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Mba Peregrine Exam Answers
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen
ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop Cypriotisch
hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de
lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze
verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in
staat zich goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend,
hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet
verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Anja Aropalo, een 53-jarige literatuurprofessor, heeft haar aan Alzheimer lijdende man een
belofte gedaan: ze zal hem helpen met sterven als hij zich niets meer herinnert. Tegelijkertijd
geeft haar zestienjarige nichtje Mari zich vol jeugdig vuur over aan haar verliefdheid voor haar
leraar Fins, die haar gevoelens verrassend genoeg beantwoordt. Tijdens hun onconventionele
relatie vervagen de grenzen tussen goed en fout. Pulkkinens scherpzinnige roman beschrijft
menselijke tragedies die subtiel met elkaar vervlochten zijn en nog lang blijven nazinderen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de
serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans
vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt.
Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
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plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot
te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan
helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games.
Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.
Gids voor bestuurders en managers voor strategie, beleid, instrumenten en operationele
toepassingen van CRM.
De wereld vanuit een vliegtuig In Vrije vlucht deelt piloot Mark Vanhoenacker zijn levenslange
passie voor een van de oudste dromen van de mens: vliegen. Hij laat ons de sensaties van
onze eerste vliegreis ervaren en opent onze ogen voor de poëzie van techniek en beweging,
waarbij hoogte en afstand wonderlijke nieuwe perspectieven bieden.
Now readers can master the core concepts in marketing management that undergraduate
marketing majors, first-year MBA or EMBA student or advanced learners need with the
detailed material in Iacobucci’s MARKETING MANAGEMENT, 5E. Readers are able to
immediately apply the key concepts they have learned to cases, group work, or marketingdriven simulations. MARKETING MANAGEMENT, 5E reflects all aspects of the dynamic
environment facing today’s marketers. Engaging explanations, timely cases and memorable
examples help readers understand how an increasingly competitive global marketplace and
current changes in technology impact the marketing decisions that today’s managers must
make every day. Important Notice: Media content referenced within the product description or
the product text may not be available in the ebook version.
Een geestige en geslaagde interpretatie Jane Austen & Ben H. Winters Sense & Sensibility &
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Zeemonsters Sense & Sensibility & Zeemonsters verrijkt de oorspronkelijke tekst van Jane
Austen met geheel nieuwe actiescènes vol gigantische kreeften, octopussen, tweehoofdige
zeeslangen en andere gedrochten! De gezusters Dashwood zijn hun huis uitgezet en zijn
gedwongen te wonen op een mysterieus eiland vol woeste wezens en duistere geheimen.
Zullen de gezusters Dashwood zegevieren over gewetenloze schelmen om zo de ware te
vinden? Of zullen ze ten prooi vallen aan de tentakels van de wezens die hen belagen? De
pers over Pride & Prejudice & Zombies: `Pride & Prejudice & Zombies moet niet worden
gezien als een vervanging van de klassieker, maar als een actualisering van de klassieker.
TOEF JAEGER, NRC HANDELSBLAD `Elk literair meesterwerk kan verbeterd kan worden
door het toevoegen van zombies. LEV GROSSMAN, TIME MAGAZINE oorspronkelijke titel
Sense & Sensibility & Seamonsters Jane Austen is de wereldberoemde auteur van de
bestseller Pride & Prejudice en leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Ben H. Winters
woont in Brooklyn.
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt
wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een
tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten
ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken.
Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de
Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is Dean
Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen
spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
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‘Wat wil die adelaar dan met je?’ vroeg Broeda. ‘Hij wil me opeten.’ ‘Maar je bent toch een
schildpad!’ ‘Ik ben jouw God!’ In den beginne was het Woord. En het Woord was: ‘Hé, jij
daar!’ Broeda is Uitverkoren. Zijn god heeft tot hem gesproken, zij het momenteel in de
gedaante van een schildpadje. Broeda is een eenvoudige ziel die dan ook maar een paar
dingen wil: Hij wil graag dat ze die wijsgeer niet vervolgen en dat de inquisitie hem niet gaat
martelen — ook al beweert die vent dat de wereld plat is en op de rug van een schildpad door
de ruimte zeilt. (Dat is wel waar, maar niet volgens het Kerkelijk dogma: de Schijf is een bol!)
