalen, maar de
aanwijzingen zijn schaars. Stukje bij beetje vormt Banks zich een beeld van de
laatste jaren die deze jonge, vrijgevochten vrouw doorbracht in Hobb's End. E n
vraag blijft hem bezighouden: waarom heeft niemand de vrouw ooit als vermist
opgegeven?
Achter de deur Giorgio Bassani 2018-04-12 Een tienerjongen groeit op in Ferrara
in de jaren dertig. Op school, altijd al een plek van rivaliteit en hi rarchie, is de
spanning van de politieke veranderingen in Itali duidelijk merkbaar. De jongen
realiseert zich langzaamaan dat zijn joodse identiteit impliceert dat hij wordt
buitengesloten en verstoten en dat hij afscheid zal moeten nemen van zijn jonge,
onschuldige jaren. De verhalen en romans van Giorgio Bassani zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en vormen een overweldigend portret van het Itali van na
de oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een stad in Noord-Itali die
eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en waar Bassani zelf
opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor de herinnering; ieder
verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het verleden.
De wereld aan tafel Ben Schokkaert 2001
Italiaanse opvoeding Tim Parks 2012-10-11 Hoe wordt een Italiaan een
Italiaan? Of een Brit een Brit? Worden vreemdelingen geboren of gemaakt? In dit
onweerstaanbare vervolg op de bestseller Italiaanse buren volgt Parks de
gangen van zijn kinderen in het kleine dorpje bij Verona waar hij met zijn gezin woont.
Aldus schetst hij een fascinerend beeld van het hedendaagse Italiaanse gezin op
school, thuis, aan het werk en in vrije tijd. Het resultaat is prachtig: een warm en
geestig familieboek en reisboek tegelijk, waarin noch met kinderen noch met Itali
overdreven gedweept wordt. Eeuwige bureaucratie en eindeloze wiegeliedjes,
opvattingen over zwangerschap en grote families (wie meer dan
n kind neemt is
gek, zeker als dat ene kind een zoon is), voedingsvoorschriften (veel, veel, veel), de
verering van `La Mama , hoe de vakanties door te brengen, wat leren we onze
kinderen: al deze onderwerpen en nog veel meer komen aan bod. Terwijl Parks
beschrijft hoe Italianen elkaar leren Italiaan te worden, geeft hij ons
buitenstanders een onnavolgbaar nieuw inzicht in de rijke Italiaanse culturele
traditie. Tim Parks woont sinds 1982 met zijn vrouw en drie kinderen in Itali .
De goede oude man en het mooie jonge meisje Italo Svevo (pseud. van Ettore
Schmitz.) 1989 Een oudere man ontmoet een jong, aantrekkelijk meisje.
De kant van Swann Marcel Proust 2018-11-22 Op zoek naar de verloren tijd is
een van de grootste triomfen van de wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt
de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust gevangen in een web van
subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere zinnen en
messcherpe observaties. In De kant van Swann, het eerste deel van de cyclus, gaat
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de verteller herinneringsgewijs terug naar zijn jongensjaren en adolescentie. Hij
vertelt over zijn initiatie in de liefde en in het complexe salonleven aan het einde
van de negentiende eeuw, waarbij hij zich spiegelt aan de intrigerende figuur Charles
Swann.
Wat jouw naam verbergt Clara S nchez 2012-04-13 Sandra is dertig en
zwanger van een man van wie ze niet houdt. Nadat ze haar baan heeft opgezegd,
heeft ze zich teruggetrokken in een dorpje aan de Spaanse kust, waar ze de bejaarde
Fredrik en Karin Christensen leert kennen. Het Noorse echtpaar vangt Sandra op en
biedt haar zelfs kost en inwoning aan in ruil voor de zorg voor Karin, die slecht
ter been is. De komst van de mysterieuze Juli n verstoort hun idyllische
samenleven. Juli n vertelt Sandra over choquerende gebeurtenissen uit zijn eigen
Tweede Wereldoorlogs-verleden en dat van de Christensens. Hoewel Sandra
Juli n aanvankelijk niet gelooft, beginnen haar stukje bij beetje de geheimzinnige
gewoontes van het koppel en hun duistere vrienden op te vallen. Ze beseft echter
niet dat ze door haar groeiende inzicht haar eigen leven en dat van haar kind in
gevaar brengt.
