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Het is de heetste zomer van de twintigste eeuw. De setting: een kleine
gemeenschap, bestaande uit vijf huizen, omringd door korenvelden. Terwijl de
ouderen binnen schuilen tegen de hitte, trekken zes kinderen er op hun fietsen
op uit, in de door de zon geteisterde desolate omgeving. Wanneer ze in een
verlaten en onbewoonde boerderij op onderzoek uitgaan, stuit de negenjarige
Michele Amitrano op een geheim, een geheim dat zo indrukwekkend en zo
verschrikkelijk is dat hij niemand erover durft te vertellen. Om in het reine te
komen met zijn ontdekking, moet Michele over morele dilemma's heen stappen
en de strijd aangaan met zijn geweten. In Ik ben niet bang slaagt Niccolò
Ammaniti er op verbluffende en meeslepende wijze in zich te verplaatsen in de
geest van zijn jeugdige protagonist, een kleine jongen die heen en weer
geslingerd wordt tussen onschuld en medeplichtigheid. Het is een schitterende
coming of age-roman, en het overtuigende bewijs van Ammaniti's meesterlijke
verteltrant.
World Guide to Libraries lists more than 45,000 institutions in 181 countries. This
directory is arranged by continent and country. Then subdivided by type of library
(national, federal, regional, university, school, public, special, governmental,
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parliamentary, religious or business) and city. Included are: Name (listed in
English and native national language) Addresses Telephone, fax and telex
numbers E-mail addresses Main and special collections Statistical holdings CDROM holdings Networks and interlibrary loan programs
De digitale revolutie heeft onze manier van denken en leven voorgoed
veranderd, op een manier die vergelijkbaar is met eerdere, cruciale
transformaties in onze geschiedenis, zoals de verlichting, de romantiek en de
renaissance. Maar lopen we niet het risico om onze menselijkheid te verliezen in
dit digitale tijdperk? Waar en wanneer begon het digitale tijdperk en waarheen
leidt het ons? Als een archeoloog onderzoekt de Italiaanse meesterverteller
Alessandro Baricco de mijlpalen van deze revolutie - van de internetpioniers tot
de uitvinder van de iPhone - in zijn kenmerkende toegankelijke en anekdotische
stijl. Hij probeert antwoorden te vinden op deze vragen zonder angst te zaaien en
zonder een waardeoordeel te vellen. Het resultaat is een scherpzinnig, bevlogen
en uiteindelijk hoopvol boek over onze toekomst.
Middeleeuwse chirurgen sneden niet alleen lichamen open, maar schreven ook
veel boeken. In de in het Middelnederlands geschreven chirurgische werken
vermengen zich op fascinerende wijze theoretische kennis van Latijnse
oorsprong met praktijkervaring en volkstalige receptliteratuur. Deze studie
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concentreert zich op de manier waarop de overdracht van wetenschappelijke
medisch-chirurgische kennis naar lagere maatschappelijke geledingen zich
voltrok. Veel aandacht is er voor de belangrijke veranderingen die in de
veertiende eeuw plaatsvonden op het gebied van de beoefening van de
geneeskunde en de chirurgie en voor de relatie tussen de chirurg-schrijver en
samenleving. Het corpus van de Middelnederlandse chirurgieën wordt niet alleen
uitvoerig beschreven vanuit de handschriften waarin zij voorkomen, maar ook
gebruikt als uitgangspunt voor zowel brede beschouwingen als indringende
casestudies. De rijke inhoud van het boek wordt ontsloten door middel van
uitgebreide registers. Voor dit boek werd Erwin Huizenga bekroond met de Prijs
voor de geschiedenis van de geneeskunde, de farmacie en de diergeneeskunde,
periode 1999-2002, van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.
Erwin Huizenga is tevens winnaar van de prestigieuze G.A. Lindeboomprijs 2008
voor de beste publicaties op het gebied van de medische geschiedenis van de
vooorsfgaande vijf jaar.
