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Electrical Diagrams For 2002 Envoy
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het
boek dat iemands leven compleet verandert. Het schijnbaar onschuldige zoenspel dat
dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft
Aidan Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende
verhalen die nog lang blijven nazinderen.
Één miljoen dollar – dat is het bedrag dat Harvey Metcalfe, de koning van de
schimmige transacties, heeft binnengehaald met loze beloften van een olievondst en
snelle rijkdom. Vier mannen – de erfgenaam van een graafschap, een dokter in Harley
Street, een kunsthandelaar in Broad Street en een docent in Oxford – zijn van de ene
op de andere dag straatarm. Maar ditmaal heeft Harvey de verkeerden bedrogen. De
gedupeerde mannen spannen samen en schaduwen hem van het casino van Monte
Carlo tot op de prestigieuze renbaan van Ascot en de geheiligde gazons van Oxford.
Hun plan is eenvoudig: de schurk het exacte bedrag afhandig maken dat hij van ze
gestolen heeft – tot op de laatste cent. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig
politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het
Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere
internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'.
Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische
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trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na
een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest succesvolle
auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken
wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont
afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.
Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als serveerster
in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison Fletcher dan ook wil, is
die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden door de aantrekkelijke
Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan vertrouwen?
Een Amerikaanse journalist geeft een sympathiserend ooggetuigeverslag van de
bolsjewistische revolutie van 1917.
Wanneer een Engelsman zijn hulp aanbiedt bij een ongeluk met een luchtballon, wordt
hij het voorwerp van een obsessieve passie van een medehelper.
De Eerste Biechtmoeder – De Legende van Magda Searus Met de elf boeken
omvattende serie De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen
lezers aan zich te binden. Hoofdrolspelers Richard Rahl en Kahlan Amnell zijn
inmiddels een begrip. In deze roman, De Eerste Biechtmoeder, doet Terry Goodkind
een grote stap terug in de geschiedenis van De Wetten van de Magie. De lezer komt
meer te weten over hoe ooit de oorlog tussen de Oude en de Nieuwe Wereld ontstond,
over de ontstaansgeschiedenis van het Zwaard van de Waarheid, over het verbergen
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van de Tempel der Winden en meer, veel meer. Maar... ... weinig is bekend over de
oorsprong van de Biechtmoeders, van wie ook Kahlan afstamt. In dit verre verleden,
een tijd waarin Biechtmoeders nog niet bestonden en de wereld een duistere en
gevaarlijke plek was, maken we kennis met een vrouw die alles is kwijtgeraakt, haar
man, haar toekomst, alles. Kortom, een vrouw die niets meer te verliezen heeft. Dit is
het verhaal van de allereerste Biechtmoeder: Magda Searus.
De Eerste Wereldoorlog was een wereldbrand die in nevelen gehuld blijft. Die
vaststelling komt ironisch genoeg van John Keegan zelf, de historicus die er volgens
velen tot dusver het beste in is geslaagd de krankzinnige strijd tussen de naties van
toen inzichtelijk te maken. Keegan, vermaard vanwege zijn superieure militairhistorische werk, concentreert zich in dit boek met name op het grootste mysterie van
het drama: de koppige voortzetting van de loopgravenoorlog. Wat hield de
verschillende landen en hun legers gaande? Waarom was de legerleiding niet
vindingrijker in wat achteraf moet worden aangemerkt als een half criminele
onderneming? Terwijl hij ingaat op deze en vele andere vragen geeft Keegan een
genuanceerde en onovertroffen beschrijving van de verschrikkingen aan het front.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira
slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun
schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten opnemen. Er zal
geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had
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durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen
zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Geschiedenis van de naoorlogse betrekkingen tussen Nederland en Duitsland.
