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Friedländer Wochenblatt 1875
De melancholie van het verzet Laszlo Krasznahorkai 2016-10-04 Midden in de winter slaat een eigenaardig circus zijn tenten op in een kleine
Hongaarse stad. De grootste attractie van het circus moet het opgevulde lichaam van de grootste walvis ter wereld zijn. Meteen doen de meest
bizarre geruchten de ronde. De circusmensen zouden sinistere doelen nastreven, en de bange burgers klampen zich vast aan alles wat hun
een beetje zekerheid kan bieden - van waarzeggerij tot astrologie, van vreemdelingenhaat tot allerlei vormen van totalitarisme. Dit biedt enkele
bewoners de kans zich over te geven aan hun ongebreidelde zucht naar macht. De melancholie van het verzet kent dan ook onvergetelijke
personages, van de kwaadaardige mevrouw Eszter die de overname van het stadje voorbereidt, en haar slappe echtgenoot, tot Valuska, de
ongelukkige held van het verhaal die met zijn hoofd in de wolken loopt en de enige zuivere en nobele ziel in de roman is, iets wat bij
Krasznahorkai geen aanbeveling is. 'Wat zou het mooi zijn als uitgever en vertaler meer van deze fenomenale Krasznahorkai voor de
Nederlandse lezer toegankelijk zouden maken.' De Groene Amsterdammer László Krasznahorkai (Gyula, Hongarije, 1954) studeerde rechten
en Hongaarse literatuur. Voor de romans, verhalen en essays die hij publiceerde, ontving hij vele literaire prijzen, met als voorlopige kroon op
zijn werk de Man Booker International Prize 2015. De melancholie van het verzet werd onder de titel Werckmeister Harmonies verfilmd door
Béla Tarr. Zijn debuutroman Satanstango, eveneens verfilmd door Béla Tarr, verscheen in 2012 in vertaling - die de Filter Vertaalprijs 2014
won - en werd ook in Nederland jubelend ontvangen: 'Een moderne Hongaarse klassieker, met gevoel voor poëzie vertaald. ****' de Volkskrant
'Als geen ander weet Krasznahorkai het onvermogen tot articulatie van de armen, met veel schoonheid in zorgvuldige taal, te vatten. ****' NRC
Handelsblad
Het testament Eric Van Lustbader 2010-01-01 Eeuwenlang heeft een clandestien genootschap geheimen bewaard die de wereld kunnen
veranderen. Nu is de veiligheid van die geheimen afhankelijk van één man... en een vrouw die hij nauwelijks kent... Braverman Shaw – ‘Bravo’
voor zijn vrienden – heeft altijd geweten dat zijn vader geheimen had. Pas wanneer Dexter Shaw bij een mysterieuze explosie om het leven
komt, ontdekt Bravo dat zijn vader een vooraanstaand lid was van een sekte die gesticht was door de volgelingen van Franciscus van Assisi en

die al eeuwen geleden zou zijn ontbonden. Al meer dan achthonderd jaar bewaakt de orde een verloren gewaand testament uit het begin van
onze jaartelling dat het christendom tot wankelen kan brengen. Dexter Shaw was de laatste bewaarder van het testament en Bravo is zijn
uitverkoren opvolger. Nu moet Bravo, cryptoanalist en kenner van de Middeleeuwen, de duistere aanwijzingen van zijn vader volgen om het
verborgen testament te vinden. Hij wordt geholpen door Jenny Logan, een gedreven jonge vrouw die door de orde is aangesteld om Bravo te
beschermen. Maar hij ontdekt al gauw dat hij niemand kan vertrouwen. Zelfs Jenny niet... strongDe pers over Eric Van Lustbader: ‘Als
erfgenaam van de overleden geestelijk vader van Bourne, de succesvolle thrillerschrijver Robert Ludlum, weet Eric Van Lustbader in Het
Bourne Testament de sfeer uit de bestsellers van zijn vroegere vriend uitstekend te treffen.’ – De Telegraaf ‘**** – De vader-zoonrelatie is
verbluffend sterk opgetekend. Maar vooral de gevechten beschrijft Lustbader zo beeldend dat ze de term high definition verdienen.’ – Veronica
Magazine ‘Een waardige opvolger van de boeken van Ludlum.’ – Crimezone.nl
Representation and Recognition in Vision Shimon Edelman 1999 Shimon Edelman bases a comprehensive approach to visual representation
on the notion of correspondence between proximal (internal) and distal similarities in objects. Researchers have long sought to understand what
the brain does when we see an object, what two people have in common when they see the same object, and what a "seeing" machine would
need to have in common with a human visual system. Recent neurobiological and computational advances in the study of vision have now
brought us close to answering these and other questions about representation. In Representation and Recognition in Vision, Shimon Edelman
bases a comprehensive approach to visual representation on the notion of correspondence between proximal (internal) and distal similarities in
objects. This leads to a computationally feasible and formally veridical representation of distal objects that addresses the needs of shape
categorization and can be used to derive models of perceived similarity. Edelman first discusses the representational needs of various visual
recognition tasks, and surveys current theories of representation in this context. He then develops a theory of representation that is related to
Shepard's notion of second-order isomorphism between representations and their targets. Edelman goes beyond Shepard by specifying the
conditions under which the representations can be made formally veridical. Edelman assesses his theory's performance in identification and
categorization of 3D shapes and examines it in light of psychological and neurobiological data concerning the object-processing stream in
primate vision. He also discusses the connections between his theory and other efforts to understand representation in the brain.