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar. Het plot is intelligent en zal
je vanaf het begin in de ban houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om
een reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik kan bijna niet
wachten op het vervolg.” - Books and Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles
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op alles) AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone reeks. ALLES OP
ALLES is boek #1 en is gratis te downloaden! Een biologisch middel wordt
gestolen uit een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft de kracht
om miljoenen te doden. Er ontstaat een wanhopige nationale jacht om de
terroristen te vangen voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds in gevaar, heeft
gezworen om te stoppen. Maar wanneer de nieuwe president, nog nauwelijks
beëdigd, hem belt dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende
verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot helemaal aan de president
toe. Haar eigen familie komt in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in
haar nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs. De presidentiële
oppositie staf wil Luke uit het beeld hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn
lot overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke Stone geeft niet op
voordat hij of de terroristen, dood zijn. Luke realiseert zich al snel dat het
eigenlijke doelwit van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is dan
zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een paar dagen te gaan voor de
dag des oordeels, is het onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in
beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop actie dat zich afspeelt op het
drastische internationale toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende
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spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone reeks, een explosieve
nieuwe reeks die je zeker in één adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone
reeks is nu ook verkrijgbaar!
Bundel voordrachten over filosofische thema's van de Duitse filosoof (1883-1969)
voor de Beierse omroep in 1964.
De enorme invloed van je darmbacteriën op je gezondheid De bacteriën in je ingewanden
bepalen mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding eraan toe is, hoe je huid eruit ziet
en wat je gewicht is. Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe gevoelig is je weerstand? In je
buik wordt dus veel bepaald! De minuscule organismen die in de darmen leven, zijn altijd een
onderbelicht deel van ons lichaam geweest. Maar recente studies tonen aan dat het uiterst
belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met deze bacteriën. Onze westerse leefstijl brengt onze
darmbacteriën, en daarmee onze gezondheid, in gevaar. Door de juiste voeding en levensstijl
breng je echter balans in je lichaam en ingewanden, zul je je energieker voelen en gezonder
blijven. De auteurs Justin Sonnenburg en Erica Sonnenburg brengen deze wetenschappelijke
informatie op een uiterst toegankelijke manier, gelardeerd met praktische tips. Justin behaalde
zijn PhD in biomedische wetenschappen aan de universiteit van Californië. Na zijn studie
specialiseerde hij zich in de werking van microben in de ingewanden. Hij heeft vele publicaties
en bekroningen op zijn naam staan. Erica behaalde eveneens haar PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië. Vooraanstaande medische tijdschriften
publiceerden haar artikelen. Tegenwoordig werkt zij als senior onderzoeker in de microbiologie
en immunologie aan Stanford, waar zij zich vooral bezig houdt met de rol van voeding op de
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spijsverteringmicroben.
De Amerikaanse historicus gaat in op de bezwaren die zijn ingebracht tegen het gebruik van
psycho-analyse bij de geschiedenisinterpretatie.
Alessandro Egitto voelt zich vanaf zijn geboorte door zijn veeleisende ouders in de schaduw
gesteld van zijn oudere zus. Nu hij volwassen is, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met
pijnlijke herinneringen aan de wijze waarop zijn veeleisende ouders het zelfvertrouwen van
hun beide kinderen langzamerhand hebben afgebroken. Alessandro werkt als legerarts in
Afghanistan. Samen met hem zijn duizenden soldaten uitgezonden, allen jongemannen die
een verleden met zich meedragen. Wat brengt hen ertoe om hun leven in de waagschaal te
stellen? En wat doet het met hun jonge geesten om te leven zonder hun vrouwen en geliefdes,
en om de dood voor het eerst zo bewust in de ogen te kijken? Met een weergaloos
psychologisch inzicht beschrijft Giordano hoe naïeve jongens door de harde werkelijkheid
gedwongen worden verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor andere mensen en voor
hun daden. Het menselijk lichaam is een meer dan waardige opvolger van Giordano s
debuutroman De eenzaamheid van de priemgetallen, waarin de lezer opnieuw zal worden
meegevoerd door de unieke aantrekkingskracht van zijn stem.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
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
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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
De universele rechten van de plant Stefano Mancuso De Natie der Planten, zo stelt Stefano
Mancuso, was en is de unieke en eeuwige macht op aarde. Zonder planten zou al het leven op
aarde waarschijnlijk nooit bestaan hebben. Planten zijn al lang geleden een
samenwerkingsverband met ons aangegaan, ook al merken wij daar niets van. Zo heeft de
mens bijvoorbeeld door de domesticatie van granen zijn voedselproblemen grotendeels
opgelost. Maar in ruil hebben graan, rijst en mais de kans gekregen om zich naar alle
uithoeken van de wereld te verspreiden. Op toegankelijke en inspirerende wijze past Mancuso
de Verklaring van de Universele Rechten van de Mens (1948) toe op het plantenrijk. Hij heeft
de grondrechten van de plant opgesteld en in acht uitvoerig toegelichte artikelen beschreven.
