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Jeugd zonder God Ödön von Horváth 2009
Honingval Unni Lindell 2010-04-21 De zevenjarige Patrick Øye neemt op zijn route van school naar huis vaak de
verboden weg door een dichtbegroeid park. Vanmiddag is hij niet thuisgekomen. Elna Druzika, een jonge
cateringmedewerkster, is vandaag niet op haar werk verschenen. Ze blijkt te zijn doodgereden op een
industrieterrein, maar heeft verwondingen die niet door de aanrijding kunnen zijn veroorzaakt. Een onderzoek wordt
ingesteld en inspecteur Cato Isaksen wordt op de zaak gezet. Al snel wordt duidelijk dat de verdwijning van Patrick
en de moord op Elna samenhangen. Cato Isaksen is dus terug en hoe! In deze sociaal bewogen thriller is niets wat
het lijkt te zijn en valt de lezer van de ene verbazing in de andere.
Sanne Herbjørg Wassmo 2013-02-27 Sanne leeft teruggetrokken en schrijft romans die nauwelijks gelezen worden.
Dan komt Frank in haar leven. Frank handelt in ‘antiek’, is gokverslaafd en rommelt verder wat aan. Maar hij kan
ook gevoelig en zorgzaam zijn. Hij geeft de aandacht die Sanne altijd gemist heeft. Er is één probleem: Frank heeft
vrouw en kinderen. Als hij plotseling een groot bedrag wint op de renbaan en het geld op de rekening van Sanne wil
parkeren, begint Sanne te begrijpen wat ze werkelijk voor hem betekent. Aangemoedigd door Frida, een vrouw die
ze toevallig tegen het lijf loopt, besluit Sanne het geld op te nemen en haar woning te verkopen. Met Frida trekt ze
door Europa. Weg van Frank, om eindelijk zichzelf te vinden.
Vaarwel Merodia Cynthia Mc Leod 1994-01-01 Het wedervaren van de slavin Afi en haar nakomelingen tegen de
achtergrond van de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname.
Bloedbroeders Ingvar Ambjørnsen 2021-08-31 De geliefde Elling en zijn vriend Kjell Bjarne uit ‘Vogeltjesdans’ staan
weer op vrije voeten. Ze mogen de psychiatrische inrichting verlaten en gaan vol goede moed het nieuwe hoofdstuk
in hun leven beginnen. Samen verhuizen ze naar een woning in Oslo om weer te gaan genieten van het leven.
Maar zelfstandig wonen is zo makkelijk niet na jaren professionele hulp om je heen. Volg de ongemakkelijke,
ontroerende en humoristische avonturen van Elling en Kjell in het tweede deel van de Elling-reeks. Ingvar
Ambjørnsen (1956) is een Noorse schrijver die internationaal bekend is geworden door zijn romans over Elling, ook
wel de "Noorse Forrest Gump’ genoemd. ‘Vogeltjesdans’ (1995) en ‘Bloedbroeders’ (1996) zijn de twee bekendste
literaire werken in de Elling-reeks en de Noorse verfilming van ‘Bloedbroeders’, onder de naam ‘Elling’, won zelfs
een Oscarnominatie voor beste buitenlandse film in 2001. Ambjørnsen is een geprezen schrijver in Noorwegen door
zijn eerlijke en humoristische representaties van de buitenbeentjes in de samenleving.
Nu niet. Nooit niet Kirsten Boie 2002 Al vanaf de eerste dag dat Karl bij hem in de klas komt, voelt Niklas zich niet
op zijn gemak bij hem; het pesten wordt treiteren en terroriseren. Vanaf ca. 12 jaar.
Huidloze hemel Herbjørg Wassmo 2013-02-26 Het meisje Tora wordt door haar stiefvader Henrik seksueel
misbruikt. Ook als ze het huis ontvlucht, blijft Henrik haar achtervolgen: een ongewenste zwangerschap brengt
Tora's moeizaam herwonnen evenwicht in gevaar. Gesteund door haar sterke, onconventionele tante Rakel bouwt
Tora voorzichtig haar leven weer op en ze durft zelfs Henrik te confronteren met zijn daden. Maar dan sterft de
onmisbare Rakel.
