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Spin wil voetballen is een prentenboek voor kinderen tussen twee en vijf jaar. De
vrolijke illustraties maken het boek niet alleen leuk om te lezen, maar ook om naar te
kijken. Als Spin kinderen ziet voetballen wil hij dit ook. Hij gaat naar zijn vrienden Mus
en Muis, maar zij willen niet met hem voetballen. Ze vinden hem te klein. Dan raken
Muis en Mus hun bal kwijt. Alleen Spin kan ze helpen.
Een romantische avonturenroman, een fabel zonder moraal en een inktzwarte komedie
ineen: dit nieuwe boek van Patrick deWitt gaat over de jonge Lucien (Lucy) Minor,
dwangmatig leugenaar, onbeminde eenzaat in een dorp vol reuzen, die een betrekking
aanvaardt als ‘ondermajordomus’ op een grimmig kasteel in een afgelegen
bergstreek, ‘een beslissing die leidde tot velerlei verwikkelingen, waaronder, maar niet
uitsluitend, ware liefde, bitter hartzeer, withete geestesangst en een acute aandrang tot
moorden’. Op het kasteel en in het onderhorige dorp ontmoet hij onder anderen een
melancholieke butler, een krankzinnige baron, een clubje aan seksuele uitspattingen
verslaafde aristocraten, een koppel sympathieke dieven en niet te vergeten de
aanminnige Klara, om wier hand hij dingt met een buitengewoon knappe partizaan.
Als Zebra de hik heeft, geven de andere dieren hem adviezen om van de hik af te
komen, maar hij wil ze niet opvolgen. Totdat zijn strepen gaan schuiven. Prentenboek
met tekeningen in sprekende kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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Het leven van een jonge boer in een arm Spaans dorp die in zijn strijd voor het recht
het onderspit delft tegen het geweld van de fascisten.
Het leven van de drie zusters Mirabal die zich verzetten tegen de dictatuur van
generaal Trujillo op de Dominicaanse Republiek en dit met de dood moeten bekopen.
Announcing an innovative practical reference grammar, combining traditional and
function-based grammar in a single volume. This is the ideal reference grammar for
intermediate and advanced learners at advanced secondary level and above.
ONTDEK elk deel van Ecuador en maak daarbij gebruik van de heldere plattegronden
en kaartjes. BEPAAL wat je wilt zien en laat je daarbij inspireren door de mooie foto's.
LEES de deskundige achtergrondinformatie, van markten en traditionele
kunstnijverheid tot de fauna op de Galapagoseilanden. VERTROUW op onze selectie
van de beste plekken om te overnachten en te eten.
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee kinderen die een kalm leventje leidt en
nog nooit in de problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag ontvangt hij een
telefoontje dat zijn leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack Calley, een succesvolle
advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de telefoon hoe Jack wordt vermoord.
Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn gezin
woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist,
er een lijk in haar kantoor is gevonden en de politie de jacht op hem heeft geopend. En terwijl
Jacks moordenaar hem op de hielen zit, heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de
hand is...
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Modern Spanish Grammar: A Practical Guide is an innovative reference guide to Spanish,
combining traditional and function-based grammar in a single volume.The Grammar is divided
into two parts. The shorter section covers traditional grammatical categories such as word
order, nouns, verbs and adjectives. The larger section is carefully organized around language
functions and notions such as: giving and seeking information putting actions into context *
expressing likes, dislikes and preferences comparing objects and actions.All grammar points
and functions are richly illustrated and information is provided on register and relevant cultural
background. Written by experienced teachers and academics, the Grammar has a strong
emphasis on contemporary usage. Particular attention is paid to indexing and crossreferencing across the two sections. This is the ideal reference grammar for learners of
Spanish at all levels, from elementary to advanced. It will prove invaluable to those with little
experience of formal grammar, as no prior knowledge of grammatical terminology is assumed
and a glossary of terms is provided. The book will also be useful to teachers seeking back-up
to functional syllabuses, and to designers of Spanish courses.
