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Buenos Aires, 1976. Kaddisj Poznan is een joodse hijo de
puta hoerenzoon en daarmee de ultieme verschoppeling
in het Argentini van de jaren zeventig. Hij verdient zijn
geld met het wissen van joodse grafteksten, om de
achtergrond te verhullen van diegenen die onder het
huidige regime zoveel te vrezen hebben. Wanneer Kaddisj
zoon Pato plotseling verdwijnt, betekent dat de genadeslag
voor de familie. Wat volgt is een absurde, kafka ske
dwaaltocht van Kaddisj en zijn vrouw Lillian door de
duistere krochten van het ministerie van Buitengewone
Zaken, in een wanhopige poging hun zoon te redden. Het
ministerie van Buitengewone Zaken is het verbijsterende
en nog niet eerder vertelde verhaal van de joodse
gemeenschap in Buenos Aires, aan de vooravond van de
militaire coup. Englander neemt de lezer mee op een
hallucinerende reis door een wereld van terreur, die elke
verbeelding te boven gaat, maar die helaas maar al te
realistisch is. Het ministerie van Buitengewone Zaken is
een monumentaal romandebuut over het lot van de
vermisten en van de Argentijnse joden; over liefde en
rouw, vaders en zonen.
Op een vrijdagavond wordt een verwarde, smerig
uitziende man met een zwart lapje voor zijn linkeroog het
politiebureau van Spokane binnengebracht. Hij was bezig
de bouwsteigers van een al jaren leegstaand, twaalf
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verdiepingen tellend hotel te beklimmen en wil nu een
moord bekennen. Een moord die nog niet ontdekt is.
Rechercheur Caroline Mabry neemt de ‘gek’ mee
naar een verhoorkamer. Negentien uur lang is de man
daar bezig met het opschrijven van zijn levensverhaal –
een verkeerd gelopen jeugdvriendschap speelt een
belangrijke rol in het verhaal – terwijl Mabry, vechtend
tegen de slaap, het verhaal in zich opneemt. Marbry
spoort de mensen op die hij noemt en komt er gaandeweg
achter wie de ‘gek’ is en wat er is gebeurd. Het verhaal
wordt beurtelings vanuit het perspectief van Mabry en van
de onbekende man verteld. Jess Walter debuteerde in
2001 met Als het graf zwijgt. Daarna volgden vijf romans,
waaronder National Book-award finalist Het Nulpunt en
de Edgar Allen Poe-award winnaar De donut man.
Walter woont in Spokane, Washington. Zijn meest
recente roman Schitterende ru nes was wekenlang
nummer 1 op de New York Times bestsellerlijst en
verkocht in Nederland en Belgi meer dan 40.000
exemplaren. Van zijn boeken zijn wereldwijd inmiddels
meer dan tien miljoen exemplaren verkocht. Met
Schitterende ru nes brak hij internationaal door naar
een groot publiek. ‘Wat Jess Walter met de tijd, ruimte,
genres, kunstvormen en taalregisters uithaalt is ronduit
spectaculair.’ – De Groene Amsterdammer
‘Bewonderenswaardig onvoorspelbaar en aangrijpend,
veruit de beste van Walter.’ – KIRKUS REVIEWS
‘Als het graf zwijgt is het spraakmakende debuut van
een romanschrijver met een ongebruikelijk diep inzicht in
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de menselijke psyche. Een dijk van een debuut van een
zeer veelbelovende schrijver!’ – Hebban Crimezone
Volksgezondheidbeschrijving betekende ooit een
verzameling telgegevens over ongezonde gebeurtenissen in
de bevolking in het voorgaande jaar. Thans stelt men de
gekwantificeerde toekomstverwachting van de
volksgezondheid centraal, afgezet tegen een situatie
waarin ziekte niet voorkomt. Het verschil tussen ideaal en
verwachte werkelijkheid bestaat uit verloren levensjaren
door voortijdige sterfte, en uit verloren levensgenot
(‘disability’), onder één noemer gebracht, de
Disability Adjusted Life Year. Deze maat uit public health
onderzoek is het alter ego van de Quality Adjusted Life
Year die bij economisch onderzoek naar medische
interventies in gebruik is. Gewaagde vergelijkingen tussen
ziekten, perioden en landen komen nu in beeld, als ook
toekomstvoorspellingen. Voor deze laatste zijn formele
ziektemodellen, gevoed door telgegevens en verklarende
gegevens over risicofactoren, onmisbaar. Preventie is de
dokterskant van public health onderzoek; de weerstand
tegen onderzoek van nieuwe, krachtige preventieve opties
vraagt onder meer om methodologie-ontwikkeling. Deze
ontwikkeling geeft niet alleen het klassieke public health
onderzoek een impuls, maar is ook hard nodig bij dè
medische uitdaging van de 21e eeuw: de genetische
revolutie. Gouke Bonsel, sociaal-geneeskundige en
epidemioloog, is sinds januari 2000 hoogleraar Sociale
Geneeskunde (Methoden van
Volksgezondheidsonderzoek) aan de Universiteit van
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Amsterdam.
