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Atlas van het oude Egypte John Baines 1981 Behandeling van de Oud-Egyptische cultuur aan de
hand van archeologische vondsten van zuid naar noord.
Ga niet weg Margaret Mazzantini 2018-05-10 Nieuwe editie van een weergaloze roman en een
wereldwijde bestseller! Door de ruit van een operatiekamer kijkt Timoteo machteloos toe hoe een
collega-chirurg het leven van zijn dochter probeert te redden. In de nachtelijke stilte die hem
omringt, richt Timoteo zich tot zijn dochter en tot zichzelf. ¿Ga niet weg. Ik wil je iets vertellen.¿ Hij
biecht een pijnlijk geheim op dat hij verdwenen waande in de tijd, maar dat nu in alle hevigheid
terugkeert: de buitenechtelijke verhouding die zijn steriele en uitgestippelde bestaan omvergooide
en hem veranderen van een gerespecteerde chirurg in een gewelddadige man. 'Een boek dat je in
één adem uitleest, dat je bijblijft en je een andere kijk op het leven geeft.' - Martha Baalbergen,
boekhandel Van der Meer, in Boekblad
Encyclopedie van de fantasie Judy Allen 2008 Kennismaking met allerlei schimmige, ongrijpbare
bewoners van de fantasie zoals elfen, dwergen, meerminnen, geesten, heksen en vampiers. Met
veel fantasievolle kleurenillustraties en boek- en filmverwijzingen. Vanaf ca. 12 jaar.
Schittering Margaret Mazzantini 2016-04-07 Schittering is een aangrijpend verhaal over de vraag
hoeveel moed er voor nodig is om jezelf te zijn. Twee jonge mannen, twee dubbellevens. Guido
groeit op in een welgesteld gezin, zijn vriend Costantino is de zoon van de portier. Ze zijn van
jongs af aan bevriend en voelen zich op een verwarrende manier tot elkaar aangetrokken. Tijdens
een schoolreis naar Griekenland vindt er een eerste aarzelende toenadering tussen hen plaats,
maar ze ontkennen allebei hun gevoelens. Daarna scheiden hun wegen en beiden beginnen aan
een doorsneeleven. Costantino blijft in Rome, trouwt en krijgt twee kinderen. Guido komt in
Londen terecht en trouwt met een vrouw die al een dochter heeft. Maar ze blijven een moeizame
affaire in stand houden, die zich veelal afspeelt in hotels rond de luchthaven van Rome. Juist als
ze allebei zeker weten dat ze niet langer zonder elkaar willen leven, slaat het noodlot toe.
Schittering is een aangrijpende roman over het zoeken naar identiteit, over schoonheid en
schaamte, over zoeken naar de kern van je bestaan en anders durven zijn – en daarin de echte
schittering van het leven ontdekken.
Mafalda Volume 4 Quino 2014-05-08T00:00:00+02:00 FINALMENTE MAFALDA ESCE IN
EBOOK. Mafalda ha i capelli corvini e la bocca a ciabatta, ama i Beatles, parla come un’adulta e
vuole fare la rivoluzione. E si chiede perché «con tanti mondi più evoluti, io sono dovuta nascere
proprio in questo?» Per festeggiare i 50 anni della bambina dallo spirito ribelle, profondamente
preoccupata per l'umanità e per la pace nel mondo, Magazzini Salani propone una riedizione
dell’opera omnia di di Quino in una nuova versione orizzontale, uguale a quella originale
argentina. Per la prima volta quindi potrai leggere o rileggere in formato digitale tutte le sue
avventure a fumetti, ottimizzate per tutti i principali device. Il volume contiene le strisce dalla 481
alla 640. «Non ha importanza ciò che io penso di Mafalda. Veramente importante è ciò che Mafalda

pensa di me.» Julio Cortázar «La cosa che assomiglia di più alla felicità: la Quinoterapia. » Gabriel
García Marquez «Quino è un poeta da cui trapela un pessimismo cosmico che diverte e fa pensare.
