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Een ter dood veroordeelde beschrijft zijn ontaarde familie.
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.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het
boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge
criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van een
roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en begeleidt de
moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965. In koelen bloede is
de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de
romanschrijver paart aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit
overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman, ook wel
faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig geweld talloze levens
voor altijd verandert.
‘Wie in dit land niemand heeft gedood, heeft geen toekomst.' Aan de hand van de avonturen
van een loser – die vaak slecht aflopen – en de tientallen mensen die hij kent en onderweg
ontmoet, vertelt 35 Doden de geschiedenis van Colombia van de afgelopen veertig jaar. 35
Doden is een roman die barst van vitaliteit en tragedie, beide altijd aanwezig in de wrange
geschiedenis van dit land. Een roman als een wervelwind: verdwaalde revolutionairen,
filosoferende drugshandelaars, strak-zakelijke marionettenspelers en vriendelijke moordenaars
– en te midden van dat alles een held, die altijd aan de verkeerde kant lijkt te staan.
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Adembenemend. Ontstellend. Boeiend.
Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is een charmante man en een
kritische journalist, en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde,
uiterst intelligente vrouw met zwartgeverfd haar, piercings en tatoeages én ze is een hacker
van wereldklasse. Mikael wordt benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar
geleden is de zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk
vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil Henrik Vanger
graag dat Mikael zich hier nog eens op stort. Met hulp van Lisbeth Salander stuit Mikael op
een spoor dat rechtstreeks naar een zeer duister en bloedig familiegeheim voert ... Mannen die
vrouwen haten is het eerste boek in de succesvolle Millennium-trilogie, waarvan wereldwijd
meer dan 50 miljoen exemplaren zijn verkocht.
De schilder van Barcelona is de nieuwe historische roman van Ildefonso Falcones, bekend van
De kathedraal van de zee. Barcelona, 1901. Er heerst grote sociale onrust in de stad: de
armoede van de laagste klassen botst met de luxe van de grote boulevards, waar steeds meer
schitterende gebouwen verrijzen. Dalmau Sala, een arme kunstenaar, zit gevangen tussen
deze twee werelden. Aan de ene kant die van zijn familie, en van Emma, zijn grote liefde, die
actief de arbeidersstrijd steunen. Aan de andere kant die van het werk in de keramiekfabriek
van zijn mentor Don Manuel Bello, een rijke, conservatieve bourgeois. Daar bevindt hij zich in
het hart van het artistieke milieu en krijgt hij fantastische opdrachten van de gegoede burgerij.
Dalmau worstelt om zijn eigen pad te vinden, als man en als kunstenaar. Welke kant kiest hij?
Een weergaloze, epische roman over de geliefde stad Barcelona.
Alma brengt samen met haar ouders ieder weekend door in hun buitenhuis op een eiland in de
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buurt van Buenos Aires. Daar wonen haar beste vriendin, Carmen, en haar broer Marito, en
mede door hen voelt de tijd op het eiland als een sprookje. Maar daar komt een eind aan als
ze verliefd wordt op Marito en haar ouders Alma verbieden nog contact met hem te hebben.
Hoe sterk zijn de gevoelens die Alma voor Marito heeft? En kan ze zich afzijdig houden van de
politieke onrust in Argentinië? Inés Garlands wondermooie en diepdroevige roman over een
grote liefde in de tijd van de militaire dictatuur werd in zowel Argentinië als Duitsland
uitgeroepen tot beste jeugdroman van het jaar.
In 2016, het jaar van de aap, wordt Patti Smith zeventig. Het blijkt een jaar vol politieke
turbulentie en persoonlijk verlies. Een jaar waarin ze, meestal slechts vergezeld door haar
polaroidcamera, door de VS reist. Ze trekt langs de Californische kust, door de woestijn van
Arizona, en neemt afscheid van twee dierbare vrienden. Ze doet inzichten op in haar dromen,
eet in diners en is altijd op zoek naar zwarte koffie. Jaar van de aap is een poëtisch memoir,
een onvervalst staaltje americana en een ontroerende reflectie op vriendschap, verlies en het
voortschrijden van de tijd, geschreven in elegant, lyrisch proza.
Augsburg, 1913. Het jonge weesmeisje Marie voegt zich als keukenmeid bij het personeel van
het imposante landhuis van de familie Melzer, die in de textiel hun fortuin hebben verdiend.
Tussen de hardwerkende bedienden probeert Marie haar plek te vinden. Katharina, de mooie,
jongste dochter van de Melzers, bereidt zich op datzelfde moment voor op het balseizoen.
