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Als het leven om je heen aan stukken slaat, hoe hard wil je dan vechten voor iets
waar je niet zonder kunt? Hoe hard wil je vechten voor elkaar? Het leven is een
aaneenschakeling van momenten. Grote momenten. Kleine momenten. En al die
momenten zijn belangrijk. Ieder moment bereid je voor op die ene gebeurtenis
die je leven definieert. Je moet al je angsten overwinnen, de strijd aangaan met
alle demonen uit je verleden en je ziel bevrijden van het vergif dat je met je
meedraagt, anders loop je het risico alles te verliezen. Voor mij begon het
allemaal op het moment dat Rylee uit die verdomde voorraadkast viel. Ze liet me
dingen voelen. Ze lijmde mijn ziel op het moment dat ik dacht dat ik voor altijd
gebroken was. Ze werd alles wat ik nodig had om te overleven. Ze is het
absoluut waard om voor te vechten… Maar hoe vecht je voor iemand die je niet
verdient? Liefde zit vol hoogte- en dieptepunten. Hoogtepunten waarvan je hart
stopt met slaan. Dieptepunten die je ziel stukslaan. En al die momenten zijn
belangrijk. Liefde is een racebaan vol onverwachte bochten en hindernissen
waar je rekening mee moet houden. Om te winnen moet je muren omver beuken,
leren een ander te vertrouwen en je verleden een plekje geven. Maar soms is het
het moeilijkst om te voldoen aan wat er van je wordt verwacht. Colton heeft mijn
gebroken ziel gelijmd, mijn hart gestolen en me laten inzien dat liefde niet te
voorspellen is en niet perfect is. Liefde is krom. En dat is prima. Maar als de
buitenwereld zich bemoeit met onze relatie, hoe ver moet ik dan gaan om aan
hem te bewijzen dat hij het waard is om voor te vechten? Degene die zei dat
liefde geduldig is en dat liefde mooi is, heeft ons nog nooit ontmoet. Wij weten
dat onze liefde het waard is, we hebben geaccepteerd dat wij bij elkaar horen.
Maar als ons verleden kruist met ons heden, zullen de gevolgen van die botsing
ons dan sterker maken? Of ons juist uit elkaar drijven?
Toelichtingen bij het belangrijkste literaire werk van de Franse schrijver
(1913-1960).
De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar zonder het heilige
boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En
dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de
wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen). In dit
deel 1 Samuël, het begin van 2 Samuël en Ruth. Het zijn de Bijbelboeken waarin
wordt verteld hoe de Israëlieten Kanaän in bezit nemen en er een koninkrijk
stichten, met Saul als koning. Saul krijgt te maken met een geduchte
tegenstander: David. Ze krijgen een haat-liefdeverhouding. David, lieveling van
God, achterkleinzoon van de Moabitische Ruth, en daarmee derde generatie
allochtoon, grijpt de macht. Als hij de ark van het verbond, het symbool van de
godsdienst, naar Jeruzalem heeft overgebracht, eindigt dit deel. Hoogtepunten in
deel 3: het gevecht tussen David en Goliat, het hartverscheurende gedicht
waarin David de dood van Saul en Jonatan beweent (`Jouw liefde was mij
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dierbaar, meer dan die van vrouwen ) en de liefde tussen Boaz en Ruth. De
eerste twee delen zijn zeer succesvol gebleken. Wie Guus Kuijers twitteraccount
volgt krijgt een levendig beeld van de vele lezers die snakken naar een nieuw
deel.
Blauwe maandagen is de onthutsende debuutroman van Arnon Grunberg. Een
zoektocht naar de liefde: ouderliefde versus betaalde liefde. Bekroond met de
Anton Wachterprijs en het Gouden Ezelsoor. `Een groteske komedie, een
zeldzaamheid in de Nederlandse literatuur. - NRC Handelsblad `Een van die
zeldzame, verrassende boeken waarvan je bijna tranen in je ogen van het lachen
krijgt. - Il Manifesto `Een schitterende debuutroman. - Süddeutsche Zeitung
`Arnon Grunbergs debuutroman is een goudmijn. - New York Times Book
Review `Een openhartig, zelfironisch en waanzinnig humoristisch boek. Zó
grappig, dat de lach een grimas wordt. - Det Fri Aktuelt `Een illusieloos relaas
over seksuele avonturen, door een verteller die de tienerjaren nauwelijks achter
zich heeft gelaten, blijkt bij iedere bladzij verder uit te steken boven de puberaalerotische standaardkost brutaal en per saldo een winner. - Jeffrey Eugenides
De # 1 bestsellerauteur Doolhof van het verleden Nadat John Sutters adellijke
echtgenote haar maffiose minnaar had vermoord, verliet John Amerika en
maakte een zeiltocht om de wereld, om zich uiteindelijk in Londen te vestigen.