Mafalda è in assoluto la pessimista più simpatica che io conosca. Adoro Quino come disegnatore
e come poeta.» Lillo Petrolo (di Lillo & Greg) «Da quando l’ho conosciuta nel 1968, Mafalda vive nel
mio cuore e, quando divento più imbecille di quello che sono lei con le sue domande prova a
migliorarmi.» Vincenzo Mollica
Giornale della libreria 1995
De chocolade bruiloft Posy Simmonds 1990 Kiki kijkt heel erg uit naar de trouwdag van haar tante,
want ze mag bruidsmeisje zijn! Prentenboek in de vorm van een stripverhaal met gekleurde
illustraties. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Het negende meisje Tami Hoag 2014-05-15 Een thriller, waarin de spanning tot het einde wordt
vastgehouden en waarin ook humor en een vleugje romantiek niet ontbreken.' NBD Biblion over
Dieper dan de doden 'Een onvergetelijk psychologisch drama over verlies, schuld, frustratie en
ongekend en onverklaarbaar kwaad.' Kirkus Het ongeïdentificeerde lichaam dat gevonden wordt in
Minneapolis is het negende in precies een jaar tijd. Rechercheurs Sam Kovac en Nikki Liska zijn
geschokt als ze ontdekken dat het lichaam van het meisje onherkenbaar is verminkt. Als Kovac en
Liska zich verdiepen in de zaak stuiten ze op een beerput van familieproblemen, pesterijen en
uiteindelijk een prille liefde. Wat is het jonge meisje uiteindelijk fataal geworden? Tami Hoag is de
#1 New York Times bestsellerauteur van vele thrillers, waaronder Dieper dan de doden en
Geheimen in het graf.
Alma Mahler Françoise Giroud 2001 Biografie van de Weense Alma Schindler (1879-1964), die
achtereenvolgens getrouwd was met de componist Gustav Mahler, de architect Walter Gropius en
de schrijver Franz Werfel.
Het verboden schrift Alba de Céspedes 1973
Anna poetst haar tanden Kathleen Amant 2007 Als Anna naar bed gaat, moet ze eerst haar
tanden poetsen. Mama helpt haar. Prentenboek met eenvoudige verfillustraties in kleur. Vanaf ca.
2 jaar.
De tien minnaressen Arto Paasilinna 2007 Een directeur heeft voor zijn 60ste verjaardag vele
boeketten gekregen, die hij omdat zijn vrouw astmatisch is besluit weg te geven aan allerlei
vrouwen in zijn kennissenkring.
De laatste zeven maanden van Anne Frank Willy Lindwer 2008
Ik vertrouw je F. Abate 2009-09-20 Smakelijke culinaire thriller over de schone schijn van
restaurants en het voedsel dat er geserveerd wordt, gesitueerd op het door de maffia geteisterde
Sardinië. Gigi Vianello is de charmante, zwierige eigenaar van een duur restaurant in Cagliari,
Chez Momò geheten. Zijn ogen hebben een verschillende kleur: een blauw en eengroen oog, wat
hem een merkwaardige uitstraling geeft. Hij heeft zijn leven in Venetië als drugsdealer in
discotheken in allerijl moeten verlaten en zich gevestigd op Sardinië, waar zijn naam niet bekend
is en hij niet zo snel door de politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard crimineel die met
pistolen zwaait en met geweld macht probeert te verwerven, maar eerder een onfatsoenlijke
ondernemer die zijn vak goed verstaat: groothandel in afgekeurde voedingsmiddelen. Hij koopt en
verkoopt sjiek voedsel in alle uithoeken van de wereld. Voedsel dat in de supermarkten
terechtkomt, in dure restaurants of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die beheerst
wordt door een nieuwe maffia die brutaal en gewetenloos haar gang gaat in een maatschappij
waarin blijkbaar op alle gebieden geknoeid wordt en ook voedsel niet meer te vertrouwen is.
Een hondenleven Henrietta Branford 1999 Een oude jachthond vertelt over het leven van een
familie in de late middeleeuwen in Engeland, toen de heren en vorsten de gewone man uitbuitten.
Medalische historie der republyk van Holland Pierre Bizot 1690
Kies voor mij Jennifer L. Armentrout 2017-04-05 Kies voor mij van Jennifer L. Armentrout is het
vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze New Adult-roman spelen Stephanie en
Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij
althans. En dat is ook niet zo moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten

Steph en Nick die nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een stuk ingewikkelder.
Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook het nodige drama. Laat dat maar
aan Jennifer L. Armentrout over!