Het land van duizend morgens
Anhalter Anzeiger. 1861,4/6
beantwoord
Doodverklaard
De melancholie van het verzet
Vele jaren nadat een jongeman in Leipzig
verliefd is geworden op een meisje, gaat
hij naar haar op zoek.
Als de Berlijnse Arjeta tijdens een
verhuizing een aantal oude foto's ontdekt,
roept dat allerlei herinneringen op. Aan
de zee in Istrië, en aan haar vlucht uit
het toenmalige Joegoslavië, waardoor alles
veranderde. Ze denkt ook terug aan haar
tijd in Parijs, waar ze tegen wil en dank
verliefd werd. Maar kan Arjeta haar
geheugen vertrouwen, of is er meer gebeurd
dan ze zich herinnert?
'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
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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
Fünf Meter Zeit/Pet Metara Od Vremena
1837,1/6
Astrid en Veronika
Rumburger Zeitung. red. von Franz
Bürckhöldt
BIBLIA, Das ist, Die gantze Heilige
Schrifft, Altes und Neues Testaments,
Verteutschet durch D. Martin Luthern: Nach
dem alten Wittenbergischen Exemplar auffs
neue übersehen: mit Summarien,
Abtheilungen, außgehenden Versiculn, und
Concordantzien
De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis
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hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie
lange jaren sparen en een barre overtocht
naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de
haven van New York. In dit nieuwe land hopen
ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard bikkelen,
onder primitieve omstandigheden. Maar de
inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol.
Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een
verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds,
die het klimaat nog niet goed kennen, worden
overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed.
Lees verder »
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Kroatisch
Was passiert, wenn die Welt unerwartet einen
Augenblick still steht? Wenn man eine
Handvoll Zeit, einfach so, durch einen Zufall
geschenkt bekommt? Genau das passiert in
einer der größten und umtriebigsten Städte
der Welt, als eine kleine Schnecke die Straße
überquert und den Verkehr für einen halben
Tag zum Erliegen bringt. Ein Buch über Dinge,
die man schon immer mal tun wollte, aber nie
dazu kam. Rezensionen "bezaubernd" -- Kirkus
Reviews, 13.03.2014 "Ein Vorschlag zur
Weltverbesserung" -- Westfälische
Nachrichten, 28.02.2008 "humorvoll" -ehrensenf.de, 31.01.2008 "nicht nur
interessant durch seine Geschichte oder seine
Botschaft, sondern auch durch die Art, wie
diese vermittelt wird. Die Farben und die
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Hintergründe sind reich an Textur, im
Gegensatz zur Mehrzahl der Kinderbücher." -ForeWord Clarion Reviews, 04.03.2014 "schön"
-- geizkragen.de, 29.10.2008 "eine kreative
Gute-Nacht-Geschichte, die auch für
gestresste Erwachsene geeignet ist. [...] Im
Trubel der Großstadt genießen die Tiere den
Augenblick und werden sich bewusst, wie schön
das Leben ohne Stress und Hektik sein kann."