Den fjerde nattevakt Johan Falkberget 1923
De duivel en de maagd Hubert Lampo 2017-01-11 De geschiedenis van baron Gilles de Rais, de man die als
trouwe krijgsgezel van Jeanne d'Arc op jeugdige leeftijd van Karel VII de maarschalkstaf ontving, na haar dood
aanvankelijk als een ware mecenas in pracht en praal leefde, maar zich toen er een einde aan zijn rijkdom kwam
overgaf aan excessen op velerlei gebied. Mystiek geaard streefde hij naar een pact met de duivel, omringde zich
met alchemisten en bracht om zijn lusten te bevredigen honderden kinderen om het leven. In 1440 werd hij te
Nantes opgehangen na een leven dat kenschetsend was voor het geestelijk klimaat van de vijftiende eeuw, waarin
voorbeelden van de hoogste godsvrucht voorkwamen naast verbijsterende sadistische afwijkingen. Zoekend naar

een verklaring voor het verschijnsel Gilles de Rais schreef Hubert Lampo een historische roman in de traditionele
betekenis van het woord.
Hoofdstukken uit De politieke verhandeling Benedictus de Spinoza 1985
Wat voorbij is, is een droom Aksel Sandemose 1979 Belevenissen van een Amerikaan van Noorse afkomst in
Noorwegen ten tijde van de Duitse aanval in 1940.
Vogeltjesdans Ingvar Ambjørnsen 2021-10-12 De tragikomische roman ‘Vogeltjesdans’ vertelt het ontroerende
verhaal van Elling, een dertigjarige rentenier die plotseling wakker wordt in een psychiatrische inrichting. Langzaam
maar zeker wordt aan de hand van terugblikken naar het verleden en verhalen over zijn moeder duidelijk met wat
voor complexe mentale problemen hij te maken heeft. Ondertussen geniet hij van het gezelschap en de rust op de
afdeling. Maar hoe moet het nu verder met 'de Noorse Forrest Gump'? Ingvar Ambjørnsen laat de lezer op intieme
en nuchtere wijze kennis maken met een psychiatrische patiënt, die op het eerste gezicht een doodgewone man
lijkt. Met zijn kennis als voormalig psychiatrisch verpleegkundige in Noorwegen weet hij het diepste van de
menselijke psyche naar boven te halen. Ingvar Ambjørnsen (1956) is een Noorse schrijver die internationaal
bekend is geworden door zijn romans over Elling, ook wel de "Noorse Forrest Gump’ genoemd. ‘Vogeltjesdans’
(1995) en ‘Bloedbroeders’ (1996) zijn de twee bekendste literaire werken in de Elling-reeks en de Noorse verfilming
van ‘Bloedbroeders’, onder de naam ‘Elling’, won zelfs een Oscarnominatie voor beste buitenlandse film in 2001.
Ambjørnsen is een geprezen schrijver in Noorwegen door zijn eerlijke en humoristische representaties van de
buitenbeentjes in de samenleving.