Expressionisme Dietmar Elger 2007 Een overzicht in woord en beeld van het Duitse
expressionisme in de schilderkunst (ca. 1905-1920).
Kubisme Anne Gantef hrer-Trier 2005 Geschiedenis en ontwikkeling van het Kubisme
(1907-1917).
Relax kids! Marneta Viegas 2013-04-19 LET OP: Dit e-book is NIET geschikt
voor zwart-wit e-readers. Dit fraai ge llustreerde boek laat kinderen zien hoe ze
op een relaxte en grappige manier lichaam en geest kunnen ontspannen. Marneta
Viegas heeft bekende sprookjes en kinderversjes omgezet in eenvoudige visualisaties.
Kinderen kunnen zo in contact komen met de bron van positieve en zuivere gevoelens
in henzelf. De ‘meditaties’ zijn vooral gericht op vrede, liefde en geluk en stimuleren
de verbeeldingskracht en creativiteit van kinderen. Je kunt ze samen met je kind lezen
voor het slapengaan en ze brengen het kind op een natuurlijke manier in contact met
meditatie en ontspanning. Aan het eind van iedere meditatie vind je een affirmatie,
waardoor je kind de innerlijke vrede die het zojuist gevonden heeft, kan vasthouden.
Kinderen met behulp van sprookjesmeditaties in contact brengen met de bron van
positieve en zuivere gevoelens in henzelf. Marneta Viegas geeft al meer dan tien jaar
educatieve pantomimevoorstellingen en heeft een schat aan ervaring in lesgeven in
muziek, mime en dans aan peuters en kleuters. Marneta, die zelf al 23 jaar aan
meditatie doet, geeft al jaren les in deze technieken aan volwassenen en kinderen. Ze
heeft twee boeken en een Relax Kids CD op haar naam staan.
De latere avonturen van Robinson Crusoe Daniel Defoe 2015-06-02 Na
jarenlange omzwervingen en een verblijf op een onbewoond eiland is Robinson
Cruso met vrouw en kinderen neergestreken in een boerderijtje in Engeland. Maar
het bloed kruipt waar het niet kan gaan en Robinson verlangt steeds heviger naar
een nieuw zwerversavontuur. Na de dood van zijn vrouw trekt hij de weide wereld
weer in en hij keert terug naar het eiland. Hij stelt er orde op zaken met de
kolonisten en vervolgt zijn reis naar China.
De geschiedenis van mijn kaalheid Arnon Grunberg 2014-02-14 Hoe voelt het als
jouw leugen de waarheid van de rest van de wereld wordt? In het begin v
lt het
onbehaaglijk, maar die onbehaaglijkheid is van korte duur. In De geschiedenis van mijn
kaalheid vertelt de Weense filosofiestudent Marek van der Jagt over zijn
zoektocht naar de amour fou. Hij heeft gezien wat zijn ouders van hun huwelijk
hebben gemaakt en hij wil in plaats daarvan een liefde `die niet tot geluk leidt, die
niets met geluk te maken wil hebben en die toch de moeite waard is . Na een
tumultueuze nacht met twee Luxemburgse meisjes, die hem doet beseffen dat zich
tussen zijn benen slechts een `visgraat bevindt `ter grootte van een teen , vindt hij
Mica, de manke accordeoniste van cocktailbar De Vier Rozen, die samen met haar
broer het chemisch reinigen in Wenen groot heeft gemaakt.
Idolaat Jeffery Deaver 2013-09-11 Kayleigh Towne is een wereldberoemde singersongwriter. 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 beeld van de dood Philippe Ari s 2003 De geschiedenis van de verbeelding van
de dood aan de hand van o.a. de grafkunst, de religieuze en profane schilderkunst en
grafiek en de kerkhofkunst.
