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Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen over
operaties op het slagveld neemt hij dienst in het leger en rekent op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een gevorderde kerk ergens
ver afgelegen in een dal in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze
verpleegster, zuster Margareta. Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse landschap, wordt hij verliefd op de vrouw
van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met
vreemde tekeningen. Hij lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster voorgoed zal veranderen. Van de
vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen tot de bevroren wouden van het Oostelijk front, van armzalige operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De
wintersoldaat is een verhaal over oorlog en geneeskunde, over loyaliteit, over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk, over de fouten die we begaan en de zeldzame kansen die
we krijgen om het goed te maken.
Max Horvat,our anti-hero ex scientist cum free lance reporter manages to escape the torture masters in a communist jail to find himself in the West all at sea. He signs up for a
South African gold mine working underground. A mine accident where he renders capably first help saves life of a Polish mining engineer Adam Malik,later to become Dr Malik
and one of the leading gold explorer geologists in Africa. War once more breaks out in the Balkans. Mark's homeland Croatia is being invaded by its arch enemy Serbia.
Threatening the ultimate disaster,Max with his younger brother volunteer with many others to fight. They are thrown into the worst of it. Defence of the city of Vukovar. He is one
of a few survivors,and manages to take a boat ride though the fogged up Danube into Hungary. Along the way his brother Kresho is cut to pieces in a real act of butchery by Serb
nationalist the Chetniks. Max gets there in time to watch his brothers mutilated body begging to finish him off. The memory of this never lets go and gives Max nightmares for the
rest of his life. Worse is to come. Returning to Zagreb in Croatia he gets promoted and dispatched to fight on in a free for all Bosnia's war. He refuses to go until he finds his only
child Daria is in a Serbs concentration camp. More war,more senseless stupid butchery .Our anti-hero refuses further promotion and the medals. Sick of war he finds Australia on
the map. As far away as possible! And still the memories and nightmares linger on to torment Max. There he saves up enough to buy an ageing sloop and sets out on a voyage
to his birth place,the island of Mljet in the Adriatic. Once more nothing goes to plan. Far from it. In fact,the real adventure begins in his dropping anchor in Zanzibar Harbour. Here
an Arab Christian damsel in distress and confrontation with a shady gun runner Hamoud ensue in a high drama,until only one of them remains . Max's yacht Sounion is sunk in
Farquhar Lagoon Seychelles, and he arrested and sentenced for illegal entry and manslaughter with diminished responsibility. He gets out of jail in four years having served half
of the sentence due to what must be the luckiest of breaks,and rejoins the human race as a man reborn. In act four he meets Vivian de Viliers a Science Master and the two hit it
off. Vivian's twin sisters form a "Sisterhood Circle",draw the men in,which unravels in unforeseen developments. Other lively characters join in. Ian McLarty a dying mining
engineer for one. Max is on overload. The black dog won't let go. He is about to blow his brains out .With Vivian delivering a black baby the last straw. Only last minute
intervention of the Circle members saves Max at the end of his sufferings and determined to end it all by committing suicide.