Forthcoming Books Rose Arny 2001-06
Rood, wit & koningsblauw Casey McQuiston 2020-07-14 Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de prins? Je leest het in 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te worden
– op hen allebei, én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef de New York Times Book Review bij verschijning van 'Rood, wit en
koningsblauw' van Casey McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van de Amerikaanse president, en Henry, Britse prins.
Meteen zodra zijn moeder wordt verkozen tot president, wordt Alex Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty: hij is knap,
charismatisch en nog intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte prins, Henry, aan de
andere kant van de grote plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om te doen alsof ze het goed
hebben gemaakt. Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de wereld redden? Ook
als die liefde er anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal vol humor en
liefde.
Verloren familie Lisa Wingate 2020-08-20 Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen

die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van
Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse
burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is
net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende
erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen
geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind van haar familie
gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In
haar eigen, meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische ‘Verloren
vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig probeerden hun dierbaren terug te vinden.
100 jaar Ahlers in Antwerpen. Een familiebedrijf in een wereldhaven 2009 Summary: "100 jaar Ahlers in Antwerpen" brengt het verhaal van het
Antwerpse maritieme en logistieke bedrijf Ahlers, dat in 1909 werd opgericht door de gelijknamige familie uit Bremen. Het bedrijf ging van start
als agentuur, maar ontplooide ook activiteiten op het gebied van expeditie en rederij. De manier waarop twee generaties Ahlers en twee
generaties Leysen deze onderneming hebben geleid en groot gemaakt, wordt weergegeven tegen de achtergrond van het politieke, sociaaleconomische en culturele leven in Antwerpen en daarbuiten. In de eerste twee hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven van de
oprichting van het bedrijf tot het einde van de periode waarin André Leysen aan het roer stond. In het derde en laatste hoofdstuk vertelt de
huidige bedrijfsleider Christian Leysen op een openhartige en persoonlijke manier over de voorbije vijfentwintig jaar. Hij geeft ook zijn visie op
de toekomst van zijn bedrijf in een wereld die voortdurend en tegen hoog tempo evolueert.
Wij waren de gelukkigen Georgia Hunter 2017-09-12 In de lente van 1939 leidt de Joodse familie Kurc een redelijk normaal leven in Radom,
Polen. Tot de oorlog uitbreekt. De vijf broers en zussen raken over vijf werelddelen verspreid. Addy, musicus, weet een Braziliaans visum te
bemachtigen. Jakob gaat in het verzet. Mila verbergt haar dochter in een klooster buiten Warschau. Genek belandt via een Siberisch strafkamp
in Persië, waar hij zich aansluit bij het geallieerde leger. De zwangere Halina vlucht te voet over de Oostenrijkse Alpen de vrijheid tegemoet.