David Copperfield Charles John Huffam Dickens 1876
Homo faber Max Frisch 1979 Door verschillende ontmoetingen die tot een
liefdeshistorie en een confrontatie met het verleden leiden, verkrijgt een nuchtere
technicus van middelbare leeftijd een andere instelling tegenover het leven.
De rode anjer Elio Vittorini 2016-12-06 In 1924 is de zomer op Sicili bijzonder
heet. Heet en saai, vooral tijdens de vakantie thuis op het landgoed. Alessio
Mainardi en zijn vriend Tarquinio, zestien en achttien jaar oud en afkomstig uit
welvarende families, vluchten 'ter voorbereiding op hun eindexamen' naar een
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stadje aan zee, waar ze een kamer in een studentenpension gehuurd hebben. Ze
discussi ren, meestal in de caf s aan de Corso, over Mussolini, Rosa Luxemburg
en vooral over de liefde en vrouwen. En over de raadselachtige rode anjer: de
bloem der liefde, die Alessio van de aantrekkelijke studente Giovanna in een envelop
kreeg - en daarna niets meer van haar hoorde. Tarquinio daarentegen droomt van
de mooiste vrouw van de stad, Zobeida, een dame die vele heren dient, en op een dag
vat hij moed en gaat haar opzoeken. Maar als Alessio merkt dat hij geen kans
maakt bij Giovanna, zoekt ook hij Zobeida op (met Giovanna's envelop met de rode
anjer in zijn broekzak) - en zij wil de aandoenlijke jongen niet meer laten gaan.
Misschien ook om hem op afstand te houden van de fascistische zwarthemden. De
rode anjer blaakt van jeugdige opstandigheid en seksueel verlangen, van zomerse
geuren, zomers licht en opgehitste stemming. Vittorini's roman toont ons een
schitterend portret van twee jonge mannen die een enorme levenshonger aan de dag
leggen en bovendien op een aandoenlijke, jeugdige manier openstaan voor alle
idealistische, revolutionaire en erotische idee n. Hoogste tijd dat dit meesterwerk
eindelijk zijn weg naar de Nederlandse lezers vindt. Met of zonder de bloem der liefde
in hun broekzak.
De lakei en de hoer Nina Nikolaevna Berberova 1987
De 50/50-moorden Steve Mosby 2008-01-01 Hij verschuilt zich in je huis. Volgt
je wekenlang. Weet alles van jou en je partner. En dan slaat hij toe... Wat zou jij
doen wanneer de 50/50-moordenaar jou en je geliefde uitkiest om zijn duivelse spel
te spelen? Een psychopaat met een duivelsmasker ontvoert stelletjes en dwingt
hen te kiezen wie van hen tot zonsopgang blijft leven en wie niet. De jonge profiler
Mark Nelson wordt op zijn eerste werkdag in het team van de succesvolle
rechercheur John Mercer meteen in de zaak van de 50/50-moordenaar betrokken. Op
de plaats delict ligt het lijk van een verbrande man in bad en vinden ze een
verontrustende tekening op de muur van een soort spinnenweb met symbolen. Als
een volgend slachtoffer ontsnapt en zich verward en verminkt op het
politiebureau meldt, wordt de zoektocht naar diens vriendin een race tegen de klok.
Zij moet v
r de ochtend aanbreekt gevonden worden... ‘Moeilijk neer te leggen.