Afgodenschemering Friedrich Nietzsche 2011-12-02 Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de
beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologie
(Christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelach-tige
reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie 'in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek
zegt - wat ieder ander in een boek niet zegt....' resulteert in briljante passages als 'Hoe de ware wereld ten slotte tot
fabel werd', waarin het bestaan van een idee wereld ter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind
blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Goethe, Thucydides en Machiavelli, die net
als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in
Afgoden-scbemering heeft hij zijn voor- en afkeu-ren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de
omverwerping van het be-staande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd. * Nietzsche was de aardbeving
van zijn tijdperk en het grootste Duitse taalgenie sinds Luther. - Gottfried Benn Friedrich Nietzsche (1844 - 1900)
werd op vierentwintigjarige leeftijd hoogleraar klassieke letterkunde te Bazel. Vanaf 1879 tot zijn geestelijke
instorting in Turijn begin 1889 woont en werkt bij afwisselend in Zuid-Frankrijk, Zwitserland en Italie
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw
leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt voor
een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze
zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats
daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om
haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks
gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme kroniek van een
uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de
geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische
roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met
meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog
lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die
immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een
onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties
omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’
Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig
uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk
van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen
om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’
Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee
schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit
eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote
negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert
haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor
niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die
zeer beslist het lezen waard is.’ Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat
gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Henna op je huid / druk 2 Dirk Frederic Regina Bracke 2005 Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen

hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil korte rokjes, jeans en naveltruitjes. Hierdoor komt ze in
moeilijkheden. Alleen haar oudste broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
Bondestudenter: Fortælling Arne Garborg 2019-02-22 This work has been selected by scholars as being culturally
important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will see the original copyright
references, library stamps (as most of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the United States of America, and
possibly other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact, this work
may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this
work is important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate
your support of the preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
De bespieder Tom Egeland 2013-04-17 Op een dag ontvangt Kristin Bye een envelop met videobeelden van een
vermoorde vrouw. Uitzending van de gruwelijke beelden op televisie schokt de kijkers diep, maar levert helaas geen
bruikbare tips op voor het politieonderzoek. Sterker nog: er worden nieuwe enveloppen met moordvideo’s bezorgd.
Dan ontvangt Kristin een band waar ze zelf op staat. Is zij nu het volgende slachtoffer?
Wateringen en Kwintsheul toen en nu Ton Tanke 1993
De kinderen van de Rothschildstraat Stefanie Zweig 2014-12-19 Boek 21926-1937Frankfurt, begin 20e eeuw. Het
leven van de joodse textielhandelaar Johann Isidor Sternberg en zijn vrouw Betsy loopt voorspoedig; de zaken
gaan goed en het ontbreekt hen aan niets. Hun vier kinderen worden opgevoed door huishoudster Josepha en hun
inwonende oudtante Jettchen.Maar dan breekt de oorlog uit. Otto, de oudste zoon, gaat vrijwillig naar het front.
Moeder Betsy blijkt onverwacht weer zwanger te zijn. En onder de oppervlakte van de samenleving broeit een
toenemend antisemitisme De kinderen van de Rothschildstraat,het vervolg op Het huis in de Rothschildstraat, is het
tweede deel van een familiegeschiedenis die vele jaren en generaties omspant. Met een grote liefde voor
historische details en een diep gevoel voor menselijkheid beschrijft Stefanie Zweig de lotgevallen van de
Sternbergs, een joodse koopmansfamilie die het ongeluk had in de verkeerde tijd te leven.`Een fascinerende
familieroman. Berliner Zeitung`Stefanie Zweig schrijft met veel warmte en gevoel. Cosmopolitan`Haar personages
zijn kleurrijk en nauwkeurig beschreven. Frankfurter AllgemeineStefanie Zweig (1932, Leobschütz) is geboren in
een deel van Duitsland dat na de Tweede Wereldoorlog aan Polen werd toegewezen. Haar familie vluchtte tijdens
de oorlog naar Kenia. Eerder schreef ze jeugdboeken en haar tweedelige autobiografie. Ze overleed in april 2014,
op eenentachtigjarige leeftijd.
Huwelijksjaren Anne Karin Elstad 2019-09-25 De pasgetrouwde Julie en Jørgen trekken met hun twee zonen in bij
de ouders van Jørgen. Daar heeft het stel het zwaar. Jørgens ouders behandelen het jonge echtpaar als slaven.
