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Na de plotselinge dood van zijn verloofde probeert een man zo goed mogelijk te
zorgen voor haar kinderen uit een eerder huwelijk.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van
Janes eerste en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft
Jane moeten vechten om haar baby te mogen houden, maar Florence wil die
verhalen niet horen. Totdat Florence eigen zorgvuldig geplande zoontje wordt
geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop zet. Voor het eerst in
haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar pasgeboren
kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte
herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van
haar ouders, de nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en
de consequenties van de overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat
Florence nu ook leert kennen. Is dit het moment waarop moeder en dochter
eindelijk nader tot elkaar komen?
Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn verzameling hoeden erg eenzaam.
Gelukkig ontmoet hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed.
Prentenboek met grappige, in pastel geschetste, tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Inleidende informatie over de Rooms-Katholieke Kerk, het katholieke geloof en
leven.
Gender en gekte
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Rosa's oorlog
De Zilveren Bliksem
Vallend licht
Dochter van de minnares

The NTCA conference series is dedicated to publishing peer-reviewed proceedings
of the conference. The goal is to disseminate state-of the- art scientific results
available in the domain of civil aviation. These proceedings contain a collection of
scientific contributions to the NTCA 2017 conference, which took place in Prague
from 7-8 December 2017 and was hosted by the Department of Air Transport,
Czech Technical University in Prague with the cooperation of the Faculty of
Aeronautics, Technical University of Košice; Institute of Aerospace Engineering,
Brno University of Technology; Air Transport Department, University of Žilina, and
the Czech Aerospace Society. The NTCA conference aims to build and extend a
platform for interaction between communities interested in aviation problems and
applications. NTCA 2017 followed this established practice and provided room for
discussing and sharing views on the current issues in the field of aviation. As a
result, these proceedings include contributions on air transport operations, air traffic
management and economic aspects, aviation safety and security, aircraft
technologies, unmanned aerial systems, human factors and ergonomics in aviation.
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De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook
zij kampen met ongepast gedonder. Ruth geeft als gescheiden moeder seksuele
voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve
manier dat het schoolhoofd graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is en
dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict met de
voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de twee
raken toch met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in ‘Lessen van onthouding’ op
satirische wijze het verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder
keurige families. Tom Perrotta (1961) is een gerenommeerde schrijver en
scenarioschrijver uit de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans
‘Election’ (1998), ‘Brave huisvaders’ (2006), ‘The Leftovers’ (2015) en ‘Lessen in
onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd met niemand minder dan Matthew
Broderick en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook ‘Little Children’ is verfilmd
in 2006 met als hoofdrollen de actrices Kate Winslet en Jennifer Connelly. Perrotta
heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was genomineerd voor een Academy
Award. ‘The Leftovers’ is uitgebracht als serie op HBO waar Perrotta zelf aan
meewerkte.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Thea’s carrière als fotograaf heeft een enorme vlucht genomen, maar ondanks al
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het succes geeft het haar niet de voldoening die ze zoekt. Ze hangt haar fototoestel
aan de wilgen en trekt zich terug op het Engelse platteland. Maar als ze tijdens een
vakantie in de Provence de sexy Ierse schilder Rory ontmoet, begint haar artistieke
bloed toch weer behoorlijk te bruisen. Thea is enorm onder de indruk van het werk
van de charismatische Ier, en is vastbesloten zijn schilderijen bekend te maken bij
het grote publiek. Dat Rory ook nog eens waanzinnig aantrekkelijk is en bovendien
gezegend is met een heel grote dosis van de spreekwoordelijke Ierse charme, heeft
er natuurlijk helemaal niets mee te maken. Dus als ze dat maar vaak genoeg tegen
zichzelf zegt, gaat ze het vast zelf ook wel eens geloven...
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis
Handboek bij de Bijbel
Nieuwpoort Sector 1917
Politiek-staatkundige en economische beschouwingen
New Trends in Civil Aviation
Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse is
een academische uitgave en biedt ruimte aan artikelen van
beschouwende, theoretische, historische en polemische aard over
zaken die van belang zijn voor de huidige linkse beweging. In
dit nummer is er aandacht voor de positie en strijd van illegale
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migranten en stedelijke sociale conflicten. Zo wordt het
migratiebeleid in de Verenigde Staten onder de loep genomen en
vergeleken met de situatie in Nederland. Vervolgens worden
verschillende kraakbewegingen in Europa met elkaar vergeleken en
in een breder perspectief geplaatst. Daarnaast worden enige
discussies voortgezet. Zo laat Bart Snels, directeur van het
Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, zijn licht schijnen over
de crisis van groene partijen die in het vorige nummer werd
waargenomen. En drie actieve socialisten reageren op het
discussiestuk van Ronald van Raak over het internationalisme van
de SP. Het nummer bevat bijdragen van vooraanstaande
wetenschappers en activisten als Marlou Schrover, Erik
Swyngedouw, Peter Birke, Pepijn Brandon, Henny Buiting en Hans
Pruijt. Een must voor linkse denkers en doeners.
