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Negen gasten verzamelen zich in een exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om af te
vallen, anderen proberen hun leven een gezonde draai te geven, en een enkeling is er nog niet
aan toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien. Ondanks alle luxe, meditatie
en mindfulness is iedereen zich ervan bewust dat ze ook flink aan het werk moeten. Maar
niemand kan zich voorstellen hoe zwaar de komende tien dagen zullen worden. Frances
Welty, een voormalig succesvol romanschrijfster, arriveert bij Tranquillum House met een
pijnlijke rug en een gebroken hart. Ze is direct gefascineerd door haar medegasten. De
meesten van hen zien er totaal niet uit alsof ze een detoxkuur nodig hebben. Maar degene die
haar nog het meest betovert is de eigenaresse van het resort. Kan deze vrouw werkelijk alle
antwoorden hebben waarvan Frances niet eens wist dat ze die zocht? Moet Frances haar
twijfels overboord gooien en zich volledig overgeven aan het bijzondere programma dat
Tranquillum House aanbiedt – of moet ze maken dat ze wegkomt? En het duurt niet lang
voordat iedere gast in Tranquillum House zich dit begint af te vragen...
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In
a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and
remember. Each book contains over 1000 colored illustrations. The goal is to learn the basics
of a language much faster and with more fun than possible with a complicated text dictionary.
This book is based on the very successful online picture dictionary BABADADA.COM, which
offers easy language entry for countless language combinations - Used by thousands of
people and approved by well-known institutions. The languages used in this book are also
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called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese, holandês, holenderski and
serbisch, serbe, serbio, serbo, sérvio, serbski
BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage. In
a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and
remember. Each book contains over 1000 black-and-white illustrations. The goal is to learn the
basics of a language much faster and with more fun than possible with a complicated text
dictionary. This book is based on the very successful online picture dictionary
BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless language combinations Used by thousands of people and approved by well-known institutions. The languages used in
this book are also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese,
holandês, holenderski
Verzameling Sudoku puzzels Het ultieme Suduko boek voor kinderen! Het bevat 150
verschillende Sudoku puzzels met verschillende moeilijkheidsgraad. Een perfecte manier om
het logisch denken en het geheugen van uw kind te trainen. En...Sudoku's oplossen is leuk! Dit
boek bevat: 50 4x4 Sudoku Puzzels 50 6x6 Sudoku Puzzels 50 9x9 Sudoku Puzzels Een
duidelijke instruktie hoe je Sudoku's op kunt lossen Hoogwaardige papierkwaliteit 15.24 x
22.86 cm prima afmeting voor thuis of om mee te nemen naar school Te gebruiken als
vakantieboek Perfect kado voor verjaardag etc. ! Perfect kado voor: Verjaardag, verjaardagen
Sinterklaas kado Kerst kado Iedere andere gelegenheid *** Plaats dit boekje snel in de
winkelmand, dit artikel is slechts voor beperkte tijd afgeprijsd ! ***
Een krachtig, meeslepend verhaal van een jongen over de ontworsteling aan het
slavenbestaan Hiram Walker werd geboren als slaaf. Hij verloor zijn moeder en alle
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herinneringen aan haar toen hij nog een kind was, maar hij heeft ook een gave meegekregen.
Wanneer Hiram bijna verdrinkt tijdens een ongeluk in de rivier, wordt hij gered door een
mysterieuze kracht, die hem optilt en weer aan land zet. Deze vreemde ervaring wakkert
Hirams rebellie aan. Aangespoord door zijn zelfgekozen familie op de plantage is hij
vastbesloten te ontsnappen. Een onverwachte reis vangt aan, die Hiram van de
tabaksplantages in Virginia naar wanhopige guerrillacellen in de jungle voert, van het diepe
Zuiden tot de gevaarlijke utopische bewegingen in het Noorden. Terwijl hij verwikkeld raakt in
de oorlog tussen slaven en slavenhouders, wil hij enkel terugkeren naar de plantage om zijn
familie te bevrijden. Maar om dat te bereiken moet hij eerst het verhaal van zijn grootste verlies
reconstrueren. De waterdanser is een moedig verhaal vol magie, avontuur en
rechtvaardigheidsgevoel. De pers over De waterdanser ‘De waterdanser is geen typische
debuutroman. Het is een ambitieus en moedig staaltje vertelkunst waarvan de toon lijkt op die
van Stephen King, Toni Morrison, Colson Whitehead en Octavia Butler.’ The New York Times
‘Een historische roman over een ontluikende superheld die zijn krachten ontdekt in een
periode van racistische onderdrukking. Coates’ fantasie-elementen spelen een cruciale rol; ze
presenteren een wereld die veelomvattender en diepzinniger is dan de grenzen van het
realisme.’ The Washington Post ‘Ik was compleet in de ban, een van de beste boeken die ik
ooit gelezen heb.’ Oprah Winfrey
De auteur vertelt hoe hij, reizend door de Sahara, een opmerkelijk voertuig is tegengekomen
en zijn piloot, David Innes, een man met een opmerkelijk verhaal te vertellen.
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This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part
of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
De wereld volgens Garp is een zeldzaam komische, originele maar ook schokkende
roman die John Irving in één klap beroemd maakte. Sinds de verschijning in 1978
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hebben miljoenen lezers genoten van de excentrieke, non-conformistische Jenny, haar
zoon T.S. Garp en de fanatici, onschuldige kinderen, transseksuelen, hoeren,
worstelaars en de vele andere figuren die de wereld van Garp bevolken.
Victoria van Daisy Goodwin is een verrukkelijke historische roman, gebaseerd op de
eigen dagboeken van koningin Victoria. Ook de recente BBC tv-serie Victoria, haar
jonge jaren is bedacht en geschreven door Daisy Goodwin. In 1837, kort na haar 18e
verjaardag, wordt de frêle Alexandrina Victoria koningin van Groot-Brittannië en Ierland.
Zij ontpopt zich meteen als een zelfstandige, eigenzinnige jonge vrouw, die
allesbehalve preuts of traditioneel is. Deze roman bestrijkt haar daden, ideeën en
gevoelens tot haar 21e en bevat veel romantiek en een heerlijk slot. ‘Absoluut een
meeslepende roman [...], gevoelig geschreven, met verve en humor’, aldus Amanda
Foreman, voorzitter van de Man Booker Prize 2016, over Victoria.
Copyright: f52061e7e179b0830fabb3e6c0be36bb

Page 5/5

Copyright : matula.hu