Einde- lijk zal ze aan de buitenwereld worden voorgesteld. Haar broer Paul, de erfgenaam van
de familie, lijkt zich afzijdig te houden en geeft de voorkeur aan zijn studentenleven in
München... totdat hij Marie ontmoet. Het weesmeisje is een heerlijke reis naar een prachtige
villa uit de vorige eeuw, waar tussen de keurig gedekte tafels en de chic geklede dames
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liefdes, intriges en geheimen broeien.
Rosario Tijerasuna novelaSeven Stories Press
De geschiedenis van een Argentijn, die met zijn Cubaanse vrouw in Parijs woont, wordt
tenslotte overstemd door de figuur van een dwaze denkbeelden ventilerende schrijver.
Romantische verdediging van de verworpelingen uit de onderste lagen der maatschappij en
van de opstandige republikeinen onder de regering van de burgerkoning Louis-Philippe.
Verkorte versie

Een mysterieuze man, een moord, en de obsessie om de waarheid te achterhalen
Zodra de jonge Antonio Yammara een zekere Ricardo Laverde leert kennen, begrijpt hij
dat zijn nieuwe vriend een geheim met zich meedraagt, mogelijk meerdere. Zijn
fascinatie voor het mysterieuze leven van Laverde verandert in een ware obsessie op
de dag dat Laverde wordt vermoord. Hij heeft het idee dat de oplossing van het
mysterie ook inzicht zal geven in de keuzes in zijn eigen leven. Yammara begint een
onderzoek dat teruggaat tot de jaren zeventig, toen een complete generatie
noodgedwongen opgroeide onder de constante dreiging van datgene wat Colombia
uiteindelijk naar de rand van de afgrond zou brengen, de drugshandel. Het geluid van
vallende dingen is het verhaal van een onderbroken vriendschap. Het is een dubbele
liefdesgeschiedenis in weinig gunstige tijden, een onderzoek vol suspense naar het
verleden van een man en een land, en een röntgenfoto van een generatie gevangen in
angst.
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven; minstens even belangrijk is het
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EQ, het ‘emotiequotiënt’. In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt voor zelfbeheersing,
zelfkennis, geestdrift en het vermogen eigen emoties te herkennen en onszelf te
motiveren. Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te zijn dan
rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang voor succes in relaties en werk en
voor ons lichamelijk welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig talen
vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren van verkocht.
Een Indiaanse jongen in Peru maakt op kostschool kennis met de macht van de
grootgrondbezitters en de kerk. Deels autobiografische relaas van de Peruviaanse
anthropoloog.
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het
hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen. Christopher,
de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een
vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van
lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in
zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond
van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn hele wereld op
z’n kop zet.
Een bejaarde oud-onderwijzer vertelt over het leven in zijn dorpje, midden tussen het
geweld van het al meer dan dertig jaar door een burgeroorlog geteisterde Colombia.
Page 5/10

Download Free Rosario Tijeras Capitulos Completos Ver Novelas Online
Isabel Allende waakt eindeloze nachten aan het ziekbed van haar dochter Paula. Ten
prooi aan wanhoop en verdriet probeert zij tevergeefs contact met haar te krijgen. Maar
Paula ligt in coma. Beroofd van haar geheugen doolt zij eenzaam rond in het duistere
gebied tussen leven en dood. Isabel Allende besluit daarom haar het kostbaarste bezit
te schenken dat zij heeft: haar herinneringen. Met de verrassende openhartigheid die
alleen bestaat tussen moeder en dochter vertelt zij haar verhaal. Zo ontstaat een
fascinerend en aangrijpend boek dat ondanks de tragiek doorspekt is met humor, een
boek vol met vrolijke en minder vrolijke anecdotes uit het woelige bestaan van deze
Chileense schrijfster.

Terwijl de Franse Revolutie nog volop in beweging was, schreef de oermoeder
van het feminisme, Mary Wollstonecraft, in 1792 haar Pleidooi voor de rechten
van de vrouw. Daarin trok zij ten strijde tegen de achterstelling die vrouwen al
sinds mensenheugenis moesten ondergaan en tegen de vooroordelen die
vooraanstaande denkers uit die tijd over vrouwen koesterden. Vrouwen moesten
wat haar betreft in alle opzichten dezelfde kansen krijgen als mannen. Ze
moesten beroepen kunnen uitoefenen en bijvoorbeeld medicus of vroedvrouw
kunnen worden. En vrouwen hoorden vertegenwoordigd te zijn in de politiek,
zodat ze zich de wet niet langer hoefden te laten voorschrijven door mannelijke
politici.