Een interplanetair liefdesverhaal - over Billie en Spike, over het verleden en de toekomst; een
reisverhaal; een lofzang op de schoonheid van de wereld. De stenen goden is Jeanette
Winterson op haar briljantst. Speels, gepassioneerd, controversieel, en vaak heel grappig. De
stenen goden is een roman die voor altijd de verhalen zal veranderen die we vertellen over de
aarde, over liefde en over verhalen zelf.
Als er één schrijver is die bevlogen schrijft over het landschap en over onze omgang daarmee,
is het Willem van Toorn. Hij `leest het landschap, ziet het als een prentenboek van ons
geheugen. Kwaad maakt hij zich wanneer dat cultuurlandschap schade wordt gedaan uit het
belang van economische groei, het nieuwe terug-naar-de-natuur-denken of het ideaal van
massarecreatie. Wie regisseert die veranderingen eigenlijk? De heldere visie van Willem van
Toorn op het veranderende landschap en de bestuurders wordt opgesierd met stads- en
landschapsfotos van Theo Baart. Eind 2010 ontving Willem van Toorn voor zijn unieke en
kritische bijdrage aan het debat over de groene ruimte de Groeneveldprijs van het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De term ‘onderzoek’ wordt steeds vaker expliciet gebruikt in beschrijvingen van de
theaterpraktijk. Soms slaat onderzoek op het maakproces zelf. Soms juist op een specifieke
vorm van theater, een bepaalde instelling van makers of een bijzonder gebruik van theatrale
middelen. De theatermaker als onderzoeker brengt bijdragen bijeen van theatermakers en
wetenschappelijk onderzoekers, waarin het artistieke onderzoeksproces tegen het licht
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gehouden wordt. Als maken onderzoeken is, wat voor onderzoek is dat dan? Wat voor
methoden worden er gebruikt? Wat is het doel van het theatrale onderzoek? Hoe verhoudt
onderzoek in theater en dans zich tot andere vormen van onderzoek? Hoe verhoudt zich het
doen van onderzoek tot het maken van een voorstelling? En naar wat zijn makers op zoek? De
theatermaker als onderzoeker is het tweede deel in de serie Theater Topics, waarin jaarlijks
een publicatie verschijnt over onderzoek in en naar theater. Elk deel brengt onderzoek bijeen
rond een specifiek thema. Daarnaast biedt het een overzicht van lopend onderzoek naar
theater in Nederland en Vlaanderen. De bundel bevat bijdragen van onder anderen Anna
Aalten, Jan van den Berg, Henk Borgdorff, Niek vom Bruch, Christoph De Boeck, Luk Van den
Dries, Pol Eggermont, Andre Gringas, Marijke Hoogenboom, Alexander Karschnia, Chiel
Kattenbelt, Gerardjan Rijnders, Sanne van Rijn, Christel Stalpaert, Koen Tachelet, Gerrit
Timmers, Sonja van der Valk, Jörgen Tjon A Fong en Merlijn Twaalfhoven.
Haynes offers the best coverage for cars, trucks, motorcycles, vans, ATVs and SUVs on the
market today. The manuals are written and photographed from "hands-on" experience gained
by a complete teardown and rebuild of the specific vehicle. Hundreds of photographs depict
specific repair procedures in progress and wiring diagrams are featured throughout. Other
features include a full chapter on scheduled owner maintenance and a full chapter devoted to
emissions systems.
In gesprek met mijzelf is samengesteld uit Mandelas persoonlijke archief. Dit materiaal is nog
nooit eerder gepubliceerd: het omvat logboeken van tijdens de strijd tegen de apartheid,
dagboeken en brieven uit de tijd van zijn gevangenschap, kladblokjes uit de overgangsperiode
na de apartheid, opgenomen privégesprekken en correspondentie uit zijn jaren als president.