Waarin veel kleingodjes, grote goden, kibbelende wijsgeren, een stoomtoestel en een
hongerige leeuw. Kort gastoptreden van een orang oetan.
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid
onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter.
[...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je leeftijd.' www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight'
kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar laat je niet door de
Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield ook mij van het begin tot
het einde in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET
VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Zwarte gaten zijn donker, de naam zegt het al. Als ze botsen, is daar niets van te zien. Toch
komt bij een botsing van zwarte gaten een onvoorstelbaar grote hoeveelheid kracht vrij.
Einstein voorspelde, precies een eeuw geleden, dat je zou moeten kunnen zien dat ruimte en
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tijd een beetje veranderen wanneer zo’n botsing plaatsvindt. Een ‘zwaartekrachtgolf’, die
veroorzaakt dat tijd en ruimte niet meer constant zijn. Maar hoe observeer je zoiets?
Wetenschappers zijn er tientallen jaren mee bezig geweest, en Janna Levin volgde hen op de
voet: van de eerste tekeningen tot aan meetapparatuur van 40 kilometer groot, midden in de
woestijn. De apparatuur werd aangezet. En vanaf dat moment was het afwachten. Zou er iets
gebeuren? Had Einstein gelijk? Iedereen dacht dat het jaren zou duren voordat de eerste
resultaten binnenkwamen. Maar nog geen twee weken later was er iets vreemds te zien...
Wist je dat albatrossen tien jaar aan een stuk kunnen vliegen, bloedzuigers 34 breinen
hebben, cicaden kunnen tellen, muizen zingen als ze seks hebben, dooskwallen 24 ogen
hebben maar geen onderkant, ganzen om hun doden rouwen, koala’s niet drinken, olifanten
niet kunnen rennen, spinnen wel degelijk kunnen vliegen, termieten monogaam zijn en dat
kreeften wel honderd jaar oud kunnen worden? Dan is dit boek niet voor jou. Dagelijks worden
ons vele feiten als de enige en absolute waarheid gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die
feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel van onze algemene kennis onjuist is. De BBC
wijdde er een hilarische en razend populaire quiz aan: QI, gepresenteerd door aartskomiek en
rasintellectueel Stephen Fry. De leukste instinkers over het dierenrijk zijn nu verzameld in Het
grote boek van foute feiten over dieren.
De paraplu-man is afkomstig uit de bundel Ontzettende verhalen, die nog acht andere
spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijk karakter bevat.Een moeder
en haar dochter zijn getuige van een slimme zwendel die enkel lijkt te werken als het regent.
Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda
en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
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volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot
op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het
korte verhaal worden genoemd.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes
uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet
boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende
figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen
geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest
van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit
voor te lezen!
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer
succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen
waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat
om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom
je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen
aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te
maken door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda
Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot gemeen
hebben
De debuutroman van bekroonde dichter en succesvolle rapper Kate Tempest De jonge
Londenaren Becky, Harry en Leon verlaten de stad in een vierdehands Ford Cortina met een
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koffer vol gestolen geld. Pete, Becky’s vriendje, laten ze ook achter, op de avond van zijn
surpriseparty. In De stenen die de huizen bouwen laat Kate Tempest je het hedendaagse
leven in rauw Londen verkennen, bekeken door een haarscherpe morele microscoop. Ze
neemt je mee naar de huizen en harten van gewone mensen en hun families en laat je op die
manier momenten van schoonheid, teleurstelling, ambitie en mislukking zien. En ze laat zien:
goede bedoelingen leiden niet altijd tot goede beslissingen. Scherp maar nooit cynisch, en
gedreven door empathie en ethiek roept De stenen die de huizen bouwen de vraag op hoe we
met elkaar kunnen leven en van elkaar kunnen houden Over De stenen die de huizen bouwen
‘Een van de meest briljante Britse talenten.’ The Guardian ‘Met stuiterend, ritmisch proza
trekt Tempest je diep haar wereld binnen.’ Ronnie Terpstra, boekhandel Van der Velde ‘Ik
wilde hier een kritiekloze ode houden aan Kate Tempest. De 29-jarige rapper, dichter,
toneelschrijver uit Londen is “aanstormend” – ze won poëzieprijzen en treedt op in
uitverkochte concertzalen – maar in Nederland is ze nog onbekend bij het grote publiek.’