Hispanics/Latinos are the largest ethnic minority in the United States—but they are far from
being a homogenous group. Mexican Americans in the Southwest have roots that extend back
four centuries, while Dominicans and Salvadorans are very recent immigrants. Cuban
Americans in South Florida have very different occupational achievements, employment levels,
and income from immigrant Guatemalans who work in the poultry industry in Virginia. In fact,
the only characteristic shared by all Hispanics/Latinos in the United States is birth or ancestry
in a Spanish-speaking country. In this book, sixteen geographers and two sociologists map the
regional and cultural diversity of the Hispanic/Latino population of the United States. They
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report on Hispanic communities in all sections of the country, showing how factors such as
people's country/culture of origin, length of time in the United States, and relations with nonHispanic society have interacted to create a wide variety of Hispanic communities. Identifying
larger trends, they also discuss the common characteristics of three types of Hispanic
communities—those that have always been predominantly Hispanic, those that have become
Anglo-dominated, and those in which Hispanics are just becoming a significant portion of the
population.
Beschrijving in woord en beeld van volgens het 'case study program', ontworpen woonhuizen
in en om Los Angeles.
De net afgestudeerde Sofia probeert al jaren te ontdekken wat voor mysterieuze ziekte haar
verlamde moeder heeft. Ze is meer met haar bezig dan met haar eigen toekomst. Wanneer ze
een peperdure wonderdokter op het spoort komt, reizen moeder en dochter af naar zijn kliniek
in een blakerend stadje aan de Zuid-Spaanse kust. Het wordt een zomer waarin alles
verandert. 'Na het lezen van deze koortsachtige coming-of-ageroman blijven de bizarre
beelden nog lang hangen.' - The Daily Telegraph
Openhartige beschrijving van schrijvers jeugd op Java en zijn latere leven in Parijs.
Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend avontuur... Een mysterieuze
zolder... In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder.
Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij erachter dat er
iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien wat er over 24
uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet zegt.
Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten
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door een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn uitvindingen van
de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte
meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en
meeslepend avontuur...
Erotische everseller uit de wereldliteratuur, het enige échte antwoord op Fifty Shades of Grey.
Pauline Réage was met de publicatie van het controversiële Het verhaal van O haar tijd ver
vooruit. Het boek, over een jonge vrouw die zich volledig onderwerpt aan haar man en tot sm
wordt gedwongen, is een absolute klassieker. Tegelijkertijd sluit het perfect aan op de
erotische hausse in de literatuur.
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 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.
Alexander Portnoy groeit op in de morsige industriestad Newark (New Jersey), in een gezin
van kleine joodse middenstanders. Hij is een kind van zijn tijd: een jongen in de jaren veertig,
volwassen geworden in de jaren vijftig. Geheel in de greep van zijn joodse jeugd en zijn
dominante moeder en voortgestuwd door zijn dwangmatige seksualiteit bevindt Portnoy zich in
een onoplosbare situatie, en gaat te biecht bij zijn psychiater. 'Ze was zo diep ingebed in mijn
bewustzijn dat ik tijdens mijn eerste schooljaar schijnbaar heb geloofd dat al mijn
onderwijzeressen vermommingen van mijn moeder waren.'
De gedachten van een Spaanse 10-jarige jongen aan de vooravond van zijn vertrek uit zijn
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dorp naar een opleiding in de stad.
Eigenlijk zou onze hoofdpersoon gelukkig moeten zijn: ze is jong, slank, mooi, net
afgestudeerd aan Columbia, heeft een eenvoudige baan bij een trendy kunstgalerij en woont in
een appartement aan de Upper East Side van Manhattan dat ze - net als alles in haar leven betaalt van een erfenis. Desondanks is er een donker, luchtledig gat in haar hart dat niet enkel
te verklaren is door het verlies van haar ouders, de manier waarop haar geliefde haar
behandelt of haar sadomasochistische relatie met haar beste vriendin Reva. Het is het jaar
2000 in een stad die glinstert van rijkdom en onuitputtelijke mogelijkheden. Wat zou er dan
toch zo vreselijk verkeerd kunnen voelen? Mijn jaar van rust en kalmte is een krachtig
antwoord op die vraag. In dit verhaal over een jaar doorgebracht onder de invloed van een
waanzinnige combinatie van drugs die de hoofdpersoon zouden moeten genezen van haar
vervreemding van deze wereld, toont Moshfegh de lezer hoe redelijk en zelfs noodzakelijk
precies die vervreemding kan zijn. Zowel fijnzinnig als zwartgallig grappig, genadeloos en
barmhartig: dit boek toont ons een jonge, veelbelovende schrijfster op de toppen van haar
kunnen.