Westwaarts met de nacht Beryl Markham 2018-07-03 Onconventioneel, gepassioneerd en moedig. Beryl Markham was een van de meest
uitzonderlijke vrouwen van de twintigste eeuw. Toen ze als kind in Kenia woonde sprak ze Swahili en ging ze blootvoets op jacht met de lokale
stammen. Later werd ze een beroemd trainer van racepaarden, een schoonheid die in de high society voor menig schandaal zorgde en een
van de grootste luchtvaartpioniers. In 1936 vloog ze als eerste persoon solo over de Atlantische Oceaan van oost naar west. Ze vertrok vanuit
Engeland en landde ruim 21 uur later met een defecte motor in Nova Scotia, Canada.
De Witte Heks Tanith Lee 2019-09-11 De Witte Heks is het derde deel van de legendarische Geboortegraf fantasy trilogie van Tanith Lee,
waarin de Kroonprinses van de Fantastische Roman alle registers opentrekt en verrast met een slot dat zowel een einde als een begin is...
Description de l'hôtel de ville d'Amsterdam 1751
The Inventor Toolmaker Josie Wernecke 1994 This guide takes the programmer one step beyond the material presented in The Inventor
Mentor and explains how to create customized OpenInventor objects for special purposes. Using detailed examples and a step-by-step
approach, this book is essential reading for anyone who wants to add new C++ classes to the OpenInventor toolkit.
De selectie Kiera Cass 2014-07-07 Voor 35 meisjes is de selectie dé kans op een beter leven. Zo kunnen ze ontsnappen aan een armoedig
caste-leven en opgenomen worden in een wereld vol glamour. De selectie biedt de mogelijkheid om in het paleis te wonen en te strijden om het

hart van prins Maxon. America Singer vindt het echter een nachtmerrie. Ze moet haar geheime liefde opgeven en haar thuis verlaten voor een
strijd om een kroon die ze niet wil. Ze moet in een paleis wonen dat continu wordt aangevallen door rebellen. Dan ontmoet ze prins Maxon en
twijfelt ze aan alles. America realiseert zich dat het leven waar ze altijd van gedroomd had in het niet valt bij de toekomst die ze nooit voor
mogelijk had gehouden.
De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte
moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter
en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de
perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er
geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige
Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere,
onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.
Kind in het water Stephen Dobyns 1999 Wanneer een vermaard klinisch psycholoog hoofd wordt van een school voor moeilijk opvoedbare
jongeren in New Hampshire, probeert men hem daar op alle mogelijke manieren weg te pesten.
Codenaam Verity Elizabeth Wein 2015-11-05 Kiss me, Hardy. Kiss me, quick. Het heroïsche verhaal over de bijzondere vriendschap tussen
twee meisjes in de Tweede Wereldoorlog. 11 oktober 1943. Een Brits spionagevliegtuig stort neer in bezet Frankrijk. Aan boord zijn twee jonge
vrouwen: een piloot en een spion. Een van hen wordt gevangengenomen, de ander zou kunnen overleven. Wanneer Verity wordt gearresteerd
door de Gestapo weet ze zeker dat haar leven voorbij is. Haar ondervragers stellen haar voor een eenvoudige keuze: ze vertelt de nazi's alles
wat ze weet of ze wordt onmiddellijk geëxecuteerd. Om tijd te rekken begint Verity te schrijven. Niet om los te laten wat ze weet, maar om vast
te leggen wat ze heeft meegemaakt. Hoe ze bevriend raakte met Maddie en waarom ze haar achterliet in het gestrande vliegtuig. Met elke
streek van haar pen vecht Verity voor haar leven.
Duimelijntje Hans Christian Andersen 2003
De gouden vogel De gebroeders Grimm 2021-03-12 De lekkerste gouden appels van de koning... Wie wil die nou niet? Een gouden vogel
besluit ze te stelen, maar daar is de koning natuurlijk niet blij mee! Hij stuurt zijn drie zonen om de vogel te vangen. Onderweg ontmoeten de
jongens een vos, die hen een wijs advies geeft. De twee oudste zonen willen er niet naar luisteren, maar de jongste volgt zijn raad op en komt
veel minder in de problemen dan zijn oudere broers. Maar zou je het geloven als de broer de vos aan het einde van het verhaal vermoordt? En
denk je dat ze de vogel te pakken zullen krijgen? Ontdek het zelf in ‘De gouden vogel’ van de Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn
de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes,
waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en
‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na van
sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes worden verslonden in
iedere levende taal.