Er speurt iemand mee over de schouders van De Cock en zijn
assistent Vledder. De achttienjarige Sandra Verloop is
uitverkoren in een radioprogramma. Ze wil graag kennis maken met
een bekende Nederlander. Voor haar is dat: rechercheur De Cock
van het politiebureau Warmoesstraat. Sandra valt met haar neus
in de boter. De Cock en Vledder zijn op zoek naar een lijk,
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terwijl ze gewoonlijk naar een moordenaar speuren. De zaak
begint met een telefoontje van een man die zegt dat hij iemand
heeft vermoord. Een ander telefoontje leidt de rechercheurs naar
de parkeerplaats bij het Havengebouw. De achterbank van een daar
geparkeerde auto biedt een gruwelijke aanblik. Er ligt een dode
vrouw, met in de opengesperde ogen nog 'n blik van schrik, angst
en verbijstering. De Cock moet de geschiedenis induiken om te
begrijpen waar het motief voor moord deze keer te vinden is
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17
juli Dit twee-vriendjes-voor-de-prijs-voor-één-scenario staat
niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn
qua schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens
zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar
niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op
een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein
beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en
een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik aan?
Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat
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is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt?
Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam
en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de Oorspronkelijke
SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van
de twee gaat het worden?
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze
van aanpak, het opbouwen van conditie en kracht, het werken aan
lenigheid en trainen thuis of op de sportschool. Ook zijn er
vele tips m.b.t. goede investeringen en waarschuwingen voor
misleidende informatie en apparatuur.
Jaarboek Voor Socialistische Discussie en Analyse
En het geheim van de Oude Meesters
Hoedjesdag
De Cock en het lijk op retour
Kritiek 2009
`Ik heb van kindsbeen af één ding over mezelf geweten: ik ben de dochter van de
minnares. Mijn moeder was jong en alleenstaand, mijn vader ouder en getrouwd,
en hij had kinderen. Toen ik in december 1961 werd geboren, belde een advocaat
mijn adoptieouders op en zei: Uw pakje is gearriveerd en er zit een roze strik
omheen. Wanneer A.M. Homes in 1992 naar haar ouderlijk huis gaat om met haar
familie kerst te vieren, krijgt ze de schrik van haar leven: haar biologische moeder
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heeft gebeld. A.M. Homes was al voor haar geboorte geadopteerd en nu, na
eenendertig jaar stilte, zoekt de vrouw die haar het leven geschonken heeft
contact. Na lang aarzelen spreekt A.M. Homes met haar af. In De dochter van de
minnares vertelt ze met meedogenloze precisie over haar ontmoeting met haar
biologische ouders en de moeizame, bizarre relatie die ontstaat. Langzaamaan
past ze de teruggevonden stukjes van haar verleden in elkaar en dat levert een
confronterend en soms pijnlijk portret op. Met haar virtuoze talent weet Homes
zelfs haar eigen leven te vertalen naar een geestig, markant en diep ontroerend
literair meesterwerk.
Holly is een hardwerkende serveerster, Casper een arrogante prins. Zij is de
onschuld zelve, hij heeft nooit onschuld gekend. Al bij hun eerste ontmoeting is de
aantrekkingskracht tussen deze twee tegenpolen zo groot, dat ze elkaar niet
kunnen weerstaan. Holly denkt dat ze de ware liefde heeft gevonden, maar als ze
zwanger blijkt, slaat Caspers hartstocht om in argwaan. Hij verdenkt haar ervan op
zijn fortuin uit te zijn. Zijn eer gebiedt echter dat hij met haar trouwt, en ze krijgt
de koninklijke bruiloft waarvan ze altijd heeft gedroomd. Maar of haar huwelijk ook
zo sprookjesachtig zal zijn...
Rowan had nooit gedacht dat ze haar man en zoontje ooit nog zou terugzien.
Volkomen onverwacht loopt ze hen in een Londens hotel tegen het lijf, en het is
haar meteen duidelijk dat Isandro Salazar haar veracht. Hij haat haar omdat ze
hem en hun baby vlak na diens geboorte heeft verlaten, maar ze kan hem
onmogelijk vertellen wat haar ertoe bewoog die afschuwelijke beslissing te nemen.