-- Designer in Action, 24.09.2008 "geradezu
märchenhaft" -- spiegel.de, 30.01.2008 "Die
Geschichte einer kleinen Schnecke, die viel
bewirkt" -- Münstersche Zeitung, 07.03.2008
Tags: DaF, Deutsch als Fremdsprache, DaZ,
Deutsch als Zweitsprache, DaZ Kindergarten,
Deutsch als Zweitsprache für Kinder, Sprachen
lernen, Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF
Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch,
Zweisprachig, Bilingual, Zweisprachige
Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher,
Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher,
Bilingualer Unterricht, L2
De keizerlijke lijfarts Flugbeil maakt door
enkele spirituele ervaringen een stormachtige
geestelijke ontwikkeling door.
Het schild en de daarmede in verband staande
pondenstelsels
De gesloten kamer
Tweede steen links
Walpurgisnacht
Kinderbuch Deutsch-Bosnisch
(bilingual/zweisprachig)

In de tijd van koningin Elisabeth I van Engeland
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trotseert Tom vele gevaren om uiteindelijk bij het
toneelgezelschap van William Shakespeare te komen.
Vanaf ca. 12 jaar.
Anna Walsh ligt volkomen uitgeteld bij haar ouders op
de bank in Dublin. Ze was zo gelukkig met haar
knappe echtgenoot Aidan, haar appartement in
Manhattan en haar wereldbaan. Nu kan ze nog maar
aan een ding denken: waar is Aidan gebleven? Anna
belt en mailt hem elke dag, maar Aidan reageert niet.
Anna besluit terug te gaan naar New York, naar haar
huis en haar werk. Daar is het leven er niet
eenvoudiger op geworden. Wat is er toch met haar
huwelijk aan de hand dat Aidan niet meer met haar
wil praten? Nog steeds in de war zoekt Anna het
'hogerop'.
Zodra ze Alvin Limardo ontmoet, krijgt Kinsey
Mallhone een voorgevoel. Hij wil Kinsey inhuren om
25.000 dollar aan een vijftienjarige jongen te geven.
Maar als het zo simpel is, waarom bezorgt hij het geld
dan niet zelf? Iets klopt er niet, en wanneer de cheque
ongedekt blijkt, is Kinsey inderdaad keihard opgelicht.
Alvin Limardo is eigenlijk John Daggett — een
voormalig gevangene met een drankprobleem, twee
vrouwen, en een hoop mensen die hem liever dood
zien. Kinsey is vastberaden Daggett te pakken te
krijgen. Wanneer Daggetts lijk aanspoelt, beschouwt
de politie dat als een ongeluk. Kinsey denkt dat het
moord is, maar op zoek naar gerechtigheid voor een
man die iedereen leek te verachten gaat een stuk
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moeilijker worden dan ze had gedacht — en wat haar te
wachten staat is nog veel gevaarlijker...
Als de ochtend gloort
Fünf Meter Zeit/Pet Metara Vremena
Wat heet Beter?
Duivel en duivelsmaatje
De Nederlandse maagd
De stoere, sexy Charley Davidson is een
privédetective met een bijzondere gave: ze kan
doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley
en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw
gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in
eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar
vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar
één ding willen: contact met Charley. Lukt het
Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en
haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?
Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen
rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale
Roman. `De perfecte balans tussen humor en
suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen
tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is
dit jouw boek. Viva
Ana is een tweeënzestigjarige ontwerper uit MiddenEuropa, Ismail een zevenentwintigjarige Afrikaan die
een harde jeugd op straat heeft gehad. Ze zijn allebei
alleen; dat is wat hen samenbrengt. Maar het is de
periode van het droge seizoen in Burkina Faso en
noch de natuur, noch de liefde komt tot bloei. Ana
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beseft na enige tijd dat de leegte tussen hen niet
wordt veroorzaakt door het verschil in huidskleur of
leeftijd, maar doordat zij vastzit aan haar opgelegde
rollen als dochter, vrouw en moeder.