De boekhandel van Teheran Marjan Kamali 2020-02-11 De boekhandel van Teheran van Marjan Kamali is een prachtige roman over verlies,
onverbrekelijke familiebanden en de kracht van een eerste liefde. Voor de lezers van De vliegeraar. In De boekhandel van Teheran van Marjan
Kamali brengt de dromerige en idealistische tiener Roya haar uren na school graag door in de boekhandel van meneer Fakhri. De kasten met

literatuur en poëzie oefenen de grootste aantrekkingskracht op haar uit. Wanneer Roya op een dag een andere jonge klant ziet, Bahman, is het
liefde op het eerste gezicht. Om hen heen is Teheran aan het veranderen: er wordt gefluisterd over een revolutie. Roya heeft met Bahman
afgesproken op een plein, om vandaar naar een huwelijksloket te gaan, maar op de bewuste dag wordt er een coup gepleegd, die Iran voor
altijd zal veranderen. Bahman komt niet opdagen in de chaos. Wekenlang probeert Roya contact met hem te zoeken, maar het mag niet baten.
Tot bijna veertig jaar later, wanneer Roya door een speling van het lot eindelijk de kans krijgt om Bahman de vragen te stellen die haar al die
tijd achtervolgd hebben. De boekhandel van Teheran van Marjan Kamali is een prachtige roman over verlies, onverbrekelijke familiebanden en
de kracht van een eerste liefde. Voor de lezers van De bijenhouder van Aleppo en De vliegeraar. ‘Beeldend geschreven, afgrijselijk goed en
prachtig. Deze roman gaat over de kracht van liefde en de manieren waarop het lot mensen van eklaar kan scheiden, en weer bij elkaar brengt.
Mijn hart brak.’ – Whitney Scharer, auteur van Het gouden uur ‘Een ontroerende roman over verloren liefde.’ – The Wall Street Journal
Human resource management Margaret Foot 2009 Studieboek voor het hoger onderwijs.
Zeven dagen in de zomer Marcia Willett 2018-03-06 De prachtige kust van Devon als de perfecte achtergrond: een voorschotje op de
zomervakantie! Liv, de jonge moeder van een wel zeer levendige tweeling, kijkt ernaar uit om de zomer door te brengen in de Beach Hut, een
huis aan de kust van Devon. Maar als haar man Matt zegt dat hij het te druk heeft met zijn werk om mee te gaan, raakt de glans er toch een
beetje vanaf. Baz, de eigenaar van de Beach Hut, vindt het altijd heerlijk om zijn familie om zich heen te hebben, maar de komst van een
onverwachte gast gooit roet in het eten. Sofia zoekt ook haar toevlucht in het strandhuis, en voelt zich meteen tot Baz aangetrokken, maar kan
haar gewonde hart dat wel aan na haar vorige desastreuze relatie? Het leven in het normaal zo rustige en vredige huis aan zee wordt steeds
ingewikkelder als de zonnige dagen van het heden worden overschaduwd door geheimen uit het verleden. Luiden alle onverwachte
gebeurtenissen een nieuwe toekomst in of blijft iedereen hangen in de pijn van vandaag? De pers over de boeken van Marcia Willett ‘Een goed
uitgewerkte familiegeschiedenis, mooie natuurbeschrijvingen en sfeerbeelden maken het geheel zoals we van de veelgelezen auteur gewend
zijn.’ NBD Biblion ‘Met Willetts veelzijdige, liefdevolle romans waan je je in een andere wereld.’ Mustreads.nl ‘Echt een heerlijk boek. Boeiend,
ontroerend en volkomen feelgood.’ Daily Mail ‘Willetts romantische en betoverende boeken garanderen altijd een heerlijke leeservaring.’
Lancashire Evening Post ‘Het perfecte leesvoer!’ Western Morning News
Een speciaal soort voorzienigheid / druk 1 Richard Yates 2011-08 Als een jonge Amerikaan in de Tweede Wereldoorlog naar Europa wordt
opgeroepen, blijkt dat hij als soldaat niet veel waard is.
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van
Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch
moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn. Behalve dat Jennifer, haar
mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om dezelfde reden als waarom Lanford haar
eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet echt
nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal
niemand haar in de weg staan.
De haastige man Michael Gerard Bauer 2007 Als een jongen van een jaar of twaalf een portret van zijn schuwe, getraumatiseerde buurman
gaat tekenen, ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap.