Simone van Saarloos, NRC Handelsblad
Dit boek geeft een brede introductie in de taalwetenschap in al haar facetten. De structuur van
taal krijgt uiteraard ruime aandacht, maar ook de taalgebruiker en de taalgemeenschap komen
uitgebreid aan bod. An Instructor?s Manual to support this book is available at
http://www.blackwellpublishing.com/appel.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen
moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te slaan. Zodra de
gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn.
Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het
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hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim
gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante om
haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker
wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na
Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige
historische thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen
kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
Coelho neemt de lezer in De winnaar staat alleen mee naar het filmfestival van Cannes. Hier
komt de zogenaamde ‘superklasse’ bij elkaar, zij die het in de wereld van de mode en de film
gemaakt hebben. Sommigen van hen leven in angst te midden van eigen geprefabriceerde
dromen, bang om geld, macht en roem te verliezen. Ze deinzen nergens voor terug en doen er
alles aan om hun status te behouden.
Autobiografisch getint relaas over een blanke jongen die opgroeit in de Zuid-Afrikaanse
provincie in de jaren veertig en vijftig.
‘Toen ik de roman voor het eerst las, werd ik gegrepen door de personages, stuk voor stuk
mensen van vlees en bloed en tegelijkertijd larger than life. [...] Het is een meeslepende,
verslavende roman die erom schreeuwde op toneel te worden gezet.’ Ivo van Hove, regisseur
bij Toneelgroep Amsterdam ‘Met deze roman geeft Rand je een mentaal wapen om door de
jungle van het opportunisme te kappen.’ Adelheid Roosen ‘Een absolute aanrader.
Geschreven in 1943, maar nog steeds actueel.’ Chris Zegers ‘Ayn Rand gaf me kracht. Ik heb
het boek in één ruk uitgelezen.’ Bert van der Veer , tv-maker ‘Het beste boek aller tijden.
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Dicht bij jezelf blijven of aan andermans verwachtingen voldoen, dat zijn herkenbare
dilemma’s.’ Hanna Verboom De eeuwige bron is het portret van de jonge, briljante architect
Howard Roark. Een architect die weigert concessies te doen aan zijn opdrachtgevers, weigert
zich in te likken bij de toonaangevende commissies. Tegen alle conventionele standaarden en
normen in blijft hij ontwerpen creëren waar hij zelf achter staat. Tegelijkertijd is Roark
verwikkeld in een gecompliceerde relatie met de mooie, geheimzinnige vrouw van wie hij
houdt. Ayn Rand (1905-1982) is een invloedrijke schrijfster en filosofe. Ze werd geboren in SintPetersburg en zag als opgroeiend meisje de negatieve kanten van de Russische revolutie. Na
haar afstuderen emigreerde ze in 1926 naar de Verenigde Staten, in haar ogen het land waar
een individu zichzelf kan zijn. Wereldberoemd werd ze na het verschijnen van De eeuwige
bron, een boek waarover velen zeggen: ‘Dit boek heeft mijn leven veranderd.’
Vietnam Economic TimesWords on CassetteWords on Cassette 2002R. R. BowkerStrategisch
merkenmanagementPearson Education

Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000
jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn
kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari
de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot
kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe
beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze eigen verwoestende krachten? En
als we in staat zijn door technologische vooruitgang ons lichaam en onze geest te
verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor
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sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om
meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we
geen invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie.
Dit is Homo Deus.
Wanneer een populair tijdschrift Amanda Jaffe 500.000 dollar biedt om Charlie Marsh
te verdedigen, kan ze niet weigeren. Twaalf jaar geleden stond Marsh terecht voor de
moord op een congreslid, maar hij ontsnapte op spectaculaire wijze en verdween
spoorloos. Al die jaren later heeft hij zich vrijwillig aangegeven bij de politie en zal hij
opnieuw moeten terechtstaan. De charismatische Marsh werd bij zijn eerste proces
verdedigd door de vader van Amanda. Daarom wil ze zich de kans om de zaak eindelijk
tot een goed einde te brengen niet laten ontnemen. Vol overgave poogt ze te
achterhalen wat er twaalf jaar geleden is gebeurd en waar Marsh al die tijd is geweest...
