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De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude
heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een
vriend te hebben. Maar is het wel een echte vriendschap?
In ‘Portret van een dame’ ontleedt Henry James universele thema’s als vrijheid, seksualiteit en bedrog. Isabel Archer, een knappe, jonge Amerikaanse, kan dankzij een erfenis naar Europa reizen. Daar ontmoet ze verschillende mannen die haar ten huwelijk vragen, en die ze resoluut afwijst. Ze is aan haar vrijheid gehecht, maar het lot wil dat ze valt voor de ogenschijnlijk charmante, beschaafde, kunstminnende expat
avant la lettre Gilbert Osmond – met tragische gevolgen. ‘Portret van een dame’ wordt beschouwd als James’ meesterwerk. Het voorwoord bij deze uitgave is van John Banville, wiens roman Mevrouw Osmond de draad van het verstikkende leven van Isabel Archer oppakt waar de roman van James ophield.
Het fregatschip Johanna Maria
Het geweten
een Sookie Stackhouse roman
Rink en Tink: Bruintje Beer en het hondje
Vallei der Koningen
Japan, rond 1870. De dertienjarige Taka en de twee jaar oudere Nobu worden verliefd op elkaar, maar hun liefde is voor beide families onaanvaardbaar en moet tot elke prijs geheim blijven. Taka behoort namelijk tot de zuidelijke Satsuma-clan, en haar vader is een machtig man. Nobu behoort echter tot de noordelijke Aizu-clan, die in een bloedige burgeroorlog door de Satsuma is afgeslacht. Zijn familie, vernederd en tot een leven in armoede veroordeeld, heeft wraak gezworen. Nobu zal misschien Taka's vader en broers moeten doden, terwijl Taka een onmogelijke
keuze moet maken - tussen haar familie en de man van wie ze houdt
Dagboek van een hoge Indische ambtenaar, die tijdens de Japanse bezetting van Indonesië (1942-1945) door het Japanse leger was tewerkgesteld bij de afluisterdienst van geallieerde radiostations.
Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het bezitten van een schip.
Debet
Over het Evangelie van Johannes
Augustus
De ravenzwarte veer
De genoegens van mannen
Tijdens de zomer van 1845 worden de broers Edward en John Little door een list van hun ouders verdreven van hun thuis in het moerasland van Florida. Die verraderlijke daad zal hen voor altijd tekenen. Jarenlang trekken ze als cowboys te paard door het zuiden van de vs, vele gevaren trotserend. In het losbandige New Orleans worden ze echter van elkaar gescheiden en komen ze tegenover elkaar te staan in de woeste en wanhopige oorlog tussen Mexico en de
vs. Hun familieband bekoelt en hun bloedband wordt op de proef gesteld door de wrede, alles verterende oorlog. Met zintuigelijk proza weet James Carlos Blake een tot de verbeelding sprekende tijd en plaats, het Wilde Westen van Amerika, tot leven te brengen met buitengewone personages. Een wonderbaarlijk en woest verhaal van bloedwraak en avontuur in een vervlogen tijd.
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.
Aan de hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal en godsdienst van mensen uit verschillende landen wordt getoond hoe anders iedereen is. Prentenboek met gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf ca. 8 jaar.
Scott Kelby's digitale fotografie boek
Over een brug van dromen
Schurkenbloed
Nieuw Nederlands 2 havo/vwo
Antwoorden
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op school niet erg populair, omdat ze een studiebol is. Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca. 14 jaar.
Als Sookies minnaar, de vampier Bill, onverwacht de benen neemt, krijgt Sookie contact met Eric, een ondode die met wisselend succes probeert de plaatselijke vampierkring in de hand te houden. Onverhoeds duikt Eric midden in de nacht voor Sookie op poedelnaakt en behoorlijk in de war. Tegelijkertijd wordt Sookies broer Jason vermist en krijgt Sookie lucht van een heksenkring waarvan de aan vampierbloed verslaafde leden van gedaante kunnen veranderen Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf bestverkopende
auteurs van de afgelopen jaren. Haar Sookie Stackhouse-romans verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. De Sookie Stackhouse-boeken zijn geweldig. SFX
Branna O’Dwyer geniet van haar leven. Ze is eigenaar van de goedlopende The Dark Witch-shop, en met haar vriendelijke hulpvaardigheid heeft ze een hechte band gesmeed met vrienden en familie. Ooit had ze korte tijd iets moois met Fin Burke, maar bloedbanden en geschiedenis verhinderden hun samenzijn. Als Branna en Fin toch weer voor elkaar bezwijken, hebben ze al hun kracht en loyaliteit nodig om te zegevieren in het gevecht met het kwaad dat hun familie al -eeuwenlang achtervolgt.