‘Linda Olsson beschrijft met veel schoonheid en
precisie de vriendschap tussen twee zeer
verschillende vrouwen, beiden gevangen in het
verdriet van hun verleden. Hun band, eerst
voorzichtig en kwetsbaar, groeit langzaam uit tot een
sterke vriendschap waarin ze beiden hun verhaal
kwijt kunnen en daardoor hun leven weer op orde
kunnen krijgen. Subtiel, indringend en prachtig
geschreven.’ – Kim Edwards, schrijfster van
Gebroken Licht ‘Natuurlijk en levendig, volkomen
overtuigend. Simpelweg betoverend’ – The New
York Times ‘Ontroerend en soms poëtisch.’ –
Nederlands Dagblad
D staat voor doodslag
Children's Picture Book English-Afrikaans (Bilingual
Edition)
Een wrede zomer
In Here, Out There! Hier in, daar uit!
Een wilde avond

Het gezin Steel, dat bestaat uit een
vader en vier dochters, bewoont het
mooie en comfortabele huis Dennenlust
op het Engelse platteland. Sinds het
overlijden van de vrouw des huizes
bestiert Beatrice, de oudste dochter,
het huis en de grond eromheen. Met
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ijzeren hand houdt zij iedereen
eronder, zowel gezinsleden als het
personeel. Wanneer vader Steel
plotseling overlijdt en het testament
wordt voorgelezen, schudt het huis op
zijn grondvesten. Beatrice erft niet
alleen Dennenlust, maar tevens de
enorme speelschulden die vader heeft
gemaakt... Hoe de vier jonge vrouwen
het hoofd boven water weten te houden,
de problemen trachten te overwinnen en
welke rol de nieuwe, jonge huisarts in
hun leven gaat spelen, is het
ontroerende thema van deze prachtige
roman van Catherine Cookson.
Zomer 1936. Janna, een jonge
Nederlandse schermster, wordt door haar
vader op de trein gezet om in de leer
te gaan bij zijn oude vriend, maître
Egon von Bötticher. Egon, een huzaar
die gewond en verbitterd is
teruggekeerd uit de Eerste
Wereldoorlog, slijt zijn dagen op een
verlaten landgoed bij Aken. Hier geeft
hij les aan twee beeldschone
tweelingbroers en organiseert hij
bloedige duels voor studenten. Binnen
de poorten van deze eigenaardige wereld
gaat Janna, geïntrigeerd door haar
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ontoeschietelijke maître, op zoek naar
antwoorden. Wat is er tussen hem en
haar vader voorgevallen, en wie moet de
rekening vereffenen? Gaandeweg dringt
de buitenwereld het leven op het
landgoed binnen en komt het tot een
dramatische ontknoping.
Keurige Kate laat zich op een feestje
eindelijk eens helemaal gaan. Verkleed
als verleidelijke buikdanseres,
gesluierd en wel, brengt ze het hart op
hol van een totaal onbekende man. Hij
is onweerstaanbaar verleidelijk en
geurt naar avontuur en passie. De avond
eindigt in bed - en hoe! - maar de twee
weten van elkaar niet wie ze zijn. Heel
spannend! Voordat Kate ontsluierd kan
worden, gaat ze ervandoor en laat ze
haar verleider verbouwereerd achter. De
identiteit van haar onbekende minnaar
blijft echter niet lang geheim...
Magdeburgische Zeitung
Getekend door liefde
brieven eener Zuster van Liefde van
Cent
Raumplan versus Plan Libre
Het ministerie van Buitengewone Zaken
Het is een opvallend fenomeen: vele
internationale, bijzonder gewaardeerde en
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om hun taalgebruik geprezen schrijvers
komen uit een meertalige regio. Denk aan
Franz Kafka, Günter Grass of Herta Müller.
Zonder twijfel valt met De engel van het
vergeten een schrijver te ontdekken die daar
ook toe behoort: Maja Haderlap. Net als de
auteur geboren in de eeuwenlang bevochten
grensregio tussen Oostenrijk en Slovenië,
groeit de hoofdpersoon op in een
bosarbeidersgezin onder de hoede van haar
grootmoeder. Die vertelt over de kunst van
het kruidenbrood bakken, het roken van
worst, maar ook vertelt ze wrange verhalen.