Beschrijving van de verschrikkingen van de stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan
de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Volgens de Fragile States Index Score is Nederland een van de stabielste landen ter
wereld. Toch lijkt het of de Nederlandse samenleving ontwricht raakt. Maatschappelijke
verbanden vallen uit elkaar. Verschillen tussen bevolkingsgroepen worden groter.
Kansen worden steeds minder gelijk verdeeld. De politiek versplintert. Na een
zoektocht die onder meer langs Montesquieu, het Nieuwe Testament en Paaseiland
voert, beantwoordt Ferdinand Grapperhaus de vraag of er nog een toekomst is voor de
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Nederlandse rechtsstaat en samenleving. Ferdinand Grapperhaus (1959) is advocaat
in Amsterdam en hoogleraar Europees arbeidsrecht in Maastricht. Hij schreef in 2013
Terug de polder in, en heeft een wekelijkse column in Het Financieele Dagblad.
In Een reusachtig schip onderzoeken filosoof Harm van der Gaag en
neurowetenschapper Jeroen Geurts de begrippen 'leiderschap' en 'democratie'. Wat
bedoelen we met die mooie woorden? Er worden talloze trainingen in leiderschap
aangeboden, maar is leiderschap eigenlijk wel te leren? En dan de democratie: die
wordt dagelijks heilig verklaard, maar is dat nog terecht als gevaarlijke populisten via de
stembus aan de macht komen? Tijdens een verblijf in een Duits hotel met een
bijzondere geschiedenis discussiëren de twee vrienden over deze vragen en verkennen
ze de verbanden tussen beide thema's. De verschillen van inzicht zijn levensgroot.
Maar ze zijn het wél eens over de grote waarde van de dialoog. Harm van der Gaag
(1967) studeerde wijsbegeerte in Utrecht. Hij voert sinds 2004 een filosofische praktijk
en onderwijst zijn methode van socratische een-op-eencounseling aan de
Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Jeroen Geurts (1978) is
hoogleraar en hoofd van de afdeling Anatomie & Neurowetenschappen aan VU
medisch centrum te Amsterdam. Eerder schreven zij Het zingende paard. Een dialoog
over voortreffelijkheid. Over Het zingende paard: 'Een schoolvoorbeeld van de
socratische dialoog.' TROUW ****
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
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belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
In ‘Moby Dick’ van Herman Melville sluit zeevaarder Ismaël zich, ondanks
angstaanjagende voorspellingen, aan bij de bemanning van kapitein Achab, die op het
punt staat te vertrekken op een obsessieve walvisjacht. Voor Achab, die ooit verminkt is
door de witte walvis Moby Dick, is het een wraaktocht. Met immense felheid betreedt hij
gevaarlijke wateren, blind voor de waanzin van zijn plan, en weigert hij zich door de
krachten van de natuur te laten tegenhouden. Een opwindend verhaal over de
walvisvangst, een tragische biecht en een diepgaande allegorie: ‘Moby Dick’ omvat al
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het menselijke – van het fysieke en bovennatuurlijke tot het spirituele en emotionele.
Deze ‘great American novel’ zit boordevol vreemde wijsheden en wild uiteenlopende
energie.
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.'
Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en
woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een
avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht.
Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor
haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding
spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van
alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber
heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is
vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te
achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook
zichzelf in gevaar.

Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor
alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf
gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge MarieLaure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's
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Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de
grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn
jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar
het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn
verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk
al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan
deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn
imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San
Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een
klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The
Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Studieboek op hbo-niveau.