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Nu is ze terug en wil ze wanhopig graag het contact met haar kind herstellen - én
met Isandro. Want ondanks zijn woede en wrok is er nog steeds die
onweerstaanbare aantrekkingskracht...
In Late Oogst beschouwt André Haakmat, voormalig vicepremier en minister van
onder meer Justitie, ontwikkelingen in de Surinaamse politiek. De gepolariseerde
verhouding aldaar heeft tot gevolg dat over nagenoeg elk begrip verschil van
mening ontstaat. Ook de zeer recente Surinaamse geschiedenis - in het bijzonder
de periode van na de staatsgreep van 25 februari 1980 tot aan herstel van de
democratie in 1987 - kent vele hiaten. Vanuit de rol die hij destijds vervulde, voelt
Haakmat het als zijn verantwoordelijkheid én morele plicht om opheldering te
verschaffen omtrent feiten en gebeurtenissen waarbij hij betrokken was. Haakmat
is er bovendien van overtuigd dat de onderwerpen die in dit boek aan de orde
komen zeker nog het komende decennium alle aandacht zullen blijven opeisen.
Bemind door de prins
De Joodse messias
Vertellingen van de kruisvaarders
Een varken in het paleis
Spaanse minnaar

Xavier Radek is een in Basel woonachtige, geassimileerde, nietjoodse jongeman met een missie: hij wil meer weten over het
lijden van de joden. Daarom besluit hij de ‘vijanden van het
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geluk’ te gaan troosten. Zijn grootvader was een nazi die het
handwerk van de dood nog verstond. Zijn vader is een bekende
architect, met een voorliefde voor massagesalons. En dan zijn
moeder: een hartstochtelijke vrouw, die een aquarellerende
dictator die zeventig jaar geleden actief was consequent
aanduidt als ‘Je-weet-wel-wie’. Hoewel zijn ouders Xaviers
gedrag afdoen als puberale stoornis, raakt hij bevriend met
Awromele, zoon van een rabbijn, die hem adviseert Jiddische
lessen te nemen en zich te laten besnijden. Na een
problematische besnijdenis raakt Xavier volledig overtuigd van
zijn messianistische aspiraties: hij gaat schilderen om te
troosten en vertrekt met Awromele naar het Venetië van het
Noorden, alwaar hij zich aanmeldt bij de Rietveld Academie,
terwijl Awromele werk vindt als vakkenvuller bij Albert Heijn.
Door de Europese woestijn trekken ze naar het beloofde land...
Debet van Saskia Noort is het vervolg op De eetclub. De
karakters komen allemaal weer terug in dit boek, gerijpter,
gevormd door het leven en gehaaider dan ooit. Saskia Noort is de
bestverkopende Nederlandse thrillerauteur. Van haar titels
werden tot nu toe meer dan 2,7 miljoen exemplaren verkocht.
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Debet van Saskia Noort is als vanouds weer een echte pageturner.
Op een koude winternacht verongelukt tv-producent Michel
Brouwers, waarna zijn echtgenote Karen ontdekt dat hun perfecte
leven een gruwelijke leugen blijkt te zijn geweest. Om de
waarheid boven tafel te krijgen moet ze terug naar de plek waar
het allemaal begon: haar oude woonplaats Bergen en haar
vriendengroep van toen, de eetclub.
Na het plotselinge verongelukken van haar echtgenoot en de
ontknopingen daarna komt een vrouw tot het schokkende inzicht
dat haar gelukkige leven met hem tamelijk betrekkelijk was.
.....
Klimaatstrategie-Liefde en andere geheimen
Late oogst
Fitness voor Dummies
Het tweede thema, of, De verwaarloosde geschiedenis van de
componerende vrouw
'Het tweede thema' is een bloemlezing met informatie over vrouwelijke componisten, geplaatst
tegen de achtergrond van de mainstream muziekgeschiedenis. Door de systematische
verwaarlozing van vrouwelijke componisten in deze geschiedschrijving, zijn de primaire en
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secundaire bronnen over hen veel dunner gezaaid dan over hun mannelijke vakgenoten. Het
boek is corrigerend en aanvullend, maar zeker niet volledig. Aan de hand van een aantal
representatieve figuren uit diverse stijlperioden, biedt het een staalkaart van de prestaties op
muzikaal gebied van vrouwen in de Euramerikaanse cultuur van de Middeleeuwen tot nu. Naast
het obligate lijstje van bekende namen, beginnend bij Hildegard von Bingen over Clara
Schumann tot Lili Boulanger en Gubaidulina, vallen er in het boek ook meer dan genoeg
verrassende ontdekkingen te doen. Met selectieve bibliografie en namenregister.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk
als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man
geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de
donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en
opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Articles about the diagnoses and symptoms of 'typical' female mental illness in the nineteenth
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and twentieth centuries.