Dat 'het bos in gaan' of 'de bergen in' veel
kan betekenen: een boom kappen,
paddenstoelen plukken, of jagen. Maar ook
verzet plegen: van de partizanen tegen de
Oostenrijkse fascisten of tegen de Sloveense
aanhangers van een communistisch
Joegoslavië. Je kunt je in het bos ook
verstoppen voor de vijand of voor de kou.
Voortdurend op je hoede zijn hoort net zo bij
het leven van deze familie als God en de
maagd Maria, de zaag en de schnaps. De
engel van het vergeten vertelt op
ongeëvenaarde wijze hoe een jonge vrouw
moet leren een samenhangend geheel te
maken uit de schaarse opmerkingen van haar
dronken vader of de soms raadselachtige
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verhalen van haar grootmoeder. Hoe krijg je
van de brokstukken van het verleden een
idee van hun leven destijds? En in welke taal
droom je als jonge vrouw je eigen leven
verder, in het Sloveens van je familie of het
Duits van je school? Maja Haderlap schreef
een literair meesterwerk op de grens van
twee werelden. De engel van het vergeten is
een internationale bestseller en is in twintig
talen vertaald.
Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Serbisch
Was passiert, wenn die Welt unerwartet
einen Augenblick still steht? Wenn man eine
Handvoll Zeit, einfach so, durch einen Zufall
geschenkt bekommt? Genau das passiert in
einer der größten und umtriebigsten Städte
der Welt, als eine kleine Schnecke die Straße
überquert und den Verkehr für einen halben
Tag zum Erliegen bringt. Ein Buch über Dinge,
die man schon immer mal tun wollte, aber nie
dazu kam. Rezensionen "bezaubernd" -Kirkus Reviews, 13.03.2014 "Ein Vorschlag
zur Weltverbesserung" -- Westfälische
Nachrichten, 28.02.2008 "humorvoll" -ehrensenf.de, 31.01.2008 "nicht nur
interessant durch seine Geschichte oder
seine Botschaft, sondern auch durch die Art,
wie diese vermittelt wird. Die Farben und die
Hintergründe sind reich an Textur, im
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Gegensatz zur Mehrzahl der Kinderbücher." -ForeWord Clarion Reviews, 04.03.2014
"schön" -- geizkragen.de, 29.10.2008 "eine
kreative Gute-Nacht-Geschichte, die auch für
gestresste Erwachsene geeignet ist. [...] Im
Trubel der Großstadt genießen die Tiere den
Augenblick und werden sich bewusst, wie
schön das Leben ohne Stress und Hektik sein
kann." -- Designer in Action, 24.09.2008
"geradezu märchenhaft" -- spiegel.de,
30.01.2008 "Die Geschichte einer kleinen
Schnecke, die viel bewirkt" -- Münstersche
Zeitung, 07.03.2008 Tags: DaF, Deutsch als
Fremdsprache, DaZ, Deutsch als
Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als
Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen,
Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF
Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch,
Zweisprachig, Bilingual, Zweisprachige
Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher,
Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher,
Bilingualer Unterricht, L2
Virginia, 1747. Shemaine O'Hearn is de
verloofde van een begerenswaardige
markies, en de dochter van één van de rijkste
mannen van Engeland. Ze lijkt verzekerd van
een gelukkige toekomst. Maar het
uitgesproken knappe, zelfverzekerde meisje
heeft machtige vijanden gemaakt - vijanden
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die haar willen laten verdwijnen. En daar
hebben ze veel voor over.Na vals te zijn
beschuldigd van diefstal, bevindt Shemaine
zich nu in ketens geboeid op een overvol
gevangenenschip op weg naar Virginia,
Amerika. Daar zal ze verkocht worden aan de
hoogste bieder.Gage Thornton is meteen
onder de indruk als hij Shemaine op de kade
ziet staan. Getroffen door haar schoonheid en
lieftalligheid, koopt hij haar als kindermeisje
voor zijn zoontje, dat al snel gehecht raakt
aan de vrolijke jonge vrouw.Shemaine kan
haar groeiende passie voor de liefdevolle,
aantrekkelijke Gage niet lang onderdrukken en hij op zijn beurt verlangt naar haar op een
manier die hij niet voor mogelijk had
gehouden na het tragische verlies van zijn
eerste vrouw.Als Shemaine en Gage in
elkaars armen het geluk weer leren kennen,
wordt hun liefde uit onverwachte hoek
bedreigd: van over de oceaan duikt een
donkere schaduw uit het verleden op, die hun
nieuwe leven en liefde in gevaar brengt.