Bevlogen pleit hij, goed onderbouwd met nieuwe ontdekkingen en gegevens, voor de kracht
van de plant en een bewustere manier van samenwerking tussen mens en natuur. Je hoeft
geen bioloog of klimaatexpert te zijn om te begrijpen dat Mancuso's De universele rechten van
de plant ons nog lang zal bezighouden.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
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een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over
het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren,
nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte
boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin

Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie in de verschillende
ontwikkelingsfasen.
Nicholas Marten wordt bij het sterfbed van een vriendin geroepen. Ze vertelt hem
dat haar man en kind op geheimzinnige wijze om het leven zijn gekomen en dat
ze zelf vermoedelijk is vergiftigd. Marten gaat op onderzoek uit en krijgt hulp uit
onverwachte hoek: John Henry Harris, de president van de Verenigde Staten.
Harris heeft ontdekt dat een groep binnen het Witte Huis onder andere de
staatshoofden van Duitsland en Frankrijk wil ombrengen. Harris, Marten en
journaliste Demi Picard worden van Warschau tot Washington en van Malta tot
Barcelona achternagezeten door nietsontziende legerleiders, CEO’s van
internationale concerns en topambtenaren uit het Capitool. Ze lijken alleen te
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staan in hun strijd, terwijl de wereldvrede op het spel staat en de klok
onverbiddelijk doortikt...
Een van de meesterwerken van de twintigste eeuw - een breed opgezet epos
over de Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs
Oorlog en vrede - nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Leven & lot, het
inmiddels klassiek geworden meesterwerk van Vasili Grossman (1905-1964), is
zelfs in de bewogen geschiedenis van de Sovjetcensuur een uitzonderlijk geval.
Het boek staat bekend als roman die werd 'gearresteerd', terwijl de auteur
ongemoeid werd gelaten. In februari 1961, drie maanden nadat Grossman zijn
boek had voorgelegd aan de redactie van het tijdschrift Znamja, verschenen er
twee agenten van de KGB aan zijn deur met een huiszoekingsbevel. Vadim
Kozjevnikov, de tijdschriftredacteur die had toegezegd Leven & lot in afleveringen
te publiceren, was zo geschrokken van wat hij onder ogen kreeg dat hij het
manuscript, zonder de auteur op de hoogte te stellen, had doorgestuurd naar de
veiligheidsdienst. Het appartement van de schrijver werd grondig doorzocht en
alles wat verband hield met de roman werd in beslag genomen: alle uitgetypte
exemplaren, het oorspronkelijke manuscript, de kladversies en de aantekeningen
voor het boek. Vervolgens werd Grossman beleefd verzocht de
veiligheidsagenten te begeleiden naar de adressen waar zich afschriften
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bevonden - bij zijn typiste werden behalve haar exemplaar ook het carbonpapier
en het typelint dat ze had gebruikt geconfisqueerd - waarna hij weer netjes thuis
werd afgezet. De Sovjetstaat had geleerd van de ontluisterende affaire rond
Boris Pasternak, wiens Dokter Zjivago triomfen vierde na de publicatie in het
buitenland: ze deed er alles aan om Leven & lot op een geruisloze, onberispelijke
manier te laten verdwijnen. In de resterende jaren van zijn leven werd Grossman
niet vervolgd, en zelfs niet uit de Schrijversbond gezet, maar vakkundig
gemarginaliseerd en doodgezwegen. 'Ze hebben me gewurgd in mijn eigen
portiek,' zei hij zelf, kort voordat hij in 1964 aan maagkanker overleed. Het zou
nog bijna twintig jaar duren tot een door Grossmans vriend Semjon Lipkin
bewaard exemplaar van het boek naar Zwitserland werd gesmokkeld, waar de
roman in 1980 voor het eerst verscheen. Wat maakte dit boek zo gevaarlijk in de
ogen van de autoriteiten? Het is onbetwist dat Leven & lot tot de vernietigendste
anti-Sovjetromans ooit behoort, samen met Michail Boelgakovs De meester en
Margarita en Aleksandr Solzjenitsyns Goelagarchipel. Als het boek in 1960 was
gepubliceerd, schreef criticus Igor Zolotoesski, 'had het onze ideeën over het