Salam Europa! Kader Abdolah 2016-10-17 Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek aan de Universiteit
van Amsterdam, woont al lange tijd in Nederland. Op een dag krijgt hij een reisboek in handen van
een Perzische sjah, die in de negentiende eeuw door Europa reisde. Sjeed Djamal vindt het
fascinerend. Nieuwsgierig besluit hij om deze reis zelf te maken, met een afstand van anderhalve
eeuw. Samen met zijn student Iris wijdt hij zich aan de geschriften van de sjah en zijn
medereizigers. Hij ziet hoe de sjah dwars door Europa reist, en zelfs door België en Nederland.
Op die manier volgt hij de reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in
trekt. Gaandeweg dringt de geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds dieper tot
Sjeed en zijn assistente door. Salam Europa!, de nieuwe, grote roman van Kader Abdolah, is een
boek over nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander. Het is een overrompelende roman,
over de schoonheid en de betekenis van het over de grenzen kijken, waarin realiteit en
verbeelding door elkaar lopen. Tegelijk is dit boek een vertelling over het heden, waarin Kader
Abdolah de gebeurtenissen van nu, rondom de immigratie en de terreur, op een onvergelijkbare
manier in zijn verhaal verweeft, wat het een hoogst actuele roman maakt. Het resultaat: een
schitterende oosterse vertelling over Europa. Kader Abdolah (Iran, 1954) is sinds zijn debuut De
adelaars (1993) niet meer uit onze letteren weg te denken. Tot zijn grote en internationaal
succesvolle romans behoren onder meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De
koning (2011) en Papegaai vloog over de IJssel (2014). Over Papegaai vloog over de IJssel: 'Een
dik, spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale perikelen in Nederland.' NRC
HANDELSBLAD 'Een prachtig boek om te lezen. Een boek dat tot nadenken stemt.'
NEDERLANDS DAGBLAD 'Een wonderschone roman. Dit boek moet iedereen lezen.' ZIN 'In zijn
nieuwe roman mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een sprookjesachtig
geheel.' TROUW
Prinses en de zeekapitein / druk 1 Anne-Laure Bondoux 2007-03 Een 15-jarige prinses ontvlucht
haar land per zeilschip om te ontkomen aan een gearrangeerd huwelijk.
Bruegel Pieter Bruegel 1976
La Bohème Luigi Illica 2020-05-17 Deze tweetalige uitgave door Johan Wijnants bevat een
luistervertaling in hedendaags Nederlands. Op basis van de partituur en het originele libretto,
werden de Italiaanse gezongen tekst en de Nederlandse vertaling (met toneelaanwijzingen) zo
gezet dat ze een comfortabele leidraad bieden tijdens het beluisteren van de muziek, thuis of in
het theater. Daarom worden in de uitgave de belangrijkste Italiaanse dichtvormen behouden,
terwijl de prozavertaling ook de frasering en het inhoudelijke gehalte van de muziek op de voet
volgt.
De zwarte eenhoorn Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse
advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om
het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij
Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Koning Ben wordt
geplaagd door nachtmerries over zijn voormalige compagnon, Miles Bennett, die nog steeds in
Chicago woont. Een bezoek aan de gewone wereld leert hem echter dat er niets aan de hand is.
Pas als hij terugkeert naar Landover, beseft Ben zich dat het een valstrik was.De tovenaar Meeks
is terug. Meeks geeft Ben een andere gedaante, waardoor hij van de troon verstoten raakt en niet
meer door zijn vrienden wordt herkend. Maar gek genoeg weten zijn grootste vijanden wel
onmiddellijk wie hij is. De enige die Ben nog kan redden is Wilgje, maar die is verdwenen nadat ze
op zoek ging naar een mysterieuze zwarte eenhoorn.
Van Peking Naar Parijs Per Auto Luigi En Borghese Scipione Sc Barzini 2007-04-01
De speculanten Harold Robbins 2021-02-04 Wat voor wereld gaat er schuil achter de
glamoureuze en machtige entertainment industrie in Amerika? In ‘De speculanten’ volg je de

succesvolle zakenman in de jaren ‘50 en ‘60 die razendsnel de top bereikt in een televisiebedrijf.
