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Prentenboek met fijnzinnige illustraties over een reus die wordt gestraft voor zijn zelfzucht.
Index translationum, 27, 1974
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lezen en lachen
Prosvjetni vjesnik

Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker waarderen. Via het dagboek van
Tom maken we kennis met een groot striptekenaar, een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren
naar zijn tweemansband) en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er nog wel de humor van in,
maar zijn zus Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn.
Dog Man en de gekloonde kat
Englesko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-engleski prirodoslovni rje nik s rje nikom izgovora
Hrvatski biografski leksikon
Yun Ling verloor in de Tweede Wereldoorlog haar zus in een kamp en worstelt nog altijd met de vraag waarom
zij wel overleefde en haar zus niet. Na de verschrikkingen van de Japanse bezetting zoekt Yun troost in haar
werk als rechter. Maar nu haar geheugen haar steeds vaker in de steek laat besluit ze terug te gaan naar de plek
waar ze opgroeide in de hooglanden van Maleisië, om de herinneringen aan haar zus vast te houden. Dan
ontmoet ze de mysterieuze tuinier Aritomo die ooit tuinier van de Keizer was, en zijn sprookjesachtige `Tuin van
de avondnevel. Ondanks de verschrikkelijke herinneringen die Yun aan de Japanners heeft, raakt ze in de ban
van deze man en zijn tuin. Terwijl in de omringende jungle een strijd om de toekomst van Maleisië ontbrandt,
ontstaat tussen Yun en de mystieke Aritomo een band die ver boven de geschiedenis weet uit te stijgen. De tuin
van de avondnevel is een overweldigende roman waarin liefde en geweld, geheugen en ervaring de hoofdrol
spelen tegen het adembenemende decor van een van de mooiste streken op aarde.
na 8 jezika, hrvatsko-srpski, latinski, ruski, njema?ki, engleski, francuski, talijanski, španjolski
Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski informativni rje?nik
Bibliografija Jugoslavije
De geniale vriendin
Verslag van een reis die een vrouw (1862-1900), opgegroeid in het Victoriaanse Engeland, door
enkele Afrikaanse landen maakte.
naar een sprookje van Oscar Wilde
Bibliografii͡a I͡Ugoslavii. Knigi, broshi͡ury i noty. Knjige, brošure i muzikalije
De waanzinnige wereld van Tom Groot
Sveučilišni vjesnik
Deel 1 van de Napolitaanse romans Lila en Elena groeien samen op in een volkswijk in het Napels van de jaren vijftig, een tijd waarin het
ondenkbaar is dat meisjes hun tijd verspillen met leren. De intelligente Lila moet van school om te gaan werken. Ze probeert aan haar
milieu te ontsnappen door jong te trouwen. Haar beste vriendin Elena mag wél verder leren, maar beseft maar al te goed hoeveel
slimmer Lila is. En mooier. De geniale vriendin is de eerste van Ferrantes vier Napolitaanse romans, waarin zij met groot
inlevingsvermogen en in een onnavolgbare stijl vertelt over twee vrouwen en hun levenslange vriendschap, die even sterk om liefde als
om rivaliteit draait. Ferrante vertelt met het verhaal van Lila en Elena ook het verhaal van een wijk, een stad en een land in een tijd vol
veranderingen. ‘De momenten waar het echt om draait in het leven, dat zijn er maar een paar. De gebeurtenissen waardoor we zijn
geworden wie we zijn, staan als een brandmerk in onze ziel geschroeid. We kunnen er nooit van loskomen. Hooguit kunnen we ze
beschrijven. Dat is het verhaal van de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.’ De Groene Amsterdammer ‘Als ik Elena Ferrante lees,
kan ik niet meer stoppen.’ The New Yorker ‘Zoveel beter dan goed. *****’ De Standaard ‘Een prachtig beschreven vriendschap.’ VROUW
‘Ferrante weet met rake typeringen elk personage tot mens van vlees en bloed te maken. ****’ Leeuwarder Courant ‘Net zo heftig als een
uitbarsting van de Vesuvius.’ La Repubblica ‘Ferrante concentreert zich op een postzegel die ze uitvergroot tot wereldformaat. ****’ NRC
Handelsblad ‘Zadie Smith is fan – en wij ook.’ Vogue
Građa za bibliografiju izdanja izdavačke, grafičke i knjižarske radne organizacije Svjetlost, Sarajevo za period 1945-1975. godine
De schaduw van de wind
International bibliography of translations
Hrvatska bibliografija

'Carlos Ruiz Zafón slaagt er telkens weer in om bij zijn lezers een huivering over hun rug te laten lopen.' Frankfurter Rundschau 'Carlos Ruiz Zafóns griezelverhalen treffen een toon, die miljoenen lezers in de wereld
naar meer doet verlangen.' - DIE ZEIT 'Wat heb je zoal nodig voor een geslaagde winteravond, terwijl buiten de
sneeuwvlokken vallen en binnen het haardvuur brandt? Een bank, een warm drankje en dit boek!' - titel-magazin
'Het is het onberekenbare, waardoor je het verhaal met ademloze fascinatie leest. Enthousiast griezelen is dit.' fantasyguide 'Zafón komt perfect tegemoet aan de verwachtingen van jonge lezers en jonggebleven lezers.' - hronline
ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ филолог
De tuin van de avondnevel
Knjige. Niz A
Globus
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee
kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in
Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de
opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer
terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
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Iedere dag, ieder uur
... međunarodni sajam knjiga
Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva
De zelfzuchtige reus
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Katalog
Reizen in West-Afrika
Anna Karenina
Katalog knjiga jugoslovenskih izdava?a
Na Amerika verovert Dog Man nu ook Nederland. Het derde deel in de serie heeft een bijzonder kattig randje... Karel, Dog Mans
grootste vijand, probeert zichzelf te klonen. Hij is alleen niet blij met het resultaat. Er komt namelijk een kitten uit de
kloonmachine gekropen, die Karel steeds maar ‘papa’ blijft noemen. Als de kitten op het politiebureau van de stad belandt,
besluit Dog Man voor hem te zorgen. Maar dat is best lastig als je tegelijkertijd de stad moet beschermen tegen Flippie de
kwaadaardige vis! Een spannend boek vol vrolijke tekeningen, bizarre grappen en geweldige nieuwe personages. Met achterin
weer leuke tekentips, waarmee je met gemak allerlei Dog Man-figuren natekent. Geschreven en getekend door Dav Pilkey en
vertaald door Tjibbe Veldkamp.
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