Als de bejaarde Jaunty, die een teruggetrokken bestaan leidt, te zwak wordt om voor zichzelf te
zorgen, trekt haar kleindochter Gabriela bij haar in. Samen wonen ze in Jaunty’s afgelegen
huis aan Frenchman’s Creek. Ooit was de oudere vrouw een bekend kunstenares. Nu, aan het
einde van haar leven, vindt ze geen rust; ze wordt achtervolgd door herinneringen. Op een
stormachtige avond raakt iemand vlak bij hun huis met zijn boot in de problemen. Gabriela
weet de knappe vreemdeling te redden en de twee vrouwen bieden hem een tijdelijk onderdak.
Deze Finn blijkt op zoek te zijn naar de oorsprong van een schilderij, een erfstuk. Zijn zoektocht
heeft hem naar dit prachtige binnenwater in Cornwall geleid. Gabriela en Jaunty kunnen hem
verder helpen, maar daarbij komt er een opmerkelijk verhaal over liefde en misleiding aan het
licht...
Debet
Katholicisme voor Dummies
'... de baai... de Binnenbaai... '
12 jaar slaaf
Onverbiddelijke eis
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door
Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het
slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor
haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich
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vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt
brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze
gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog
pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt
overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te
bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze
van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en
vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam
ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd
heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor
mogelijk had gehouden. '
Dit boek bestaat uit drie delen: Deel 1: De Persoonlijke ontwikkeling; Deel
2: Tekenlessen; Deel 3: Schilderlessen. De persoonlijke ontwikkeling die
je doormaakt als je begint met schilderen heeft een positief effect op heel
je leven. Je gaat de wereld; mensen, dieren en dingen om je heen heel
anders ervaren doordat je waarneming verandert. Met praktische
oefeningen kun je niet alleen goed leren tekenen en schilderen, maar zul
je intenser je leven gaan beleven. “Na het lezen van dit boek zal je niet
alleen meer kennis hebben gekregen van de verschillende
schildertechnieken maar wordt je tevens bewuster van het feit waarom het
bezig zijn met schilderen je zo’n goed gevoel geeft. Het lezen van dit boek
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zal je helpen bij de verschillende fases die je doormaakt in je persoonlijke
ontwikkeling tijdens het leren tekenen en schilderen.
Een rechercheur, wiens jonge vrouw onlangs aan kanker is gestorven,
gaat op zoek naar degene die in een Fins dorp mensen verstikt.
Ten tijde van de Franse Revolutie helpt Yann, een zigeunerzoon met
magische gaven, edellieden vluchten naar Engeland. Als zijn geliefde Sido
wordt ontvoerd, doet hij er alles aan om haar te redden. Vanaf ca. 12 jaar.
Ijsmaan / druk Heruitgave
Een vreemdeling in Cornwall
Proceedings of the 19th International Conference on New Trends in Civil
Aviation 2017 (NTCA 2017), December 7-8, 2017, Prague, Czech Republic
Lessen in onthouding
in schetsen en verhalen voor huis en school : ge"ill. : nieuwste
geschiedenis

Reconstructies van de reis die lord Byron in 1809 maakte door
Epirus en Zuid-Albanie.
Roque de Calvhos was haar grote liefde, en Angie meende dan ook
ieder woord van haar huwelijksgelofte. Helaas bleken zíjn
gevoelens minder oprecht. In plaats van een gelukkig huwelijk
wachtte haar een publieke vernedering. Nu heeft ze eindelijk de
moed verzameld om afscheid van hem te nemen. Tot haar
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ontsteltenis wil hij niet meewerken. Sterker nog, hij staat erop
dat ze weer bij hem intrekt om hun huwelijk nog een kans te
geven. Weigert ze, dan zal hij haar broer, die een hoge schuld
bij hem heeft, te gronde richten. Wat moet ze in hemelsnaam
doen? Hem trotseren of zich gewonnen geven, en dan
onvermijdelijk zwichten voor de sensuele macht die hij nog
altijd over haar heeft? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder
hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur aan de
Universiteit van Amsterdam, vanwege de Stichting Het Indisch
Huis op donderdag 16 december 2005, waarin Pattynama drie
voorbeelden bespreekt van haar onderzoek naar herinneringssporen
in Indische literatuur.
tussen ambitie en realisme
Thea ontmoet tijdens een vakantie in de Provence een
aantrekkelijke Ierse kunstenaar die niet alleen van schilderen
houdt...
Vriendjes, vreemdgaan en andere verleidingen
Staat in gevaar
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De kunstminnaar

Page 17/17

Copyright : magedirect.com