Disabled Bodies in Early Modern Spanish Literature: Prostitutes, Aging Women and Saints
examines the concepts and role of women in selected Spanish discourses and literary texts
from the late fifteenth to seventeenth centuries from the perspective of feminist disability
theories. This study explores a wide range of Spanish medical, regulatory and moral
discourses, illustrating how such texts inherit, reproduce and propagate an amalgam of
Western traditional concepts of female embodiment. It goes on to examine concrete
representations of deviant female characters, focusing on the figures of syphilitic prostitutes
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and physically decayed aged women in literary texts such as Celestina, Lozana andaluza and
selected works by Cervantes and Quevedo. Finally, an analysis of the personal testimony of
Teresa de Avila, a nun suffering neurological disorders, complements the discussion of early
modern women's disability. By expanding the meanings of contemporary theories of materiality
and the social construction of disability, the book concludes that paradoxically, femininity,
bodily afflictions, and mental instability characterized the new literary heroes at the very time
Spain was at the apex of its imperial power. Ultimately, as this study shows, the broken female
bodies of pre-industrial Spanish literature reveal the cracks in the foundational principles of
power and established truths.
De eigenzinnige inwoners van het gehucht de Waterhoek vormen een hechte gemeenschap.
Ze dulden geen bemoeienissen van buitenstaanders. Het nieuws dat er in de buurt een brug
komt over de Schelde, stuit dan ook op veel weerstand. Naarmate de bouw van de brug
opschiet, draaien de Waterhoekers gaandeweg bij. De jonge, onervaren ingenieur Maurice
verliest er intussen zijn hart aan Mira. Maar zij is een warmbloedige en onafhankelijke vrouw,
die zich niet zomaar laat temmen...

De nieuwe directrice van een kindertehuis verbant de 22 wezen naar de
slaapzaal, maar dat laten ze niet op zich zitten. Prentenboek met grote,
gedetailleerde tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.
In het Manhattan van net na de millenniumwisseling zijn drie dertigers op zoek
naar het ware geluk. Het zijn Danielle, een beginnende, terughoudende televisieproducente, die jaagt op het documentaire-idee waarmee ze in één klap haar
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reputatie kan vestigen. Marina, de beeldschone dochter van een bekende
liberale journalist, die om in alle rust te kunnen werken aan de voltooiing van
haar eerste boek, intrekt bij haar ouders in het kolossale appartement aan
Central Park. En ten slotte Julius, een homoseksuele freelance journalist die
vernietigende boekrecensies schrijft en dolgraag een glamoreus New Yorks
leven wil leiden zonder al te veel inspanningen.
‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia
Briggs, na het eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’.
Heerlijk leesvoer voor fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye Wells.
Parttime coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae
gebruikt om haar vrienden te beschermen. Nu eisen de Fae dat ze haar schuld
inlost. Want iets of iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus
wordt ingeroepen om de moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar heeft
zelf ook een val gezet, en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s oude baas en goede
vriend Zee voor de moorden veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten
gebeuren, want de rechtbank van de Fae kent maar één straf... De Urban
Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn speciaal voor alle fans van
‘Charmed’, ‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken van Cassandra
Clare.
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Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee
dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John
Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport
krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al
zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi
onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen,
zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar
werkt de tijd in hun voordeel?
Oscar Wao is een vriendelijke jongen uit het Dominicaanse getto van New
Jersey. Zijn leven wordt beheerst door zijn overgewicht en zijn voorliefde voor
fantasy. Daarnaast heeft hij voortdurend een gebroken hart; hij is altijd verliefd,
maar zijn liefde wordt nooit beantwoord. In zijn familie wordt gefluisterd dat het
allemaal de schuld is van de fukú, de vervloeking die zijn familieleden al
generaties achtervolgt en hen verdoemt tot gevangenschap en ongeluk, maar
bovenal tot een leven zonder liefde. Kan Oscar ontsnappen aan de vloek, of
staat hem hetzelfde lot te wachten als zijn voorvaderen? Op betoverende wijze
beschrijft Junot Diaz de geschiedenis van de familie Wao en het korte maar
wonderbare leven van Oscar. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond
van het schrikbewind van de Dominicaanse dictator Trujillo Molina. De auteur
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werd zelf geboren in de Dominicaanse Republiek en ontving in 2008 de Pulitzer
prijs.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor
mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen
vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou
belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt
begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel,
krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt
van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke
ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en spreker.