Het is oktober 1886 als Edgar Drake een vreemd verzoek van het Britse ministerie van Oorlog bereikt. Hij krijgt de opdracht om zijn vrouw en zijn rustige leventje in Londen
vaarwel te zeggen en naar de jungle van Birma te reizen, waar een bijzondere Erard-vleugel gerepareerd moet worden. De piano is van Anthony Carroll, een arts in het Briste
leger die er nogal onorthodoxe methoden op na houdt om de vrede te bewaren met de vijandige vorsten in de zuidelijke Shan-staten: door zijn liefde voor poëzie, muziek en
studie met hen te delen. Voorlopig zorgt deze aanpak voor rust in het gebied, maar die roept tegelijkertijd vragen op bij Carrolls superieuren over zijn loyaliteit. Op zijn reis naar
Birma - via Europa, de Rode Zee en India - ontmoet Edgar profeten en dieven, soldaten en verhalenvertellers, en een fascinerende vrouw die net zo ongrijpbaar blijkt te zijn als
de arts. Op de grote rivieren en in de verlaten steden van Birma krijgt Edgar te maken met meer mysteries en gevaren dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Echo's van Heart
of Darkness en The English Patient weerklinken in deze sensuele roman over mythes en bevlogenheid, passie en avontuur. "[...] prachtige evocaties van het Birmeese
landschap. NRC Handelsblad
'Dit is de roman die Borges had willen schrijven' El País De wilde detectives vertelt het verhaal van twee hedendaagse don quichotes, de Mexicaanse dichters Arturo Belano en
Ulises Lima, die met drugsdeals in hun levensonderhoud voorzien. Hun zoektocht naar een verdwenen dichteres uit de vorige eeuw verandert in een tragikomische queeste die
hen over de hele wereld en dwars door verschillende tijdvakken voert. Als ze uiteindelijk zelf spoorloos verdwijnen, haalt een kleurrijk gezelschap herinneringen aan hen op:
mislukte schrijvers, geschifte kunstenaars, misdadigers, architecten, hoertjes en neonazi's. De wilde detectives is een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en ambitieuze
roman waarin onze krankzinnige wereld en dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño (1953-2003) is de superster van de Latijns-Amerikaanse literatuur; sinds zijn
veelvuldig bekroonde roman De wilde detectives in 1998 verscheen is zijn omvangrijke oeuvre alom geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad Bolaño definitief toe tot de literaire
canon. Inmiddels zijn ook de romans Antwerpen en Naziliteratuur in de Amerika's in een Nederlandse vertaling verschenen. 'De wilde detectives stemt melancholisch en maakt
weerbaar. Het laat zien hoe moeilijk het is om de hoop die je hebt als je jong bent, vast te houden' The New York Times
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Adam verdient als krantenverkoper het inkomen voor zijn familie. Als de zwarte bevolking wordt opgeroepen tot een algemene proteststaking weet hij niet wat hij moet doen
omdat ze thuis het geld niet kunnen missen.
Dit boek bundelt 22 zorgvuldig geselecteerde bijdragen over recent onderzoek in de taalbeheersing.
Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk werk van een man
die onze kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan Einsteins vaak gecompliceerde relaties
met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van
Time Magazine en schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
'Na bijna 50 jaar is dit boek, geheel terecht, herontdekt.' ***** de Volkskrant In de jaren zeventig is Rome een monumentale maar onverschillige stad. Bijna-dertiger Leo Gazzara is er naartoe verhuisd om het
burgerlijke leventje dat hem in Milaan wacht te ontlopen. Hij gaat dan ook lukraak van het ene onbeduidende baantje naar het andere, naar bijeenkomsten en ontmoetingen waar menselijk contact vluchtig en
gerafeld is. Het is zijn credo om nooit ergens bij betrokken te raken, zo veel mogelijk aan de zijlijn te blijven. Maar tijdens een avondje bij welgestelde vrienden thuis ontmoet hij de eigenaardige en
onweerstaanbare Arianna, die even rusteloos is als hijzelf. Ze krijgen een stormachtige affaire. Het wordt zijn laatste zomer in de stad. 'De laatste zomer in de stad' verscheen in 1973 voor het eerst in Italië.
Door het wrange tijdsbeeld en portret dat de auteur schetst van Rome, groeide het langzaam uit tot een cultroman. Veertig jaar later werd het herontdekt door het algemene Italiaanse publiek en omarmd.
Translation of Bilochi-namaDe laatste zomer in de stadWereldbibliotheek
Droombos is het derde deel van de Bostrilogie, geschreven door de Zuid-Afrikaanse auteur Dalene Matthee. De jonge Karoliena Kapp groeit op in het Knysnabos. Dankzij haar scholing op kosten van de kerk
en de genegenheid van ondernemer Johannes Stander, heeft Karoliena de mogelijkheid om ergens anders te gaan wonen. Ze belandt bij een Engelse dame die haar voorbereidt op het huwelijk met
Johannes. Maar al tijdens de wittebroodsweken ontdekt Karoliena dat zij niet zonder het Bos kan leven. Ze keert terug naar haar geboortegrond om te ontdekken wie zij werkelijk is.