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‘Lachen, huilen en verliefd worden. Mona Kasten heeft een boek geschreven dat
je niet kunt wegleggen!’ Anna Todd Dawn Edwards weet één ding zeker: happy
endings gebeuren alleen in films. Sinds ze haar ex op heterdaad betrapte met
een ander heeft ze mannen afgezworen en concentreert ze zich op haar studie
en het najagen van haar dromen. Verder is in haar leven nergens ruimte voor. En
al helemaal niet voor vrouwenverslinder Spencer Cosgrove, hoe creatief zijn
versierpogingen ook zijn. Maar dan ontdekt Dawn per toeval een heel nieuwe
kant van Spencer, en realiseert ze zich dat achter zijn vrolijke masker een donker
geheim schuilgaat.
In 1960 werd de voormalige nazileider Adolf Eichmann in Argentinië, waar hij
sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een anoniem bestaan had geleid,
gekidnapt en naar Israël gesmokkeld. Daar stond hij in 1961 terecht voor
‘misdaden tegen de menselijkheid’. In opdracht van het tijdschrift The New
Yorker woonde Hannah Arendt het Eichmannproces in Jeruzalem bij. Haar
toonaangevende en omstreden reportage biedt inzicht in zowel het dagelijks
verloop van het proces als in de grote onderwerpen die erachter schuilgingen:
het wezen van de gerechtigheid, de houding van het joodse leiderschap onder
het naziregime, en het meest omstreden onderwerp van alle: het wezen van het
kwaad.
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Essays over verschillende vormen van geweld, belicht vanuit de actualiteit, film,
literatuur en filosofie.
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet
meer meester is.
Rosario Tijeras es un personaje violento, violado en el centro de la historia de
Jorge Franco, establecida en la autodestructiva Medellín de los 80s. Su nombre
mismo evoca el rosario, las tijeras hablan de su conflicto como una mujer que se
convierte en una asesina a sueldo para aislarse a sí misma de la violencia al
azar de las calles.
De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse
Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een
verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking
van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
‘Ik heet Eva. Ik ben geboren in een achterkamer van een naargeestig huis en opgegroeid
tussen oude meubelen, boeken in het Latijn en mummies van mensen. Toch ben ik daar niet
melancholiek door geworden want ik ben ter wereld gekomen met in mijn geheugen een
vleugje oerwoud.’ In een stijl die even krachtig en kleurrijk is als het Zuid-Amerikaanse
landschap van regenwouden, ruige bergen en verdorstende woestijnen, vertelt Isabel Allende
het adembenemende verhaal van het bizarre en fantastische leven van Eva Luna. Ze voert de
lezer mee naar een exotische wereld waarin werkelijkheid en verbeelding naadloos in elkaar
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overgaan.
In de zes decennia dat hij films maakt, heeft hij vijftig films geschreven en geregisseerd, en
speelde hij in vele ervan mee. Hij won diverse Amerikaanse en internationale prijzen, er zijn
standbeelden te zijner ere neergezet (iets wat hij nooit zal hebben bedacht), en zijn films zijn
lesmateriaal op scholen en aan universiteiten over heel de wereld. In À propos schrijft Allen
onder meer over zijn eerdere huwelijken, zijn romance en levenslange vriendschap met Diane
Keaton, en zijn persoonlijke en professionele relatie met Mia Farrow, die resulteerde in een
aantal klassieke films. Voor de breuk die volgde mag de sensatiepers hem wel dankbaar zijn.
Volgens hem was niemand zo verbaasd als hij toen hij als zesenvijftigjarige een relatie kreeg
met de destijds eenentwintig jaar oude Soon-Yi Previn, wat leidde tot hun hartstochtelijke liefde
en gelukkige huwelijk van al ruim tweeëntwintig jaar. À propos is het volstrekt openhartige,
vaak hilarische en soms verbijsterende verhaal van een Amerikaans icoon. Woody Allen
(Brooklyn, 1935) is schrijver, regisseur en acteur. Hij is stand-upcomedian geweest en
publiceerde verschillende boeken. Allen woont in de Upper East Side van Manhattan met zijn
vrouw Soon-Yi en hun twee dochters, Manzie en Bechet. Hij is een enorme
jazzenthousiasteling en een groot sportfan. Naar eigen zeggen vindt hij het jammer dat hij
nooit een geweldige film heeft gemaakt, maar hij zegt het te blijven proberen.
Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character
Recognition), as this leads to bad quality books with introduced typos. (2) In books where there
are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to keep the quality of
these images, so they represent accurately the original artefact. Although occasionally there
may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available
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for future generations to enjoy.
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters,
raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia,
maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
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