De schaduw van de nacht
Het ongelofelijke schooljaar van Scarlett M.
Eendje in de regen / druk 1
het het bonusverhaal in de val
Animal farm

Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen
uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
De vallei der koningen wordt geteisterd door een oorlog. Hebzucht bedreigt het krachtige Egyptische rijk. De slaaf Taita probeert samen met de mooie jonge Lostris en de officier Tanus zijn land van de ondergang te behoeden. Lukt het Taita, Lostris en Tanus om de huiveringwekkende strijd te overleven en hun moederland te beschermen?
James Hastings heeft het goed voor elkaar: een succesvolle carrière, een groot huis en een luxeleventje in een buitenwijk van Hollywood. Dan verongelukt zijn vrouw Stacey. Angst, verdriet en schuldgevoel drijven hem in de armen van Annette, zijn buurvrouw. Maar dan duikt er een tweede vrouw op, die James maar al te goed kent Haar stem echoot door het huis en haar met modder besmeurde schoenen slingeren opeens rond, alsof ze uit het graf zijn gehaald. Als Annette dingen begint te zeggen die alleen Stacey kan
weten, raakt James verstrikt in een claustrofobische spiraal van geweld, bezetenheid en psychische terreur. Bezeten van haar geeft een nieuwe, spookachtige dimensie aan de psychologische thriller.
Nieuw Nederlands
Meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger
Getal & ruimte
Fries zilver
Tom Sawyer

Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er
erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de
Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Kit McMahon groeit op in het bekoorlijke Ierse dorp Lough Glass, aan Je oever van een meer. Ze is Je geliefde dochter van Martin McMahonp Je vriendelijke apotheker, en zijn mooie, mysterieuze vrouw, Helen. Maar Kit maakt zich zorgen want haar moeder is anders dan Je andere moeders in het dorp. Helen maakt lange eenzame wandelingen langs het meer tot ze op een donkere, stormachtige avond niet meer terugkeert... Kit moet leren om verder te leven zonder Je moeder van wie ze
zoveel houdt en die ze zo trouw verdedigt tegen Je onvermijdelijke dorpsroddels. Ze is vasthesloten te voldoen aan haar moeders wens om iets van haar leven te maken en haar toekomst in eigen hand te nemen. Ze vertrekt uit Lough Glass, maar het dorp en zijn inwoners roepen haar steeds weer terug...
Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar op
verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.
In deze halve gevangenis
Woensdag werd de rabbi nat
Vergeet haar niet
Mensen, mensen wat een mensen! / druk 1
Catalogus Fries Museum Leeuwarden
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. 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.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Overzicht van het leven van de Nederlandse verzamelaar Bonger (1861-1936) en zijn kunstcollectie.
3 vmbo-b
Portret van een dame
Odilon Redon en Emile Bernard
Vier boeken in het leven
Het grote voorleesboek
Diana en Matthew komen in het victoriaanse Londen terecht, een wereld vol spionnen én oude vrienden van Matthew. Zal Diana iemand vinden die haar kan leren met haar krachten om te gaan? Kan Matthew zich hier op het mysterie rondom het magische manuscript concentreren? En zal hun liefde alle gevaren die deze nieuwe wereld heeft het hoofd kunnen bieden?
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
dagboek van mr dr L. F. Jansen, Batavia/Djakarta 1942-1945
De spiegel van het meer
Bezeten van haar
Huig de Groot en Maria van Reigersbergen
Gedichten, gezangen & gebeden ; Liederen, eerdichten et reliqua
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