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De waterlelieschilderijen van Claude Monet
behoren tot de meest geliefde kunstwerken van
de vorige eeuw. Al zijn ze nog zo bekend, slechts
weinigen weten dat deze rustgevende
afbeeldingen werden geschilderd in een periode
vol onrust en droefheid van de kunstenaar. Vlak
na elkaar brak de Eerste Wereldoorlog uit,
verloor Monet zijn vrouw en een zoon en begon
hij, inmiddels 71 jaar, blind te worden. Tot
overmaat van ramp werd zijn reputatie onder
vuur genomen door een nieuwe generatie
kunstenaars - onder aanvoering van Picasso en
Matisse - die openlijk afrekende met de
impressionisten. Hoewel Monet vocht tegen
zelftwijfel, depressie en ouderdom, schilderde hij
op gigantische doeken zijn waterlelies, in de hoop
dat dit hem weer energie zou geven. Met hulp van
niet eerder ontdekte brieven, memoires en ander
bronmateriaal en door zich te concentreren op de
dramatische omstandigheden waaronder Monet
de waterlelies schilderde, schetst Ross King een
aangrijpend en origineel portret van de nadagen
van deze wereldberoemde schilder.
Autobiografisch relaas van de speurtocht van de
Australische schrijver (1944- ) naar zijn
biologische moeder en van de ontdekking van zijn
homoseksualiteit.
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eerste hulp bij opvoeden
SymmetryBreakfast
Cosmopolitan Chicken Project
Beknopt leerboek der algemeene geschiedenis
Impressie van 28 duikplaatsen, aangevuld met
informatie over flora en fauna en tips over
veiligheid en onderwaterfotografie.
Kezia, Nathaniel en Victor ontmoeten elkaar
na jaren op de extravagante bruiloft van een
studievriend. Ze bevinden zich alle drie op
het randje van een quarterlifecrisis en zijn
met niets anders bezig dan hun eigen leven.
Al snel vallen ze terug in hun oude
gewoonten: Victor houdt van Kezia. Kezia
houdt van Nathaniel. Nathaniel houdt van
Nathaniel. Te midden van al deze semivrolijkheid heeft Victor een bizarre
nachtelijke ontmoeting met de moeder van de
bruidegom, waarna hij geobsedeerd raakt door
een legendarische, al decennialang vermiste
ketting en de vermeende nazi-herkomst ervan.
Deze ketting zet een avontuur in gang dat de
drie van Miami tot Parijs brengt. De ketting
is een roman over obsessie, over de valkuilen
van moderne relaties en over drie vrienden
die worstelen om bij elkaar te zijn nu hun
levens niet zijn gelopen zoals ze hadden
gehoopt. De pers over De ketting 'Een
zedenkomedie en juwelendetective.' Trouw 'De
ideale ‘Great American Novel’ voor de
liefhebbers van Huwelijk van Jeffrey
Eugenides en ook voor fans van Donna Tartts
Page 2/11

Download Ebook Symmetrybreakfast Cook Love
Share
jongste roman Het Puttertje.' Boekhandel
Voorhoeve 'Een slim, sardonisch, soms absurd
maar ook gevoelig verhaal. Een echt
pareltje.' Kirkus Reviews
Het nieuwe gezag in het verpauperde
industriestadje North Bath is politiechef
Douglas Raymer. Doug heeft het niet
makkelijk: vlak voor zijn pensioen
verongelukt zijn vrouw die op het punt stond
om met haar geheime minnaar te verdwijnen.
Hij is vastbesloten die minnaar te vinden,
maar met grafschennis, ontsnapte slangen,
brand en tegenwerking komt hij nauwelijks toe
aan zijn missie. De laatste dagen van zijn
carrière worden een slopende achtbaan die hem
doen twijfelen of stoppen met werken wel zo
verstandig is. Sully, de onaangepaste held
uit Niemands gek, hoeft niet meer te werken,
en heeft inmiddels zware hartproblemen.