Hij is ambitieus, bikkelhard en durft gewaagde sprongen te nemen waardoor hij naast zijn succes
ook nog eens begeerd wordt door aantrekkelijke vrouwen. Maar maakt zijn wilde levensstijl vol
seks, drugs en rock en roll hem wel gelukkig? Harold Robbins (1916-1997) vertelt het indringende
verhaal van een man die met moeite de balans probeert te vinden tussen lust en bezinning. Dit
boek is tevens gepubliceerd onder de naam ‘De erfgenamen’. De in New York geboren Harold
Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750
miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak
hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele
passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf
romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek
‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat
gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende
werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966).
Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod
zoals prestige, geld en macht.
De 50/50-moorden Steve Mosby 2008-01-01 Hij verschuilt zich in je huis. Volgt je wekenlang.
Weet alles van jou en je partner. En dan slaat hij toe... Wat zou jij doen wanneer de 50/50moordenaar jou en je geliefde uitkiest om zijn duivelse spel te spelen? Een psychopaat met een
duivelsmasker ontvoert stelletjes en dwingt hen te kiezen wie van hen tot zonsopgang blijft leven
en wie niet. De jonge profiler Mark Nelson wordt op zijn eerste werkdag in het team van de
succesvolle rechercheur John Mercer meteen in de zaak van de 50/50-moordenaar betrokken. Op
de plaats delict ligt het lijk van een verbrande man in bad en vinden ze een verontrustende
tekening op de muur van een soort spinnenweb met symbolen. Als een volgend slachtoffer
ontsnapt en zich verward en verminkt op het politiebureau meldt, wordt de zoektocht naar diens
vriendin een race tegen de klok. Zij moet vóór de ochtend aanbreekt gevonden worden... ‘Moeilijk
neer te leggen. Zoals alleen bij de beste thrillers kun je er niet van uitgaan dat je weet hoe het zit,
tot je op de allerlaatste pagina bent aanbeland.’ – The Guardian
Voor eeuwig in jouw armen Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Rusland 1620. In een wereld van
pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin Synnovea Zenkovna en de Engelse
avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op
het spel om de eigenzinnige edelvrouwe uit handen van struikrovers te redden.Maar de lieftallige
Synnovea beloont zijn moed met verraad: zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om
aan een huwelijk met een stokoude vorst te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van
Synnovea's charmes, loopt met open ogen in de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft
opgezet.Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend
zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben. Maar tot Tyrones grote ergernis
dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot zijn wettige echtgenote te nemen.En Synnovea,
gevangen in het vuur van ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos.
Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de liefde van de minnaar uit haar
dromen heeft verspeeld.
De geketenden Harold Robbins 1990 Twee romans over jonge mannen die met veel inzet carrière
weten te maken.
Verlaat me nooit Harold Robbins 2021-04-26 Zal Brad Rowan ooit de zware top in de New Yorkse
zakenwereld bereiken? Het enige wat in deze wereld telt, is hoeveel centen je op je bankrekening
hebt staan. Met eerlijkheid en respect kom je nergens! Brad barst uit elkaar van ambitie en heeft
altijd honger naar meer macht, vrouwen en geld. Langzamerhand raakt hij verstrikt in een web van
leugens, hebzucht en blinde lust, waardoor hij alles dreigt te verliezen, inclusief zichzelf. ‘Verlaat
me nooit’ is Robbins’ indringende verhaal over een man die altijd meer wil, maar niet lijkt te vatten
wat hem diep van binnen gelukkig maakt. De in New York geboren Harold Robbins (1916-1997) is
een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn

romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32 talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste
roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele expliciete seksuele passages de aandacht wekte
onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar liefst twaalf romans verfilmd met niemand
minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later
ook verfilmd, vertelt Robbins over de filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op
zijn ervaringen uit de tijd dat hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park
Avenue’ (1955), ‘De duivel als leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige
romans bijna zeventig jaar oud zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige,
geld en macht.
De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het denken beschrijft Steven
Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand
gekomen in een tijd waarin nagedacht moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten.
Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe
heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal.
Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de gedachten
en emoties die onze mentale levens vormgeven. Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en
religie daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we
onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse
presidenten zijn in de problemen gekomen vanwege specifieke woorden. Wat is de rol van taal in
de conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een taalstrijd?
Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het
onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel
terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand
die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen.
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