Daarbij komt dat Jørgens grootste wens om de boerderij van zijn ouders over te nemen felle protest van zijn vader
oplevert. Dit veroorzaakt een gespannen sfeer, die snel zijn weerslag krijgt op het paar. Het huwelijk raakt in een
diepe crisis en Julie besluit met de kinderen terug te keren naar haar ouders, ondanks de smeekbeden van
Jørgen... Anne Karin Elstad (1938 – 2012) was een Noorse schrijfster. Voor ze schrijver werd was ze leraar. In
1976 debuteerde ze met Folket på Innhaug, het begin van een vierdelige serie over mensen die in Innhaug leven.
De andere drie titels zijn Magret (1977), Nytt rotfeste (1979) en Veiene møtes (1980). De Julie-serie die hierop
volgde maakte Elstad beroemd: Julie (1993), Huwelijksjaren (1995), Lenker (1998) en Fri (2000).
Aangeraakt door Insulinde P. Boomgaard 1992 Drieëntwintig auteurs, schrijvers, journalisten maar ook
wetenschappers, uit Nederland en Indonesië verhalen over hun favoriete roman, kinderboek, reisverhaal of
geschiedkundig werk betreffende Nederlands-Indië dan wel Indonesië.
De stad als kunstwerk Donald James Olsen 1991 Aan de hand van de architectuur, sociale geschiedenis en
stadsgeografie worden de verschillen tussen de drie grootste en belangrijkste steden van Europa in de negentiende
eeuw belicht.
Eindspel Tom Clancy 2017-03-17 Eindspel is het nieuwste boek van de Amerikaanse topauteur Tom Clancy,
bekend van De jacht op de Red October en Golf van ontzetting. Na een vernietigende nucleaire confrontatie in het
Midden-Oosten, staan Amerika en Rusland lijnrecht tegenover elkaar in hun honger naar werelddominantie. Terwijl
JFS-piloot majoor Stephanie Halverson op een verkenningsexpeditie in Rusland een revolutionair nieuw
radarsysteem test, wordt ze uit de lucht geschoten. In de jungle van Ecuador is de keiharde marinier Mikhail “Lex”
Alexandrov een gezochte terrorist op het spoor als hij plotseling een internationale samenzwering ontdekt die hem
en zijn team midden in de strijd werpt. Op een eiland voor de kust van Japan, wordt een Russische ex-spion door
haar oude kameraden opgejaagd. Haar enige hoop op overleven is overlopen naar het Westen. Zo raakt ieder van
hen betrokken bij het complot van een groepering die niet verslagen blijkt, maar met dodelijke kracht weer toeslaat.
De Amerikaan Tom Clancy is een van de succesvolste thrillerschrijvers aller tijden. Met bestsellers als De jacht op
de Red October en Golf van ontzetting behaalde hij internationale roem. Clancy overleed in 2013 na een kort
ziekbed, op 66-jarige leeftijd. Coauteur Peter Telep schreef eerder Zwarte lijst en Strijdpunt naar een idee van
Clancy. ‘Niemand geeft zo’n volledig beeld van moderne oorlogsvoering.’ The Sunday Times ‘Bloedstollende actie...

vermakelijk en voortreffelijk actueel... Clancy heerst nog altijd.’ The Washington Post
Kill Alex Cross James Patterson 2011-12-02 Alex Cross is een van de eerste personen die op de hoogte worden
gesteld als de zoon en dochter van de Amerikaanse president blijken te zijn ontvoerd. Hij probeert het onderzoek op
te zetten, maar wordt van verschillende kanten tegengewerkt. Iemand achter de schermen lijkt zijn invloed bij de fbi,
de cia en de veiligheidsdienst aan te wenden om Alex Cross van de zaak te houden. Wanneer vervolgens de
watertoevoer van de stad besmet raakt, komt Alex op het spoor van een samenzwering die heel Amerika in gevaar
brengt. Als de ontknoping van beide zaken nadert, wordt Alex gedwongen een beslissing te nemen die indruist
tegen alles waar hij voor staat – een beslissing die de toekomst van het hele land kan veranderen.
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