General Catalogue of Printed Books to 1955
Kersenhout en oude gevoelens
De vraag, Wat is te Moerdijk geschied?
Echo aus den Bergen. Organ für das innere
Salzkammergut. Red.: J. Pollhammer
Kinderbuch Deutsch-Serbisch
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Zweisprachiges Bilderbuch Deutsch-Bosnisch
Was passiert, wenn die Welt unerwartet einen
Augenblick still steht? Wenn man eine
Handvoll Zeit, einfach so, durch einen Zufall
geschenkt bekommt? Genau das passiert in
einer der größten und umtriebigsten Städte
der Welt, als eine kleine Schnecke die Straße
überquert und den Verkehr für einen halben
Tag zum Erliegen bringt. Ein Buch über
Dinge, die man schon immer mal tun wollte,
aber nie dazu kam. Rezensionen "bezaubernd"
-- Kirkus Reviews, 13.03.2014 "Ein Vorschlag
zur Weltverbesserung" -- Westfälische
Nachrichten, 28.02.2008 "humorvoll" -ehrensenf.de, 31.01.2008 "nicht nur
interessant durch seine Geschichte oder seine
Botschaft, sondern auch durch die Art, wie
diese vermittelt wird. Die Farben und die
Hintergründe sind reich an Textur, im
Gegensatz zur Mehrzahl der Kinderbücher." -ForeWord Clarion Reviews, 04.03.2014
"schön" -- geizkragen.de, 29.10.2008 "eine
kreative Gute-Nacht-Geschichte, die auch für
gestresste Erwachsene geeignet ist. [...] Im
Trubel der Großstadt genießen die Tiere den
Augenblick und werden sich bewusst, wie
schön das Leben ohne Stress und Hektik sein
kann." -- Designer in Action, 24.09.2008
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"geradezu märchenhaft" -- spiegel.de,
30.01.2008 "Die Geschichte einer kleinen
Schnecke, die viel bewirkt" -- Münstersche
Zeitung, 07.03.2008 Tags: DaF, Deutsch als
Fremdsprache, DaZ, Deutsch als
Zweitsprache, DaZ Kindergarten, Deutsch als
Zweitsprache für Kinder, Sprachen lernen,
Fremdsprachen lernen, Unterricht, DaF
Grundschule, Kinderbuch, Bilderbuch,
Zweisprachig, Bilingual, Zweisprachige
Kinderbücher, Bilinguale Kinderbücher,
Bilinguale Bücher, Bilinguale Bilderbücher,
Bilingualer Unterricht, L2
Een jonge vrouw, geholpen door een arts,
komt op haar speurtocht naar haar vermiste
broer op het spoor van huiveringwekkende
medische experimenten.
Een vriend en collega van een doodgeschoten
oorlogscorrespondent probeert samen met de
voormalige vriendin diens dood in Joegoslavië
in de jaren negentig te reconstrueren.
Die Deutschen in Russland-- gestern und
heute
Eene Reis naar Engelsch-Indië
Penserosa
Anatomie, perspectief en compositie voor de
kunstenaar
Kinderbuch Deutsch-Kroatisch
(bilingual/zweisprachig)
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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
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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
In een van binnenuit afgesloten kamer wordt het lijk van een
magazijnmedewerker gevonden. De politie beseft dat er
maar één conclusie mogelijk is: zelfmoord. Inspecteur
Martin Beck staat echter voor een raadsel, want de man is
doodgeschoten, maar het wapen is in geen velden of wegen
te bekennen. De gesloten kamer maakt deel uit van de
spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.
Kom terug bij mij
Handleiding voor het berekenen van geldswaarden ...
De engel van het vergeten
In het land der blinden
12 jaar slaaf
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