Zoals alleen bij de beste thrillers kun je er niet van uitgaan dat je weet hoe het
zit, tot je op de allerlaatste pagina bent aanbeland.’ – The Guardian
Op zoek naar Violet Park Jenny Valentine 2017-09-05 Jenny Valentine brak
internationaal door met haar debuut Op zoek naar Violet Park. Daarna verscheen
van haar hand de ijzersterke roman Gebroken soep. Deze twee toptitels zijn nu in een
nieuw jasje gestoken. Voordelig geprijsd! In Op zoek naar naar Violet Park gaat de
16-jarige Lucas op zoek naar de identiteit van een gestorven vrouw die in een urn
in een taxi is achtergelaten. Maar gaandeweg hij leert vooral iets over zichzelf. In
Gebroken soep krijgt de 15-jarige Rowan een foto van haar inmiddels verongelukte
broer. Dat is het begin van een spannende speurtocht naar de jongen die haar de
foto bezorgde. Wie is hij, en waarom heeft hij een foto van haar broer? Over Op
zoek naar Violet Park: ‘Een knap geconstrueerd debuut dat je tegelijkertijd

ontroert en aan het lachen maakt, en ook volwassenen zal aanspreken.’ Bas
Maliepaard
Managen van succesvolle projecten met PRINCE2 Office of Government Commerce
2008
Prettige vakantie, Stilton?! Geronimo Stilton (Fictieve figuur) 2006
Het raadsel van de pompoen / druk 2 R. Alexander McCall Smith 2005 Ondanks
het feit dat Mma Ramotswe in Botswana een nieuwe zaak krijgt, blijft ze druk met
de dagelijkse beslommeringen rond haar priv leven.
Een woud vol zonnebloemen Torey Hayden 2010-03-18 De zeventienjarige Lesley
is een echt tienermeisje: haar zorgen draaien om jongens, haar studie en ruzie maken
met haar jongere zusje. Ze is dol op haar moeder Mara, die prachtige verhalen kan
vertellen over haar jeugd in Hongarije en Duitsland voor de oorlog. Maar Mara
heeft ook traumatische herinneringen die ze nooit wil delen met haar dochters.
Terwijl Lesley het gruwelijke oorlogsverleden van haar moeder begint te
ontdekken, stort hun gezin ineen. En Lesley beseft dat zij haar moeder nooit echt
heeft gekend.
Fosca Iginio Ugo Tarchetti 2014-10-02 Giorgio, een jonge legerofficier, wordt
verscheurd door twee onmogelijke liefdes: die voor de beeldschone, maar
getrouwde Clara, met wie hij een gepassioneerde relatie beleeft, en die voor de
foeilelijke Fosca, die zich wanhopig aan hem vastklampt. Al zijn hoop, twijfels en
verrukking over deze fatale m nage
trois vertrouwt hij zonder enige
terughoudendheid toe aan het papier. Ook als lezer word je door Giorgio s dilemma
gegrepen: hoe ver moet je gaan in je medelijden, in je compassie? Zo ver dat je jezelf te
gronde richt? En nog lang nadat je het verhaal uit hebt blijf je worstelen met de
vraag of er niets aan te doen was geweest, of Giorgio het echt niet op een andere
manier had kunnen aanpakken, of hij de dramatische afloop niet had kunnen
voorkomen.
Kieuwen Niccol Ammaniti 2010-05-15 Marco, de held in deze roman, is een
jongeman die aquaria bouwt en het gedrag van vissen bestudeert. Hij lijdt aan
longkanker en struint de rijke wijken van Rome af op zoek naar een vriendin. Dan
krijgt hij een merkwaardig aanbod: hij wordt uitgenodigd om naar India te gaan, en
daar een aquarium te bouwen voor een mysterieuze dame. Ammaniti¿s India is een
jachtig en tumultueus land: de jongeman wordt gekidnapt door een religieuze sekte,
hij sluit zich aan bij een groep muzikanten die ondergronds leeft, hij wordt verleid
door een vrouw die in een kasteel woont, en hij komt erachter dat de vrouw die
hem heeft uitgenodigd aan het hoofd staat van een criminele bende die organen
steelt. Nadat hij wordt geopereerd aan zijn longen en een paar kieuwen krijgt
ge mplanteerd, kan hij een gelukkig leven opbouwen in een aquarium in Berlijn.
Jonathan Swift 1792
Maria's kleine ezel Gunhild Sehlin 1977 Het verhaal van de tocht van Jozef en
Maria naar Bethlehem en de geboorte van Christus. Vanaf de middenklassen van
het basisonderwijs.

L. Gulliver's reizen
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