Koppig weigert hij behandeling terwijl hij
zijn klachten voor zijn geliefden probeert te
verbergen. Wie is hier nou de gek? Russo laat
op tragikomische wijze zien wat er in de
onderbuik van de maatschappij gebeurt en waar
al die stemmen voor populistische leiders als
Donald Trump vandaan komen.
Niets om het hoofd op neer te leggen
Antwoord aan de Heeren Jongstra, J. van der
Veen en C. W. Opzoomer
Code Nederlands
Simpel
Esperanto, een taal om van te Houden

Kinderen hebben grenzen nodig! Met een regime
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van onvoorwaardelijke liefde, duidelijke regels en
beloningen voor goed gedrag verricht Jo Frost,
beter bekend als Supernanny, wonderen bij
kinderen. In de 20 jaar dat Jo met kinderen werkt,
heeft zij alles wel eens meegemaakt. Haar stevige
maar eerlijke aanpak werkt bij iedereen; een vast
patroon, consequent zijn, verbale waarschuwingen
en time-outs bij slecht gedrag, gecompenseerd met
veel complimenten en aandacht. Of je nu een baby
hebt die niet doorslaapt of een peuter met
uitzinnige driftbuien: Jo weet precies wat je moet
doen! Met als vaste pijlers: prijzen en belonen
consequent zijn routine grenzen discipline
waarschuwingen uitleg zelfbeheersing
verantwoordelijkheid ontspanning
Dodenboek van Preston & Child is de derde thriller
in de serie over FBI-agent Aloysius Pendergast. Hier
moet hij het opnemen tegen zijn levensgevaarlijke,
maar geniale broer Diogenes. Diogenes stuurt het
New Yorkse Museum of Natural History hun
gestolen juwelencollectie terug... tot stof vermalen.
Een nachtmerrie voor de afdeling publiciteit. Om de
aandacht af te leiden besluit de directie van het
museum de beroemde Tombe van Senef te
heropenen voor het publiek. Maar ze gaat er
volledig aan voorbij dat de tombe vijfenzeventig
jaar geleden met een heel goede reden hermetisch
werd afgesloten... Douglas Preston & Lincoln Child
zijn de #1-bestsellerauteurs van de PendergastPage 4/11
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thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek
van het oerwoud en De gruwelkamer worden
gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.
Superspannende thriller. De Telegraaf
Septimus gaat samen met zijn vrienden Jenna en
Beetle op weg naar het Huis van Foryx. Als zijn
draak Brandneus onderweg ernstig gewond raakt
moeten ze een tussenstop maken op een van de
zeven Sirene-eilanden. Het is er prachtig, maar
Septimus heeft het gevoel dat hij in de gaten
gehouden wordt. Ook hoort hij een betoverend
mooie stem die hem roept. Als de Magieke Syrah,
die op het eiland woont, hem vertelt dat er een
complot is gesmeed tegen het kasteel van Marcia,
weet Septimus dat hij in moet grijpen. Maar kan hij
zich losmaken van de betoverende stem van de
Sirene?
Cook-Love-Share
I Feel Myself ( Naked Ladies )
De rede van Cicero tegen Catilina
Zondeval
authentieke recepten voor de feestdagen
'One of the 20 best food books of 2016' The
Guardian SymmetryBreakfast is a beautiful
cookbook for foodies and feeders who wonder
why breakfast has to be out of a box. It's
for people who love exploring diverse foods,
those who get a kick out of hosting friends
and family, and those who like making food
look pretty on the plate. Through
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inspirational food and gorgeous photography,
it explores what breakfast is and what it
means to people around the world. From
Hawaiian Loco Moco and Russian blinis, to
Spanish churros and New York bagels, it
surprises with the foreign and delights with
the familiar. With over 90 delicious recipes
and cocktails for perfectly plated
breakfasts, more complex dishes for seasoned
cooks and recipes with a great story behind
them, SymmetryBreakfast will make you hungry,
cheer you up and change the way you think
about breakfast.