tijdperk en de oorlog decennia vooruit geholpen.' De 'Grote Vaderlandse Oorlog'
en de slag bij Stalingrad waren de laatste onaantastbare symbolen van het
morele gelijk van de communistische Sovjetstaat tegenover het fascistische
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Duitsland. Het was ondenkbaar dat juist een roman over deze periode de
gelijkenis tussen beide totalitaire staten zou demonstreren, en de futiliteit van
ieder vooruitgangsgeloof. Maar zoals voor alle literatuur geldt: de kracht van het
boek schuilt niet zozeer in de boodschap ervan, als wel in de dwingende,
hoogsteigen manier waarop die wordt gebracht. Het is niet voor niets dat zelfs
Joseph Brodsky, die uiterst kritisch was over het twintigste-eeuwse Russische
proza - dat hij tam en conventioneel vond, verlamd door de tragedies van de tijd
waarin het werd geschreven - Vasili Grossman noemt als de auteur van één van
'de paar geïsoleerde boeken die in hun hartbrekende eerlijkheid of excentriciteit
in de buurt komen van meesterwerken'. Leven & lot is een breed opgezet epos
over de Russische Tweede Wereldoorlog, naar het voorbeeld van Tolstojs
Oorlog en vrede. Er zijn allerlei parallellen tussen beide romans aan te wijzen:
zoals bij Tolstoj de Bolkonski's en de Rostovs centraal staan, zo ordent
Grossman zijn overweldigende hoeveelheid personag
Voor de mens zijn planten essentieel: zij leveren ons voedsel, energie en
zuurstof, en zonder hen zouden wij nog geen week overleven. Onlangs heeft
wetenschappelijk onderzoek bevestigd wat Darwin al vermoedde: dat planten
ondanks hun schijnbare onbeweeglijkheid over verbazingwekkende
vaardigheden beschikken, en zelfs over intelligentie. De mens beschikt over vijf
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zintuigen, een plant ook, en over nog minstens vijftien andere. Zo waarschuwen
planten elkaar met geurstoffen voor vijandige planteneters, vormen ze met hun
wortels enorme netwerken en communiceren met vogels, insecten en elkaar over
hun leefomgeving. Niet voor niets stellen vooraanstaande wetenschappers
planten inmiddels op dezelfde evolutionaire trede als dieren. Stefano Mancuso
geeft ons een uiterst toegankelijk geschreven inkijk in de fascinerende wereld
van hun vaardigheden en intelligentie en onderzoekt hoe hun strategieën een
voorbeeld kunnen zijn voor computers en ict.
Si tratta di un libro di testo per i corsi di Matematica delle lauree specialistiche
della classe di Biologia e Scienze Naturali. Sarà di interesse anche per studenti
dello stesso livello in Scienze Ambientali ed anche di Medicina. Potrebbe essere
usato (in particolare i suoi capitoli piu' avanzati, segnatamente quelli che trattano
la teoria dell'evoluzione) anche come testo complementare per corsi di
Biomatematica.
Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse
geheime dienst gewerkt. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat
men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy
een belangrijke regeringsopdracht: het opsporen van een paar leiders van de
‘Vijfde Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken,
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maar dat betekent niet dat ze zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
Adviezen voor het verbeteren van de communicatie bij zakelijke
onderhandelingen.
Geschiedenis van de bemoeienis van de VOC en het Nederlandse koloniaal
bestuur met de handel, verpachting en verkoop van opium aan de Indonesische
bevolking.
Nel mese di Settembre del 2019, secondo gli autori, l'economia globale era
giunta a un punto di non ritorno. Tutto stava per crollare, per implodere, con
conseguenze devastanti. Ma ecco che un virus proveniente dall'Oriente è
arrivato manifestandosi al momento giusto. L'obiettivo di questa pandemia è
stato quello di bloccare, o quantomeno rallentare al massimo, l'economia globale,
la crescita e i consumi mediante una demolizione controllata fatta di lockdown
pianificati. Un libro di denuncia, voluto e curato da uno storico e da un chimico
farmaceutico e realizzato con il contributo di una squadra di giornalisti, analisti
finanziari, psicologi, biologi, medici e avvocati.