De situatie is herkenbaar. Sophie stapt een boekwinkel binnen om er, met een
gekregen boekenbon, een stapeltje boeken te kopen: een kinderboek om voor te
lezen, een internationale bestseller, de nieuwste vertaling van Dante, een literaire
thriller. De jonge vader David moet in dezelfde boekhandel beslissen welk boek
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hij zijn dochter voor een verjaardagsfeestje van een klasgenootje cadeau zal
laten geven. De nog jongere Joris vraagt zich af wat de geschiktste titel is om op
zijn nachtkastje te leggen als zijn nieuwe geliefde bij hem op bezoek komt, of,
naderhand, welke boeken hij achteloos in de woonkamer zal leggen bij de eerste
kennismaking met zijn potentiële schoonfamilie. Een e-boek heeft daarbij niet
zoveel zin, al kan het technologische snufje op zich misschien ook wel indruk
maken. Kortom, literatuur heeft niet alleen een intrinsieke waarde (de
zogenaamde 'literaire kwaliteit'), maar belichaamt veel meer. Literatuur maakt
deel uit (of heeft deel uitgemaakt) van onze dagelijkse levenswijze, van onze
leefstijl, zowel individueel als sociaal, in het privéleven en in verschillende
netwerken (de vriendenkring, de werkkring, het onderwijs, de vrije tijd). Literatuur
behelst ook de boeken die worden gelezen (of probleemloos ongelezen blijven),
die worden verslonden of langzaam worden doorgewerkt, die soms opnieuw
worden gelezen om uit te groeien tot ware lijfboeken (livres de chevet), die
worden bewaard om al dan niet te worden uitgeleend in de openbare bibliotheek.
Kijk naar iemands boekenkast en zeg wie hij of zij is, of beter wie hij of zij
voorgeeft te zijn. Dit Elementair deeltje wil de complexe geschiedenis van onze
omgang met literatuur op een toegankelijke en brede manier analyseren. Daarbij
gaat het doelbewust niet om een traditionele geschiedenis van de (Nederlandse)
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literatuur, laat staan om een lijst van meesterwerken onder opgaaf van redenen
waarom zij eeuwige roem verdienen. Ons vertrekpunt is de dagelijkse omgang
met literatuur. Die literaire praktijk is verbonden met een aantal verwachtingen en
ideeën omtrent de effecten die waardevolle literatuur kan hebben: individuele
verrijking, opvoeding, sociale mobiliteit, politieke verandering, intellectuele
uitdaging, louter amusement enzovoorts. Daarbij vormt literatuur ook een soort
van eigen organisatie: van de mondelinge literatuur uit de middeleeuwen, via de
uitvinding van de boekdrukkunst en de hausse van literaire genootschappen, tot
de vele literaire prijzen vandaag, de veelbesproken interviews, de literaire
controverses en de ingewikkelde structuur van de boekenmarkt. In een aantal
hoofdstukken wordt literatuur benaderd als een probleem en een uitdaging,
waarmee de maatschappij voortdurend in dialoog gaat en - zeker in het geval
van de moderne, postmoderne en postpostmoderne literatuur - mee worstelt. De
schrijver en de lezer zijn vaak elkaars bondgenoot en spiegel, maar op andere
momenten zijn ze als elkaars tegenpolen in een vechtscheiding verwikkeld.
Achtereenvolgens gaan wij in op de manier waarop literatuur wordt gedefinieerd,
de geschiedenis van het begrip 'literatuur' - dat veel jonger is dan doorgaans
wordt aangenomen en misschien wel aan zijn einde toe is -, op het belang van
verwachtingen en literatuuropvattingen, op de rol van de auteur in de loop van de
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geschiedenis, op de diverse classificaties van literaire teksten (onder meer het
probleem van de genres), op de structuur en de impact van de boekenmarkt, en
ten slotte op de grote uitdagingen van deze tijd: de veelbesproken ontlezing, de
impact van de nieuwe media en de nieuwe technologieën, de aangezegde
teloorgang van een aloud beschavingsideaal, de toenemende globalisering en
het belang van een zogenaamde wereldliteratuur. Het boek is geschreven voor
een breed geïnteresseerd publiek. Het gaat theoretische kwesties niet uit de
weg, maar presenteert die via concrete voorbeelden en een probleemgerichte
benadering, met oog voor de veelzijdigheid die literatuur kenmerkt.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig
en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is
de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar
richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende
liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als
hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
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liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude
rillingen zou hebben bezorgd.
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar
grote liefde Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt
haar: haar baan, de liefde, vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze
zich in een nieuw avontuur met een andere man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze
komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo aan haar bed staat.
Hij wil haar verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend met
een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele
Italiaanse trilogie die lezeressen diept raakt. 'Romantische en spannende trilogie'
- Italië Magazine `Leonardo mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil
`Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de personages!' Valerie Voor de
lezers van Mijn Man en Negentig dagen Genevieve.
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