Het Informatorium voor voeding en diëtetiek
is een systematisch naslagwerk met alles wat
men moet weten op het gebied van voeding en
diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere
diëtist is online toegankelijk gemaakt via
een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men
altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen
vindt over voeding en diëtetiek. In dit
supplement komen de volgende hoofdstukken aan
bod:- Chemische voedselveiligheidLevensmiddelenwetgeving- Mineralen en
spoorelementen- Orale voeding met een
aangepaste consistentie- Voeding bij hematooncologische ziekten
Opzienbarende mix van memoires, feministisch
onderzoek en een verkenning van het leven van
beroemde vrouwelijke schrijvers.
De vlucht van een joodse boekverkoopster, met
een voorwoord van Patrick Modiano
Waanzin en betovering
Pride & pudding
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Negentig dagen Genevieve
Duikgids voor de Malediven

1921 Françoise Frenkel, een jonge Poolse
vrouw die bezield is door Franse
literatuur, begint een boekhandel in
Berlijn: La Maison du Livre. 1939 Het
werken in Berlijn wordt haar onmogelijk
gemaakt. Ze vlucht naar Parijs, om daar
opnieuw een boekhandel te beginnen. 1943
Ze moet wederom op de vlucht. Via Parijs
gaat ze naar respectievelijk Avignon en
Vichy. Uiteindelijk trekt ze via Grenoble
de Alpen in, naar Zwitserland. Onderweg
houdt ze een dagboek bij, dat ze omwerkt
tot een boek. 1945 Bij een kleine
Zwitserse uitgeverij verschijnt Niets om
het hoofd op neer te leggen. Het doet geen
stof opwaaien, kort na de oorlog is er
weinig behoefte aan dit soort verhalen.
2015 In Frankrijk wordt het boek
herontdekt, en – met een voorwoord van
Patrick Modiano – een groot succes. Niets
om het hoofd op neer te leggen wordt
inmiddels erkend als een verhaal met
klassieke allure over een vrouw die door
middel van haar liefde voor literatuur aan
het noodlot weet te ontkomen.
De interlinguïstiek bestudeert door de
mens gemaakte internationale
verkeerstalen. Het Esperanto (1887) is
hiervan de bekendste en de enige die is
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uitgegroeid tot een taal van een
wereldwijde gemeenschap die haar eigen
literatuur, radioprogramma's en
internetverkeer heeft, en in deze taal
congressen organiseert. De ontwikkeling
van de taal wordt niet gedirigeerd, maar
is in handen van de verspreid wonende
sprekers. Wim Jansen beschrijft in zijn
oratie enkele spontane taalevoluties en
gaat ook in op de attitude van
taalgebruikers tegenover vermeende
‘kunstgrepen'. De affectie die veel
Esperanto-sprekers voor hun taal tonen en
die voor een vreemde taal uitzonderlijk
genoemd kan worden, wordt vaak verklaard
uit het gevoel van gelijkwaardigheid dat
het Esperanto aan iedereen geeft. Beter
wetende moedertaalsprekers ontbreken
immers in het Esperanto-verkeer. Jansen
stelt dat elementen in de taalstructuur,
zoals de bovengenoemde kunstgrepen, deze
affectie ook voeden. Verschillende
mondiaal weinig of niet voorkomende
structuren en/of processen dragen volgens
hem hieraan ook bij.
Het is voor je eigen bestwil, ik ga je
gelukkig maken. Geneeskundestudent Téo
leidt een teruggetrokken leven samen met
zijn bedlegerige moeder. Hij voelt zich
het meest op zijn gemak wanneer hij
tijdens de anatomieles lijken mag
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ontleden. Dan ontmoet hij op een feestje
Clarice, een jonge, vrije geest die ervan
droomt ooit haar eigen roadmovie te kunnen
maken. Téo raakt geobsedeerd door Clarice
en als zij hem negeert, komt hij uit
liefde voor haar tot een extreme daad. Téo
dwingt Clarice met hem mee te gaan op
reis. Hij behandelt haar voorkomend, maar
bereidt intussen zijn volgende stappen
zorgvuldig voor. Zijn daden motiveert hij
met dreigende, maar onweerlegbare logica.