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Een persoonlijke reis van Mandelas eerste politieke bewustwording tot zijn betoverende rol op
het toneel van de wereldpolitiek. Het boek verhaalt over een heldhaftig leven aan het front van
het gevecht voor vrijheid en gerechtigheid. In gesprek met mijzelf is een persoonlijk verslag,
vanaf het eerste ontwaken van Mandelas politieke geweten tot en met zijn glansrol op het
wereldtoneel. Het is een zeldzame kans om tijd door te brengen met Nelson Mandela; met
hem in contact te komen, in zijn eigen stem: direct, helder en intiem. Het definitieve boek van
en over Nelson Mandela. In zijn cel [op Robbeneiland] probeerde ik me Mandela voor te
stellen de legende die de geschiedenis heeft veranderd als de Mandela die zoveel heeft
opgeofferd voor die verandering. In gesprek met mijzelf bewijst de wereld een enorme dienst:
het geeft een beeld van Mandela als mens. - President Barack Obama een schatkist vol
wetenswaardigheden en nieuwtjes over de anti-apartheidsstrijder die uitgroeide tot icoon. - de
Volkskrant Nelson Mandela is geboren in Transkei, Zuid-Afrika, op 18 juli 1918. Hij werd lid
van het African National Congress (ANC) in 1944 en hij was vanaf 1948 een van de leiders in
de opstand tegen het apartheidsbewind. In 1962 werd hij gearresteerd, waarna 27 jaar
gevangenschap volgde. In die tijd groeide zijn status als symbool van de strijd tegen de
apartheid. Mandela kreeg in 1993 de Nobelprijs voor de vrede en werd in 1994 de eerste
democratisch gekozen president van Zuid-Afrika.
Bijdragen over de rol van theorie, reflectie en onderzoek ten opzichte van de praktijk in het
kunstonderwijs.
De ontwikkeling van de ruimtelijke ordening in Nederland vanaf de zeventiende eeuw tot
heden.
Haynes manuals are written specifically for the do-it-yourselfer, yet are complete enough to be
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used by professional mechanics. Since 1960 Haynes has produced manuals written from
hands-on experience based on a vehicle teardown with hundreds of photos and illustrations,
making Haynes the world leader in automotive repair information. Covers Chevy S-10 and
GMC Sonoma pickups (1994-2004), Blazer and Jimmy (1995-2004), GMC Envoy (1998-2001),
and Oldsmobile Bravada & Isuzu Hombre (1996-2001).
Het levensverhaal van de oudere professor Coleman Silk De menselijke smet is een
weergaloze roman waarin het levensverhaal van de oudere professor Coleman Silk wordt
verweven met de geschiedenis van het moderne Amerika.
Piet Mondriaan beschouwde zijn ateliers als veel meer dan alleen een werkplek. Het waren
kunstwerken op zich. De inrichting van een atelier gaf hem de gelegenheid zijn ideeën over
kunst en harmonie te demonstreren. De plaats en de kleur van de meubels en andere objecten
vormden één geheel met de wanden. Naast een demonstratie van zijn werk, was het
Mondriaans bedoeling dat het atelier hem ook spiritueel opnieuw zou laten ontwaken. En het
was een manier voor Mondriaan om te reageren op de slechte tijden waarin hij leefde.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar
ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn houdt kantoor in een chique
huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten beschermt en een dodelijk geheim
verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld door een schimmige en onzichtbare
tegenstander, die koste wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Expolitieagent Charles Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de eerste
gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren
door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest
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ophouden: in haar spannende historische roman beschrijft ze een wereld waarin
jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele
afwijkingen van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op
genadeloze wijze uit de weg geruimd.
In een aantal essays geeft de auteur zijn mening over diverse aspecten van het verschijnsel
auto.

Haynes Chevrolet Trail Blazer, GMC Envoy 2002 Thru 2003Haynes Publications
Het is Jacks verjaardag, hij wordt al vijf. Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan
de deur op slot zit. Kamer heeft alleen een dakraam en is elf vierkante meter
groot. Jack is dol op televisiekijken; Dora de Explorer is zijn vriendin, maar hij
weet dat wat hij op televisie ziet niet echt is. Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de
dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s nachts vaak komt. Dan zit Jack in de kast
en kraakt het bed. Op een dag vertelt Mam hem dat er buiten Kamer ook een
echte wereld is. Een wereld waarmee Jack na hun ontsnapping zal kennismaken.
