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Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug
toegekeerd en waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde
keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen.
Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de
huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze
elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar. Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de
onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven
hopen.
Triëst. Een man heeft als levensmissie het verzamelen van alle soorten wapens - geweren, onderzeeboten, tanks - voor een
gigantisch museum van oorlog. Het moet een collectie worden van al het kwaad in de wereld, waardoor buiten het museum alleen
vrede zal bestaan. De verzamelaar overlijdt echter onder mysterieuze omstandigheden, en daarbij gaat dat deel van zijn notities
verloren dat de namen bevatte van medeplichtigen aan de moorden in het concentratiekamp Risiera di San Sabba in Triëst. Na de
dood van de verzamelaar krijgt Luisa Brooks de opdracht het museum in te richten. Zij is de dochter van een Joodse moeder en
een zwarte vader, een Amerikaanse soldaat die na de oorlog gestationeerd was in Triëst. Luisa raakt geobsedeerd door de ideeën
over oorlog en liefde van de verzamelaar en probeert zijn museum te verwezenlijken zodat de menselijke verhalen achter eeuwen
van haat, geweld en vernietiging niet verloren zullen gaan.
Waar zou jij toe in staat zijn om te overleven? Het leven van Grace Sachs, een gefortuneerde, ondoorgrondelijke vrouw, verandert
voor altijd als de oceaanstomer waarop zij haar huwelijksreis doorbrengt, explodeert. Haar man regelt voor haar een plek op een
reddingsboot met een aantal anderen, maar al snel realiseert men zich dat de boot te vol is en dat de groep kleiner moet worden,
willen de anderen het overleven. De twee daaropvolgende weken wordt er geroddeld, getroost, samengezworen en verraden, op
slechts centimeters afstand van elkaar. Grace’ idee over de aangeboren goedheid van de mens raakt danig aan het wankelen. De
reddingsboot is een pageturner, een verhaal over morele dilemma’s in levensbedreigende omstandigheden, maar ook over
Grace’ vastberadenheid om voor haar plaats te vechten – in de boot, en in de wereld. ‘Het is zo verfrissend om een boek te lezen
dat ambitieus is maar niet moeilijk, en waarin de auteur op de toppen van haar kunnen het materiaal in de hand houdt. Prachtig
beheerst en volstrekt geloofwaardig. ’ – Hilary Mantel, auteur van Wolf Hall en winnaar Man Booker Prize
Studieboek op hbo-niveau.
Om de overgang van dode materie naar leven te doorgronden neemt een onderzoeker grote risico's.
Critical Care NurseBeinvloeden en veranderen van gedragPearson Education
Copyright: 084cee631b3f5529e52e4eebc857de0d

Page 1/1

Copyright : matula.hu