De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25
miljoen exemplaren verkocht.
A guide to Madrid with insider's reviews of everything from leading tourist
attractions, such as the Prado, Reina Sofia and Thyssen museums, to lesser
known sights. Includes full and detailed critical listings for accommodation,
restaurants, tapas bars, etc. Text boxes give background information on
contemporary Madrid life, cultural idiosyncrasies and local tips. Detailed maps
are fully cross-referenced with listings to pinpoint each location. A chapter also
covers daytrips from Madrid to historic towns and sights, including Toledo, with
Page 10/13

Read Free Pobre Ana Chapter 1 Guide Quia
its majestic Cathedral and the faded grandeur of Segovia.
The Rough Guide to MadridRough Guides
Een ongeval verandert op een ingrijpende manier het leven van drie mensen Henri
Skinner ligt in coma. Hij kreeg een ongeluk toen hij op weg was naar de school van
Sam, zijn dertienjarige zoon die hij nog nooit ontmoet heeft. Eddie Tomlin, succesvol
uitgeefster van fantastische literatuur, is Henri’s vroegere geliefde. Beiden willen
wanhopig graag dat Henri zijn ogen opent. En Henri? Henri reist heen en weer tussen
leven en dood. Hij weet niet in welke haven hij moet afmeren. Kan hij zijn geliefden nog
een teken geven? Is het onmogelijke mogelijk voor Eddie, Sam en Henri? Een
indrukwekkende roman die niemand onberoerd zal laten, over de liefde en over dat wat
mensen verbindt. Nina George (1973) is een Duitse auteur. Zij brak door met de roman
De boekenapotheek aan de Seine, die een Spiegel- en New York Times-bestseller
werd. Ze woont afwisselend in Bretagne en Berlijn.
Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos binnen en vindt daar in
een oude speelgoedkast een muisje. Een prentenboek met weinig tekst en donkere
geheimzinnige illustraties.
Novelle over de gebeurtenissen rond de moord op een inwoner van een dorpje in
Colombia, verteld door een dorpsgenoot en vriend van het slachtoffer.
De Rother wandelgids Mallorca beschrijft 60 verschillende wandelingen op dit Spaanse
eiland. De wandelingen variëren van eenvoudige strandwandelingen tot klippen- en
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klovenwandelingen. Voor elke wandelaar is in de wandelgids Mallorca een geschikte
wandeling te vinden. Elke wandeling biedt een duidelijke routebeschrijving en een
gedetailleerde wandelkaart. Daarnaast bevat elke wandeling informatie over
hoogteprofielen, vereisten tijdens de wandeling en eten en drinken onderweg.
Wandelvakantie en strandvakantie Mallorca Mallorca is misschien wel Europas
populairste vakantie-eiland. De prachtige dalen, spectaculaire kloven en niet in de
laatste plaats de imposante bergketen van de Serra Tramuntana, maken het
Middellandse Zee-eiland tot een zeer aantrekkelijk reisdoel voor wandelaars. En wat
Mallorca extra aantrekkelijk maakt: van bergen af ligt de zee vrijwel altijd binnen
gezichtbereik, een wandelvakantie is dus makkelijk met een strandvakantie te
combineren.
Dit e-book is een text-only versie van de reguliere reisgids. De gids is wel voorzien van
kaarten maar bevat geen foto's. Andalusië is een gebied met unieke
bezienswaardigheden. Neem bijvoorbeeld de wereldberoemde Alhambra in Granada.
Maar ook Sevilla en Cordobá met hun Moorse geschiedenis zijn een bezoek waard. De
combinatie van zandstranden, unieke cultuur en afwisselende natuur is de sleutel tot
het toeristische succes van Andalusië - en natuurlijk het aangename weer. Of je een
georganiseerde rondreis boekt, een fly-drive of op eigen gelegenheid Andalusië gaat
bezichtigen, deze reisgids helpt je de interessantste plekjes te ontdekken en keuzes te
maken uit het enorme aanbod.
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Centraal in dit boek, dat zich afspeelt in het Amsterdam van vlak na de Eerste
Wereldoorlog, staat de mysterieuze figuur van Chidr, de eeuwige groene, de
onsterfelijke, bekend uit vele Arabische, Perzische, Ethiopische en joodse sagen.
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