Kamer is een beklemmende en fascinerende roman die je nooit meer vergeet.
Verfilmd als 'Room'.
Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een dubbelleven geleid. De buitenwereld
kende hem als een hardwerkende en toegewijde vader, de CIA beschouwde hem
als hun meest dodelijke wapen. Slechts een paar dagen verwijderd van zijn
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uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste opdracht te horen: het liquideren van de
nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar vormt voor de Verenigde
Staten. Wat Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski de vijand is, maar
de directeur van de CIA zelf, Helen Dexter. Er is een geheim dat Fitzgerald met
zich meedraagt en Dexter zal niet rusten voordat het geheim samen met
Fitzgerald begraven ligt. Heeft de spion het complot op tijd door om zijn eigen
leven te redden? De thriller ‘Het elfde gebod’ van bestsellerauteur Jeffrey
Archer is een bloedstollend verhaal met hoog tempo, onverwachtse wendingen
en enorme verbeeldingskracht. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig
politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het
Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere
internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Cliftonkronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn
autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf
die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een
van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en
drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke
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ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is
het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams,
een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht
de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en
dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de
zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een
Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn
enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant
classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien
jaar geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze
ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover.
Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt
gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf
met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet
gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar
verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke
klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten.
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Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk
genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar
kan blijven?
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting
van Oregon State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich
gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie.
Haar strikte regime wordt verstoord door de komst van McMurphy, een
levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om kans te maken op
een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de
patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij
in opstand te komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big
Nurse, en introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een
ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee prostituees de afdeling binnen te
smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn
vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de
buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd
tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad,
mentaal gezond of gek, leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een
van de grootste, meest indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode
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aan het leven en de vrijheid.
Twee klassiekers van bestsellerauteur Ken Follett in een nieuwe vormgeving
Door het oog van de naald was de internationale doorbraak van Ken Follett Zijn
wapen is een mes en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste
undercoveragent – een koude en professionele moordenaar. Het is 1944, een
paar weken voor D-Day. Een niet-bestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de
afleidingsmanoeuvre die de Duitsers ervan moet overtuigen dat de invasie van
de geallieerden niet in Normandië maar bij Calais zal plaatsvinden. Hun plannen
zouden volledig in het water vallen als een vijandelijke spion dat zou ontdekken...
maar dat is precies wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5 laat hij een spoor
van dood en verderf achter in Engeland. Maar hij had niet gerekend op de jonge
vrouw die op een stormachtig afgelegen eiland woont en een vitale schakel blijkt
te zijn in een reeks niet te stuiten gebeurtenissen. De pers over Door het oog van
de naald ‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend spannend, met zo’n
ingenieus plot en zo angstwekkend realistisch dat je gewoonweg niet kan
stoppen met lezen.’ Publishers Weekly ‘Een spionagethriller van de bovenste
categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige thriller.’ The Miami Herald
Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele
diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
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relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis
over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze
in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van gedragswetenschappelijke
benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's binnen onze pluriforme
samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke
gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden van positieve/negatieve
relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige identiteiten en hoe gaan we
daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering en uitsluiting? Hoe
kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt
Verkuyten de maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Analyse van de omvang en de samenstelling van de import uit en de export naar
de Bondsrepubliek Duitsland
Een vrouw op de vlucht voor een bericht is een groots verhaal over een vrouw,
haar twee zoons en hun verschillende vaders. Een roman over vriendschap en
ruimdenkendheid, over een grote liefde en een versmade liefde, over ouderschap
en over je weg in het leven. Maar het is vooral een ongeëvenaarde roman over
de bijna heldhaftige inspanning van een moeder om een gezin in stand te
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houden in een klein en verscheurd land. Israël verkeert in staat van alarm. Ofer
heeft net zijn dienstplicht erop zitten, maar meldt zich vrijwillig voor een militaire
actie op de Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn moeder, vlucht zonder mobieltje
en zonder radio het huis uit om zich niet te kwellen met het wachten op een
slecht bericht. Ze twijfelt er niet aan dat dit bericht zal komen. Maar door te
weigeren het in ontvangst te nemen, kan ze misschien de boodschap
tegenhouden en haar zoon redden. Grossmans monumentale roman wordt nu al
beschouwd als een mijlpaal van de hedendaagse literatuur.
