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De eeuwige bron Ayn Rand 2015-08-26 ‘Toen ik de roman voor het
eerst las, werd ik gegrepen door de personages, stuk voor stuk
mensen van vlees en bloed en tegelijkertijd larger than life. [...] Het is
een meeslepende, verslavende roman die erom schreeuwde op
toneel te worden gezet.’ Ivo van Hove, regisseur bij Toneelgroep
Amsterdam ‘Met deze roman geeft Rand je een mentaal wapen om
door de jungle van het opportunisme te kappen.’ Adelheid Roosen
‘Een absolute aanrader. Geschreven in 1943, maar nog steeds
actueel.’ Chris Zegers ‘Ayn Rand gaf me kracht. Ik heb het boek in
één ruk uitgelezen.’ Bert van der Veer , tv-maker ‘Het beste boek aller
tijden. Dicht bij jezelf blijven of aan andermans verwachtingen
voldoen, dat zijn herkenbare dilemma’s.’ Hanna Verboom De eeuwige

bron is het portret van de jonge, briljante architect Howard Roark. Een
architect die weigert concessies te doen aan zijn opdrachtgevers,
weigert zich in te likken bij de toonaangevende commissies. Tegen
alle conventionele standaarden en normen in blijft hij ontwerpen
creëren waar hij zelf achter staat. Tegelijkertijd is Roark verwikkeld in
een gecompliceerde relatie met de mooie, geheimzinnige vrouw van
wie hij houdt. Ayn Rand (1905-1982) is een invloedrijke schrijfster en
filosofe. Ze werd geboren in Sint-Petersburg en zag als opgroeiend
meisje de negatieve kanten van de Russische revolutie. Na haar
afstuderen emigreerde ze in 1926 naar de Verenigde Staten, in haar
ogen het land waar een individu zichzelf kan zijn. Wereldberoemd
werd ze na het verschijnen van De eeuwige bron, een boek waarover
velen zeggen: ‘Dit boek heeft mijn leven veranderd.’
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra
woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar
het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze
gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke
en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die
vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een
plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe
regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en
schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland,
eindelijk eens van binnenuit en met ongelooflijk veel humor
beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers.
Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal
lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman
Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft
regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en de
Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij
nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de
volkskrant
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De
belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg
uit hun huis 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 »
Scheikunde voor Dummies John T. Moore 2005 Dit boek behandelt
de theorie en pikt en passant ook nog kernenergie mee en een hoop
natuurkunde.
De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De
politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11jarig jongetje in Zuid-Afrika.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings,
de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een
echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een
oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem
een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor
het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de
verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve
gedwee.
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in
een militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa
proberen te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van
hun ouders in Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om
zo veel mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt
en in het militaire hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth
gecharmeerd. Maar Ruth wil haar hart niet verliezen, aan welke man
ook. Te midden van het gevaar en de spanning van de Tweede
Wereldoorlog zullen Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig
hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer mee van het Engelse
platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim boven Frankrijk.
Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering een grote rol.
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