Twee keer per dag maakt een postkamermedewerker zijn ronde door het
gebouw van een grote tijdschriftenuitgeverij. Tijdens zijn middagpauzes wandelt
hij door de troosteloze lanen van het bedrijventerrein. 's Avonds kijkt hij tv of
dompelt hij zich onder in de oneindige stroom van meninkjes op internet. Het
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idee van een grote liefde heeft hij jaren geleden eigenhandig aan stukken
geslagen. Als hij in de buurt van zijn werk een mand jonge katjes vindt, raakt hij
onverwacht bevangen door vertedering. Kort daarna bezwijkt hij toch weer voor
de liefde, in de gedaante van de ambitieuze Zerline. De postkamermedewerker
durft weer te dromen van een grootser leven - maar in zijn geval is dat niet
zonder gevaar.
Een vriend en collega van een doodgeschoten oorlogscorrespondent probeert
samen met de voormalige vriendin diens dood in Joegoslavië in de jaren
negentig te reconstrueren.
In Late Oogst beschouwt André Haakmat, voormalig vicepremier en minister van
onder meer Justitie, ontwikkelingen in de Surinaamse politiek. De gepolariseerde
verhouding aldaar heeft tot gevolg dat over nagenoeg elk begrip verschil van
mening ontstaat. Ook de zeer recente Surinaamse geschiedenis - in het
bijzonder de periode van na de staatsgreep van 25 februari 1980 tot aan herstel
van de democratie in 1987 - kent vele hiaten. Vanuit de rol die hij destijds
vervulde, voelt Haakmat het als zijn verantwoordelijkheid én morele plicht om
opheldering te verschaffen omtrent feiten en gebeurtenissen waarbij hij
betrokken was. Haakmat is er bovendien van overtuigd dat de onderwerpen die
in dit boek aan de orde komen zeker nog het komende decennium alle aandacht
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zullen blijven opeisen.
‘Een onmetelijk reservoir van verhalen, een bodemloze put van micro-romans.’ – Le Monde
Een vrouw heeft een lamsbout in de oven gezet en wacht tot haar man thuiskomt. Die avond
krijgen ze gasten. Morgen gaan ze eten bij de Pierrots. Zoals altijd zullen ze een duik in hun
zwembad moeten nemen voordat ze aan tafel mogen. Op dat uiterst dunne stramien bouwt
Régis Jauffret een overweldigende roman. Wereld, wereld! is een bruisend feest van
verbeeldingskracht, een demonstratie van krankzinnige vertelkunst en gitzwarte humor. Een
wonderbaarlijke literaire freakshow, dat ook, maar dan wel een die erg vertrouwd overkomt en
akelig onder de huid kruipt.
This white paper is part of a series that promotes knowledge about language technology and
its potential. It addresses educators, journalists, politicians, language communities and others.
The availability and use of language technology in Europe varies between languages.
Consequently, the actions that are required to further support research and development of
language technologies also differ for each language. The required actions depend on many
factors, such as the complexity of a given language and the size of its community. META-NET,
a Network of Excellence funded by the European Commission, has conducted an analysis of
current language resources and technologies. This analysis focused on the 23 official
European languages as well as other important national and regional languages in Europe.
The results of this analysis suggest that there are many significant research gaps for each
language. A more detailed expert analysis and assessment of the current situation will help
maximise the impact of additional research and minimize any risks. META-NET consists of 54
research centres from 33 countries that are working with stakeholders from commercial
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businesses, government agencies, industry, research organisations, software companies,
technology providers and European universities. Together, they are creating a common
technology vision while developing a strategic research agenda that shows how language
technology applications can address any research gaps by 2020.
Een warme, herkenbare roman over vriendschap en boeken Nicole, Harriet, Clare, Susan en
Polly komen één keer per jaar samen om een boek te bespreken. En zodra ze het boek van de
maand dichtslaan beginnen hun eigen verhalen. De vijf vrouwen zijn zo verschillend als de
boeken die ze lezen. Nicole heeft schatten van kinderen en een geweldige man die helaas wel
heel veel overwerkt. Harriet twijfelt of ze nog wel van haar perfecte man houdt. Polly’s jonge
dochter is ongewenst zwanger geraakt. Clare moet na talloze mislukte pogingen om zwanger
te worden accepteren dat ze kinderloos zal blijven. En Susan voelt zich schuldig dat ze haar
dementerende moeder in een verpleeghuis heeft ondergebracht. Elizabeth Noble woont in
New York met haar man en twee dochters. Ze schreef nog drie andere romans, waaronder
Wat ik mijn dochters nog wil vertellen en Het weekend ABC.
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