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan
de Universiteit van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht
voor: de recente geschiedenis van populaire cultuuronderzoek; wat de
wetenschappers van het Centrum voor Populaire Cultuur onder populaire cultuur
verstaan en welke vragen ze eraan stellen; het werk van Van Zoonen hierbinnen
over politiek en populaire cultuur.
Provocerend en uitgesproken In Wereldorde neemt Kissinger ons mee op een
wereldreis langs de historische opvattingen over de ordening van de wereld. Hoe
uiteenlopend deze opvattingen ook zijn, iedere beschaving zag zichzelf als het
middelpunt van de wereld en beschouwde de eigen normen en waarden als
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universele standaard. In onze tijd speelt de internationale politiek zich af op
wereldniveau. Tegenstrijdige historische opvattingen over de hoe de wereld in
elkaar zit, of zou moeten zitten, komen met elkaar in aanraking. Maar de
belangrijke spelers zijn onbekend met elkaars spelregels en een
gemeenschappelijk doel is er niet. Wereldorde is een uniek boek waarin
Kissinger laat zien hoe oude opvattingen terug te vinden zijn in hedendaagse
conflictsituaties en hoe we - mogelijk - tot een vreedzame oplossing kunnen
komen. Henry Alfred Kissinger werd geboren in Fürth (Duitsland) in 1923. Zijn
familie verhuisde in 1938 naar New York, op de vlucht voor het naziregime. Als
politicus en diplomaat is hij overal op de wereld geweest, stond presidenten met
raad en daad terzijde en was nauw betrokken bij de grote politieke
gebeurtenissen van onze tijd. Hij schreef vele boeken waaronder zijn memoires
(Classic Memoirs), uitgegeven in drie boeken (2011-2012). In 1973 werd hem de
Nobelprijs voor de Vrede toegekend.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary
staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die
ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen
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ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde
vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij
de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek
– mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend
en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer
dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje
Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend
lijken, maar magisch zijn.
Aan de University of the Archangels and Saint John the Divine worden studenten
ingewijd in eeuwenoude heksenpraktijken en magische rituelen. Minder bekend
is dat de universiteit de thuisplaats is van de Benandanti, een sekte die zich tot
doel heeft gesteld de herrijzenis van de Maangodin, een duistere macht, te
voorkomen. Ook weet niemand dat de Benandanti door de eeuwen heen elke
regering, elke religie en elk invloedrijk instituut middels ontoelaatbare praktijken
manipuleerden. Katherine Sweeney Cassidy ontdekt bij toeval de identiteit van
de Benandanti die de universiteit besturen. Wat Katherine niet kan voorzien is
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dat het heftige liefdesleven van haar nieuwe vrienden, Oliver en Angelica, die
zich bij voorkeur uitleven onder het licht van een volle maan, direct aanleiding zal
geven tot de wederopstanding van de gevreesde Maangodin... De romans van
Elizabeth Hand werden bij herhaling genomineerd en bekroond met onder meer
de World Fantasy Award, de Hugo Award en de prestigieuze James Tiptree
Award. Hand woont en werkt in Maine, VS. `De Maangodin is een buitengewoon
boek. Een ambitieuze, erotisch geladen moderne fantasy-roman. Clive Barker
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