De privaatrechterlijke toestand van den Nederlandschen koopman in de landen van den Islam

Johannes van Oordt 1899
The Inventor Mentor Josie Wernecke 1994 Silicon Graphics, Inc., has developed two important software standards for graphics programmers.
OpenGL is a powerful software interface for graphics hardware that allows graphics programmers to produce high-quality color images of 3D
objects. The functions in the OpenGL library enable programmers to build geometric models, view models interactively in 3D space, control
color and lighting, manipulate pixels, and perform such tasks as alpha blending, anti-aliasing, creating atmospheric effects, and texture
mapping. Open Inventor is an object-oriented 3D toolkit built on OpenGL that provides a 3D scene database, a built-in event model for user
interaction, and the ability to print objects and exchange data with other graphics formats. The OpenGL Technical Library provides tutorial and
reference books for OpenGL and Open Inventor. The library enables programmers to gain a practical understanding of these important software
standards and shows how to unlock their full potential. 0201624958B04062001
Willem Sandberg Willem Jacob Henri Berend Sandberg 2004 Levensbeschrijving van de grafisch kunstenaar die van 1937-'62 als directeur van
het Stedelijk Museum in Amsterdam baanbrekende gedachten over de opzet en inrichting van een modern museum ontwikkelde.
Wat kleuren ons vertellen Ulrich Beer 1993 Inleiding tot de psychologische betekenis en werking van kleuren.
Graaf- en modderwerk Ranjith Jayasena 2019
Vertrouweling Kate Morton 2013-02-20 Tijdens een feest op de boerderij van haar familie op het Engelse platteland ontsnapt de zestienjarige
Laurel Nicolson naar de boomhut uit haar kindertijd. Terwijl ze dagdroomt over haar toekomst ziet ze een vreemdeling met haar moeder praten.
Voordat de middag voorbij is zal Laurel getuige zijn van een misdaad die alles wat ze weet over haar familie op zijn kop zet. Vijftig jaar later is
Laurel een succesvolle actrice en woont ze in Londen. Ze keert terug naar de boerderij voor de negentigste verjaardag van haar moeder en
wordt daar overweldigd door vragen die ze tientallen jaren heeft weggestopt. Beetje bij beetje ontrafelt ze een schokkende, geheime
geschiedenis die zijn oorsprong vindt in de oorlog... De pers over de boeken van Kate Morton ‘Een prachtig geschreven en onvergetelijke
roman.’ Daily Express ‘Het knap opgebouwde verhaal zit vol met losse draadjes die aan het einde allemaal samenkomen in een verrassende
ontknoping.’ NBD Biblion ‘Je kunt maar een ding doen en dat is verder lezen.’ Hebban.nl
Sjakie en de chocoladefabriek Roald Dahl 2016-01-26 De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van kinderboekenschrijver
Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer verfilmd, onder
meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn
diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste,
geweldigste en verbazingwekkendste chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met
prik, holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek schuilen
ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Hotel op de hoek van bitter en zoet J. Ford 2011-02-15 De jonge Henry Lee wordt door zijn vader naar een witte school in een witte wijk van
Seattle gestuurd, omdat hij 'Amerikaan moet worden'. Maar het is 1942, en sinds de Japanse aanval op Pearl Harbor is iedereen van Aziatische
komaf even verdacht. Henry wordt op school gepest en buitengesloten. De enige vriend die hij heeft is Sheldon, een zwarte jazzsaxofonist die
hem met raad en daad bijstaat. Dan vindt hij een onverwachte bondgenoot in Keiko, een nieuwe leerlinge die ook gepest wordt om haar

afkomst. Keiko en Henry worden vrienden, en langzaam bloeit er meer tussen hen op. Maar Keiko is van Japanse komaf, en als de
Amerikaanse overheid besluit dat alle burgers van Japanse komaf naar interneringskampen moeten, worden de twee van elkaar gescheiden.
Ruim veertig jaar later ziet Henry op het nieuws dat in het Panama Hotel, waar vroeger de Japanse wijk begon, een ontdekking is gedaan. In de
kelder zijn spullen gevonden van Japanse families die ze daar hadden opgeslagen voor zij weggevoerd werden. Onder de voorwerpen bevindt
zich een bamboeparasol, beschilderd met oranje vissen. Met een schok realiseert Henry zich dat die van Keiko was. Herinneringen aan hun tijd
samen komen boven, en Henry begint te hopen dat het verleden misschien nog een tweede kans biedt...