In Violence in the Hebrew Bible texts of violence in the Hebrew Bible and their reception history are discussed. The central question of the essays is how to allow for a given text’s plurality of
possible and realised meanings while also retaining the ability to form critical judgments regarding biblical exegesis.
Bundeling van twee collageromans over de jazz- en literatuurscene in Rotterdam in de jaren zestig.
Lieke Marsman in ‘Het tegenovergestelde van een mens’: “Waar het op neerkomt is dat de mensheid als geheel ook eenzaam is. We kunnen er niet tegen dat er niemand iets terugzegt, dat
we nog altijd geen dieren hebben horen praten – ja, misschien zo nu en dan in de vorm van het schrille gegil dat onze slachthuizen vult, maar niet met woorden, niet met een oplossing voor
de dingen waar we al tijden mee zitten. Zelfs de hemel is leeg. En dus zetten we ons af door al die zwijgende natuur om ons heen te vernietigen, als een wanhopige geliefde die maar niet
wordt terug ge-sms't en het in het café op een zuipen zet.” Nog nooit verscheen er een roman als ‘Het tegenovergestelde van een mens’. Lieke Marsman kantelt onze ideeën over
klimaatverandering en identiteit op een manier die duizelig maakt.
Juan Gabriel Vásquez besluit na jaren terug te keren naar Colombia. Al die tijd had hij zijn vaderland ontzien, de chaos en terreur achter zich gelaten. Maar bij terugkomst merkt hij dat
Colombia’s verleden springlevend is. Hij wordt geconfronteerd met allerlei samenzweringstheorieën rond de moord op Jorge Eliécer Gaitán in 1948, die het startschot was voor jaren van
onrust en geweld en waarvan het motief altijd een vraagteken gebleven is. Vásquez verdiept zich in dit keerpunt in de Colombiaanse geschiedenis. Want die moord begrijpen is niet alleen
Colombia vandaag begrijpen, maar ook zijn eigen lot en dat van zijn kinderen. In emDe vorm van ruïnes> gaat Juan Gabriel Vásquez op meesterlijke wijze op zoek naar de waarheid over zijn
land en lot.
Wie beweert dat voetbal maar een spelletje is, maakte nog nooit El Clásico mee, de mythische wedstrijd tussen Real Madrid en FC Barcelona. Dit duel overstijgt Messi en Ronaldo, want de
belangen zijn groot: de natie bevecht de staat, de rebelse Catalanen en de Spanjaarden van Franco staan weer tegenover elkaar. Dat de Burgeroorlog nog steeds een schaduw over de
grasmat werpt, toont Sid Lowe in Barcelona versus Real Madrid. Hij verkent de voortdurende rivaliteit tussen de Spaanse giganten: van de gouden jaren waarin Madrid vijf keer op rij
Europacup I won, over Cruyffs dreamteam en het gedoemde Galacticos-experiment, tot het 'verraad' van Luas Figo. Lowe ging graven in de rijke geschiedenis van de twee clubs en
verzamelde verbijsterende getuigenissen en anekdotes die de ware aard van deze Spaanse tragedie blootleggen.Sid Lowe is historicus en sportjournalist voor The Guardian, The Telegraph
en World Soccer. Hij woont in Madrid, waar hij live verslag uitbrengt van de Spaanse competitie. Eerder schreef hij over de Spaanse Burgeroorlog het boek Catholiscism, War and the
Foundation of Francoism. Lowe heeft 135.000 volgers op Twitter.
Keuze van artikelen van Nederlandse en Vlaamse taalwetenschappers over taalbeheersing uit het 'Tijdschrift voor taalbeheersing' in de periode 1979-1999.