Tot Clarice volledig in zijn macht is en
wel van hem móet houden.
Supernanny
Dodenboek
M.A. de Ruiter, in X boeken
aantekeningen over sterke vrouwen
Informatorium voor Voeding en Diëtetiek
Dé pocket guide over TOGAF versie 9 Met
uitgebreide begrippenlijst Onmisbaar voor wie
in het Nederlands over TOGAF wil kunnen
praten Nederlandse overheid gebruikt TOGAF
als standaard, deze pocket is een uitstekende
introductie
Niet ver buiten het dorp Swainshead ligt een
vredige, bosrijke vallei, haast verborgen
voor de buitenwereld. Maar iemand heeft de
rust die er heerst wreed verstoord. Er wordt
een lichaam gevonden dat in verregaande staat
van ontbinding verkeert, het tweede
mysterieuze sterfgeval in vijf jaar tijd. En
het zal niet het laatste zijn... Inspecteur
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Alan Banks weet dat wanneer een lichaam wordt
gevonden, er ook andere zaken aan de
oppervlakte komen. Familievetes. Geheime
liefdesrelaties. Wraak, haat en afgunst...
Recepten voor Kerstmis van de bekende Britse
schrijfster, vaak traditioneel maar ook
geïnspireerd op de Franse en Italiaanse
keukens.
Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
Schande
Claude Monet en de waterlelies
TOGAF™ Versie 9– Een Pocket Guide
Perfecte dagen
DÉ CULINAIRE BESTSELLER Eenvoud? Het lijkt
onwaarschijnlijk bij een kookboek van Yotam Ottolenghi, maar zijn
nieuwe kookboek SIMPEL staat vol met eenvoudig te bereiden
gerechten, zonder af te doen aan de typische Ottolenghi-smaak of
verrassing. Van avocadoboter op toast met tomatensalsa, heerlijke
saffraan-mosterdscones met cheddar en piccalilly tot burrata met
gegrilde druiven en basilicum of een bevroren munt-en-pistachechocoladecake. SIMPEL bevat gerechten die een lust voor het oog
zijn en verleidelijk smaken. Met handige iconen zie je in een
oogopslag welke kenmerken betrekking hebben op het betreffende
recept
Hij is een arrogante en geslaagde zakenman die alles krijgt wat hij
wil. Wat hij nu wil is dat Genevieve aan zijn duistere verlangens
toegeeft... negentig dagen lang. Een sensueel verhaal van liefde,
obsessie en zelfontdekking. Voor de lezers van Speel met mij en
Vijftig tinten grijs.
De dertienjarige Emily Houchens heeft niet veel vrienden. Ze
brengt haar vrije tijd door in de bossen rond haar huis, haar
toevluchtsoord. Tot ze het lichaam van een jonge vrouw vindt.
Susanna Mitchell zoekt haar zus Ronnie, die verdwenen is sinds ze s
nachts een bar verliet. Naarmate Susanna meer ontdekt, realiseert
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ze zich dat haar zus al aan het verdwijnen was vóór ze werd
vermist. Al snel brengt deze verdwijning de angsten en
vooroordelen van de bewoners van een klein plaatsje aan het licht.
Hun verhalen komen samen in een gewelddadige climax, waardoor
niet alleen Ronnies lot, maar ook hun geheimen worden onthuld. `
De roman ademt een onheilspellende sfeer. Goddard Jones heeft het
talent om ook in parallelle verhaallijnen spanning op te roepen. Ze
heeft oog voor detail en een diepgaande empathie, waardoor haar
personages intens tot leven komen. THE NEW YORK TIMES
De provinciale staten als Kiezers voor de nationale
vertegenwoordiging beschouwd
Sirene
De ketting
Lotgevallen van een Nederlandschen kolonist in de binnenlanden
van Zuid-Afrika
de geschiedenis van de Britse pudding, hartig en zoet
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