Nederlandsch bloemwerk 1794
Münchner neueste Nachrichten 1895
De dochter van de wijnmaker Rosalie Ham 2016-10-13 Heerlijke romcom over hoge verwachtingen, verstikkende familiebanden en ware liefde
Eind 19e eeuw. Phoeba Crupp is een sterke, intelligente vrouw die met haar familie op een boerderij woont in Victoria, Australië. Haar vader
heeft het gezin ooit meegenomen vanuit de stad naar het platteland om er een wijngaard te beginnen. Phoeba droomt ervan om de wijngaard
over te nemen. Trouwen wil ze alleen uit ware liefde. Maar in een wereld van mannen en geld, waarin een vrouw niets kan erven, lijkt een
huwelijk de enige mogelijkheid om haar droom te verwezenlijken... Een geestige en meeslepende roman met een fijne romantische touch over
een vrijgevochten vrouw in een mannenwereld. De Australische Rosalie Ham woont en werkt in Melbourne. Haar debuut De naaister uit Parijs
(The Dressmaker) is verfilmd met Kate Winslet. De dochter van de wijnmaker is haar tweede roman in vertaling. Over De naaister uit Parijs:
'Verfilmd met Kate Winslet, maar het boek is nog fijner.' LINDA. 'Een opwindende roman over liefde, wraak en haute couture.' Nouveau
Geniaal geheim David Baldacci 2009-10-28 Op het terrein van de Farm, het ultrageheime trainingscomplex van de CIA, wordt het lichaam
gevonden van Monk Turing. Turing was werkzaam in het nabijgelegen Babbage Town, een mysterieus complex waar wetenschappers aan de
meest geavanceerde microprocessor ter wereld werken. Hoewel de politie vermoedt dat het om zelfmoord gaat, zijn er toch ook twijfels. Sean
King en Michelle Maxwell - voormalige agenten van de Secret Service - worden door de eigenaren van Babbage Town ingehuurd om de zaak
te onderzoeken. Algauw komen ze erachter dat 's nachts in het diepste geheim vliegtuigen landen op de Farm. En dat de bewoners van
Babbage Town zich misschien met meer bezighouden dan alleen hun wetenschappelijke werk. De sleutel tot alle raadsels lijkt te liggen bij een
tienjarig meisje dat hoogbegaafd is. Maar wie weet haar zover te krijgen dat zij de geheimen van Babbage Town en de Farm onthult? 'Het duo
King en Maxwell trad al eerder op in thrillers van de Amerikaanse auteur (1960). Goed geschreven, met vaart en spannend.' - Redactie
(NBD|Biblion recensie)
De jaagster Kate Quinn 2019-08-20 Het is 1946. De Britse oorlogscorrespondent Ian Graham is erop gebrand de vrouw te pakken te krijgen die
bekendstaat als die Jägerin – de jaagster. De vrouw heeft gruwelijke misdaden gepleegd, maar daarnaast wordt Ian gedreven door een heel
persoonlijke reden. Het lijkt een onmogelijke opgave om haar te vinden, tot hij Nina Markova ontmoet, een Russische pilote die tijdens de
oorlog in vijandelijke handen viel maar wist te ontsnappen. Zij is de enige die ooit oog in oog heeft gestaan met de jaagster en het heeft
overleefd.Ondertussen maakt de zeventienjarige Jordan in Amerika kennis met de nieuwe verloofde van haar vader, een vrouw met een licht
Duits accent en een verleden waarover ze niet wil praten...De jaagster is een razendspannend verhaal vol waargebeurde historische feiten,
liefde en verraad, dat van het begin tot het einde boeit.Over De jaagster'Razend spannend boek vol waargebeurde historische feiten, liefde en
verraad.' - Story
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.
De schaduwen van de Nijl Kate Furnivall 2013-08-28 Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton is gebroken als haar jongere broer
Timothy spoorloos verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen aristocraat volgt ze Timothys spoor naar Egypte. Niet alleen de
schaduwen van Caïro en Luxor, de onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo
haar geheimen met zich mee...
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