Door de ogen van zeven mannen volg je het leven van twee vrouwen: van Kroata, die als klein meisje bij de familie van Jan van Riebeeck op de kinderen past en van de kok Nederlands leert zodat ze tolk
kan worden tussen de Nederlanders en de Khoi, de oorsprongkelijke bewoners van de Kaap. Ze wordt Eva genoemd. En later het leven van het dochtertje dat ze krijgt van de Deense chirurgijn Peter
Havgard, het eerste halfbloedje. Het zijn vrouwen tussen twee culturen. De mannen zijn allemaal door het lot in de Kaap terecht gekomen en spelen elk een grote rol in Eva's leven. Haat en hoop, liefde en
verlangen, overleven en ondergang: alles is in deze rijke geschiedenis van het vroege Zuid-Afrika aanwezig. 'Een monumentaal werk. [...] Sleigh ontrafelt de mythe van de kolonie.' de Volkskrant 'Een
prachtige historie met veel vaart en oog voor tot de verbeelding sprekende, onsmakelijke details.' NRC Handelsblad 'Je moet wel bewondering hebben voor de reikwijdte en energie ervan.' The Guardian 'Een
adembenemend, verreikend opus.' Publishers Weekly 'Karig en met vaart geschreven, uitgroeiend tot een Homerische grandeur.' Times Literary Supplement
`Wat neuk ons so met die Hollanders? schreef Afrikaner Max Du Preez geërgerd. Behalve dat de taal overeenkomsten vertoont lijken Afrikaners in weinig meer op hun verre Europese neven en nichten.
Afrikaners: ze delen een land, een cultuur en een taal, maar de diversiteit is groot, hun problemen zo mogelijk nog groter. Meer en meer worden ze verdrongen uit de Zuid-Afrikaanse maatschappij. Vanuit zijn
fascinatie voor het land voerde Fred de Vries gesprekken met de meest uiteenlopende Afrikaners. Over de Boerenoorlog, politiek en racisme maar ook over de taal, muziek en literatuur. Hij bezocht blanke
sloppenwijken en Afrikaander-emigranten in Australië. Het resultaat is een rijk portret van een volk dat is gehavend door het apartheidsverleden. Uiteindelijk belandt De Vries bij de hamvraag: Is er plek voor
blank in Zuid-Afrika?
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The story of Krebet tapioca and the firm which operates the factory, Oei Tjong Ham Concern of Java.
Het leven van twee vrienden wordt getekend door de laatste maanden van de Tweede Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika.

Een mysterieuze man, een moord, en de obsessie om de waarheid te achterhalen Zodra de jonge Antonio Yammara een zekere Ricardo Laverde leert kennen, begrijpt hij dat zijn nieuwe
vriend een geheim met zich meedraagt, mogelijk meerdere. Zijn fascinatie voor het mysterieuze leven van Laverde verandert in een ware obsessie op de dag dat Laverde wordt vermoord. Hij
heeft het idee dat de oplossing van het mysterie ook inzicht zal geven in de keuzes in zijn eigen leven. Yammara begint een onderzoek dat teruggaat tot de jaren zeventig, toen een complete
generatie noodgedwongen opgroeide onder de constante dreiging van datgene wat Colombia uiteindelijk naar de rand van de afgrond zou brengen, de drugshandel. Het geluid van vallende
dingen is het verhaal van een onderbroken vriendschap. Het is een dubbele liefdesgeschiedenis in weinig gunstige tijden, een onderzoek vol suspense naar het verleden van een man en een
land, en een röntgenfoto van een generatie gevangen in angst.
De nanny van een beroemde familie verstopt zich voor de pers na een schandaal. Een elfjarig meisje wordt door haar oudere vriendin uitgedaagd. Een vader onderbreekt zijn rendez-vous om
zijn zoon op te halen na een weerzinwekkend incident, maar wie is schuldig? Net als in haar veelgeroemde debuutroman De meisjes verkent Emma Cline in deze verhalen de schaduwkant
van de mens. Met buitengewoon inzicht en scherpte toont ze alledaagse misverstanden met perverse, gewelddadige en levensveranderende gevolgen. Voortdurend belicht ze de schurende
interactie tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Daddy bevestigt Clines reputatie als een van de grootste talenten van de hedendaagse literatuur.
Issues for Nov. 1957- include section: Accessions. Aanwinste, Sept. 1957- (also published separately)
Copyright: a5d8e9262930df60793cb368f0a68df2

Page 3/3

Copyright : matula.hu