Nu, tien jaar later, is hij teruggekomen naar de Goudkust van Long Island, waar
zich de grootste concentratie van rijkdom en macht in Amerika bevindt. Hij gaat
wonen in het poorthuis van Stanhope Hall, het huis van zijn ex-vrouw, Susan
Stanhope Sutter. Maar Susan is niet de enige persoon uit Johns verleden die
weer opduikt. Hoewel Frank Bellarosa, een beruchte maffiadon en Susans exgeliefde, allang dood is, leeft zijn zoon Anthony nog en die heeft maar één
voornemen: John opnieuw betrekken bij de gewelddadige wereld van de
Bellarosa-familie, en wraak nemen op zijn vaders moordenaar: Susan Sutter¿
Veldkamp, SMSLemniscaat Publishers
Op haar negentiende schreef Mary Shelley (1797-1851) haar meesterwerk
Frankenstein. Het verhaal, door Shelley bedacht tijdens een avond met vrienden,
werd een van de grootste gothic novels allertijden. Het monster van Frankenstein
verwierf een eigen plaats in de beeldcultuur. Victor Frankenstein gaat studeren in
Duitsland en begint te experimenteren met menselijke overblijfselen. Tot zijn
grote verbazing komt het gruwelijke schepsel tot leven. In paniek vlucht
Frankenstein weg uit zijn laboratorium. Als hij terugkomt, is het monster
verdwenen. Na jarenlang niks meer te hebben vernomen, bereikt Frankenstein
het nieuws dat zijn broer is vermoord. De meid Justine wordt verdacht van de
moord, maar Frankenstein is ervan overtuigd dat het monster dit op zijn geweten
heeft en gaat hem achterna.
Politieke en sociale geschiedenis van Nederland aan de hand van meer dan 500
affiches.
Alex heeft een verhaal. Alleen: hij weet nog niet wélk verhaal. Net als de meeste
twaalfjarigen heeft hij het nodige aan zijn hoofd: proefwerken, vriendinnetjes, en,
Page 2/5

Download Free Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet
Daswel
in zijn geval, een obsessie met interpunctie en kwantumfysica. Maar sinds hij een
hersenoperatie heeft ondergaan, gedraagt iedereen zich nogal vreemd. Hij krijgt
de indruk dat het niet goed gaat met het huwelijk van zijn ouders, en als zijn
aartsvijand op school hem ook nog uitnodigt voor zijn verjaardag, besluit hij dat
het tijd wordt voor een diepgravend onderzoek. Is Alex moedig genoeg de
waarheid onder ogen te zien? Of is het beter als hij zijn kop in het zand steekt?
Hou je mond en zeg iets is een briljant, geestig en ontroerend debuut van een
nieuw Brits literair talent: een hartverwarmend coming-of-age-verhaal over leven
en loslaten.
Polemiek tegen de verheven literaire status van de Nederlandse schrijver W.F.
Hermans (1921-1995).
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe
huis waarin hij geboren is, en van de schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert
zich nauwelijks zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al helemaal
niets van de dreiging die uitgaat van zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit
en op zijn erfenis uit is. M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het
gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven, totdat het lot hun
toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk
internaat gestopt. Hij weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur
waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar ook voortdurend op
zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.
Leo is de beroemdste regisseur van Nederland, misschien wel van Europa. Hij
heeft niet alleen zijn ensemble tot in de puntjes naar zijn wensen gekneed, maar
ook zijn leven. Hij leeft voor en in zijn kunst, zo ver mogelijk van het dagelijkse
gewoel, het verderf. Dan ontmoet hij in New York de schilder Victor, die hem een
voorstel doet waardoor hij zijn droom kan realiseren: totale afstand, letterlijk en
figuurlijk verheven boven de andere mensen. Door het voorstel aan te nemen,
tekent hij voor zijn ondergang. Faust revisited.
Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners van Pagford geschokt.
Pagford is ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant
marktplein en een oude abdij, maar achter die fraaie façade gaan grote conflicten
schuil. Tussen rijk en arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun echtgenoten, leraren
en hun leerlingen... In Pagford is niets wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in
de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die het dorp ooit heeft gekend.
Wie zal zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende
onthullingen?
Desiree runt samen met haar partner Thomas een befaamd sterrenrestaurant in
Bergen. Wat de culinaire gasten niet weten is dat La belle vie op de rand van de
afgrond balanceert, en dat de eigenaars ten einde raad zijn. Desirees moeder nodigt
hen uit voor een week vakantie in het mondaine Cortina dAmpezzo in de Dolomieten,
waar de familie al generaties lang een huis bezit. Desiree wil weigeren, ze heeft
absoluut geen zin om een week te bivakkeren in het beklemmende huis dat haar
vroeger al deed griezelen, maar tot haar verbazing gaat Thomas op het aanbod in.
Bergbeklimmen is een passie van de chef-kok, maar is dat de reden dat hij een week
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wil spenderen in gezelschap van zijn schoonmoeder, die hij anders amper een blik
waardig gunt? En waarom zwerft Paolo Moretti, een werkloze, agressieve local, rond
het familiehuis? Angstaanjagende gebeurtenissen zetten de verhouding tussen
Thomas, Desiree en haar moeder op scherp, en wat een ontspannen sneeuwvakantie
had moeten worden, mondt uit in een ijzingwekkende nachtmerrie met dodelijke
gevolgen.
Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter elkaar met dit 3-in-1 e-book
voor extra veel leesplezier! In De Hongerspelen gaat Panem, het land dat ooit
bekendstond als Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het Capitool.
Als Katniss' zusje wordt ingeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen, waarin 24 jongeren
strijden op leven en dood, neemt Katniss haar plek in. Hoe ver zal ze gaan om te
overleven? In Vlammen, het tweede deel, komen liefde, politiek, opstand en intrige
samen in de grootste en gevaarlijkste arena ooit. Spotgaai is het bloedstollende slot
van de trilogie. In haar Hungergames-boeken verweeft Suzanne Collins actie, avontuur,
mythologie, sciencefiction, romantiek, filosofie en reality-tv met elkaar. Als basis voor
deze opmerkelijke verhalen dienden niet alleen de vroegere Romeinse
gladiatorenspellen, maar ook de mythe van Theseus en Minotaur.
Wat zou jij doen als je de geheimen van het leven wilde ontraadselen? En je ontmoet
een meester die alle geheimen kent, die bereid is je alles te leren, maar de prijs is dat
je de liefde van je leven moet opgeven? Lees het op ware feiten gebaseerde,
inspirerende levensverhaal van Chaim Vital in De kabbalist van Geert Kimpen. Een
gedurfd debuut dat reeds verkocht is aan vijftien Europese landen

Een ziekenhuis in opspraak. Op de kraamafdeling komt een oud schandaal
boven tafel en er vindt opnieuw een medische misser van formaat plaats. De
nationale verontwaardiging is enorm en het is duidelijk dat er koppen moeten
rollen. Vanaf dat moment zijn aller ogen op het Middenlandziekenhuis en zijn
management gericht. Hoe lang kan men nog schuld blijven ontkennen?
Gebroken wit volgt traumachirurg Eliza, bestuurder Twan, verpleegkundige
Nathalie en journalist Jim, die elk hun eigen antwoord zoeken op de vraag:
hoeveel is een mensenleven waard? Schrijfster Carla de Jong liet in In retraite al
zien dat ze de vaak gecompliceerde dynamiek tussen mensen haarfijn aanvoelt.
In deze roman wordt duidelijk dat ook de hoogste managementniveaus geen
geheimen voor haar hebben. Carla de Jong is in Gebroken wit op haar best.
Dit beknopte handboek apologetiek leert niet alleen het geloof te communiceren,
maar helpt ook te zoeken naar de apologetische houding die het beste bij de
lezer past. Grote, welsprekende verdedigers van het geloof zijn van alle tijden,
maar het wetenschappelijk atheïsme van deze tijd daagt ons uit tot een nieuwe
benadering van apologetiek. Dit handboek zet een methode uiteen die niet alleen
het verstand, maar ook het hart en de verbeelding aanspreekt. McGrath
bespreekt eerst de bijbelse basis voor apologetiek en de historische vormen
ervan. Hij laat zien dat er verschillende goede manieren zijn om het geloof te
delen - met behulp van toelichting, argumenten, verhalen en beelden - en noemt
diverse richtingwijzers naar het geloof, zoals ons aangeboren verlangen naar
rechtvaardigheid, onze schoonheidservaring en de orde die we in de natuurlijke
Page 4/5

Download Free Onzinnige Vragen Waar Niemand Het Antwoord Op Weet
Daswel
wereld zien. Ook helpt hij de lezer te ontdekken wat het beste werkt bij hemzelf
en zijn gesprekspartner. `Apologetiek moeten we niet als een defensieve en
vijandige reactie tegen de wereld zien,' zegt McGrath, `maar als een goede
gelegenheid om de schatten van het christelijk geloof te etaleren, op te poetsen
en aan te prijzen. Dit boek laat zien dat het mogelijk is op een wellevende en
doeltreffende wijze het geloof aan te bevelen aan mensen buiten de kerk.
Dit is een roman over de talloze verbindingen tussen de buitenwereld en je
privéleven. Het gaat over de erfenis van oorlog en het einde van de onschuld.
Het gaat over de strijd tussen komedie en politiek en hoe komedie lijkt te hebben
gewonnen. Het gaat over 140 leestekens en hoe die ons voor schut kunnen
zetten. Het gaat over het leven in een stad waar bankiers bioscopen in hun
kelder laten bouwen en anderen in de rij staan bij voedselbanken. Dit is een
roman waarin Jonathan Coe doet waar hij zo goed in is: ons laten zien hoe we
leven.
De moeder van Bas (13, ik-figuur) is overleden. Zijn vader probeert haar geest op
te roepen, maar dat lukt niet. Dan lijkt het of ze een sms'je stuurt. Bas weet dat
het niet kan en gaat het uitzoeken. Vanaf ca. 12 jaar.
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