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Voor je sterft Samantha Hayes Het Engelse dorpje Radcote werd jarenlang geteisterd
door een golf aan tienerzelfmoorden. De inwoners denken het achter zich te kunnen
laten, tot er plotseling weer een jongen sterft na een bizar motorongeluk. Tussen zijn
bezittingen zit een afscheidsbrief. En dan werpt een tweede jongen zich voor de trein.
Rechercheur Lorraine Fisher hoopte met haar zus een relaxte zomer door te brengen in
het dorpje, maar al snel raakt ze verstrikt in het politieonderzoek. Was het zelfmoord
waaraan de tieners overleden – of moord? Zal de nachtmerrie opnieuw beginnen? Als
ook haar neefje verdwijnt, moet ze snel ingrijpen.
In elke moord schuilt een goed verhaal. De nieuwe thriller van de schrijver van Dertien,
thrillertalent Steve Cavanagh. JT LeBeau is een succesvolle thrillerschrijver met
geweldige verkoopcijfers. Alleen weet niemand wie hij is, ondanks talloze pogingen om
zijn identiteit te achterhalen; door de media, uitgevers en anderen. LeBeau is beroemd
en berucht om zijn moorddadig goede plotwendingen die niemand ooit ziet aankomen.
Maria denkt te weten wie LeBeau is, maar ze is gewaarschuwd, net als de lezer.
Voordat je dit boek gaat lezen, wil LeBeau dat je drie dingen weet: 1. De politie wil me
aanklagen voor moord. 2. Niemand weet wie ik ben. Of hoe ik het heb gedaan. 3. Als je
denkt dat je weet wie ik ben, kom ik hierna achter jou aan. Als je dit boek uit hebt, dan
weet je: de waarheid is verdraaid...
Een ijzersterke reconstructie van de gebeurtenissen in de aanloop naar WOII 20
februari 1933: op een winterse dag in Berlijn ontmoeten vierentwintig Duitse
topfabrikanten en nazi-hoogwaardigheidsbekleders elkaar in het geheim in het gebouw
van de Rijksdag. Het doel: financiële ondersteuning voor de opmars van de
Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij en haar vreeswekkende leider. Deze
ontmoeting zet de toon voor een nationale instemming die afgrijselijke gevolgen zal
hebben. 12 maart 1938: de annexatie van Oostenrijk. De media vereeuwigen het beeld
van een oppermachtig gemotoriseerd leger. Maar achter Goebbels’ imponerende
propaganda ontvouwt zich een ander schouwspel: de tanks stranden massaal in de
straten van Oostenrijk en doen de zorgvuldig georkestreerde mythe wankelen. Het
ware verhaal van de Anschluss – een opeenstapeling van kleine krachtmetingen,
nerveuze telefoontjes en vulgaire bedreigingen – onthult een heel ander, minder
glorieus beeld. De overwinning is niet het resultaat van heroïsche vastberadenheid,
maar van intimidatie en bluf. Éric Vuillard ontmantelt op overtuigende en ironische wijze
de mythe van de glorieuze annexatie en schreef daarmee een spannende en
intrigerende roman. De pers over De orde van de dag ‘De orde van de dag is zonder
veel poeha tot leven gewekt in een prachtige taal, en filmisch in beeld gebracht.’ ****
De Standaard ‘Er ligt een methode ten grondslag aan Vuillards herlezing van de
geschiedenis. Hij gaat uit van verhalen uit de -marge en stelt deze met zorg samen om
ons algemene beeld van de geschiedenis een nieuwe, aangrijpende betekenis te
geven.’ Le Soir ‘Vuillard haalt scènes uit de vergetelheid, verteld in een sierlijke taal,
die gevestigde perspectieven aan de kaak stellen en het collectieve bewustzijn
verfrissen.’ Le Figaro Littéraire
Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land brengt Meulenhoff het boek uit
waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land bestaat Een tijdelijk
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ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun Indiase
afkomst en de verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids
leidt een Amerikaans gezin door het India van hun voorouders; een jongetje is
gefascineerd door de Indiase vrouw die s middags op hem past; een jong echtpaar
rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun emotionele reizen over de grenzen van
landen en generaties is elk personage op zoek naar liefde. Met Een tijdelijk ongemak
vestigde Jhumpa Lahiri haar naam als een van de meest veelbelovende hedendaagse
schrijvers.
InfoWorld is targeted to Senior IT professionals. Content is segmented into Channels
and Topic Centers. InfoWorld also celebrates people, companies, and projects.
In 2013 gaf Chimamanda Ngozi Adichie een TEDx-lezing over wat het betekent om
vandaag de dag feminist te zijn. Het filmpje werd bijna drie miljoen keer bekeken en
gedeeld, Beyoncé gebruikte een sample van Adichie in een van haar nummers en ook
in boekvorm is haar pleidooi een grote bestseller in Amerika en Engeland. Het is geen
wonder dat We moeten allemaal feminist zijn zoveel mensen aanspreekt: Chimanada
Ngozi Adichie schrijft op humorvolle en toegankelijke wijze en biedt een nieuwe, unieke
definitie van het feminisme in de eenentwintigste eeuw.
Amir en Hassan zijn gevoed door dezelfde min en groeien samen op in de hoofdstad van
Afghanistan. Als blijk van hun verbondenheid kerft Amir hun namen in een granaatappelboom:
Amir en Hassan, de sultans van Kabul. Maar sultans zijn ze alleen in hun fantasie, want Amir
hoort tot de bevoorrechte bevolkingsgroep en Hassan en zijn vader zijn arme Hazaren, in
dienst van Amirs vader. Bij de jaarlijkse vliegerwedstrijd in Kabul is Amir de vliegeraar, degene
die het touw van de vlieger in handen heeft. Hassan is zijn hulpje, de vliegervanger. Voor jou
doe ik alles! roept Hassan hem toe voordat hij wegrent om de vallende vlieger uit de lucht op te
vangen. Die grenzeloze loyaliteit is niet wederzijds. Wanneer er iets vreselijks gebeurt met
Hassan verraadt hij zijn trouwe metgezel. Na de Russische inval vluchten Amir en zijn vader
naar de Verenigde Staten. Amir bouwt er een nieuw bestaan op, maar hij slaagt er niet in
Hassan te vergeten. De ontdekking van een schokkend familiegeheim voert hem uiteindelijk
terug naar Afghanistan, dat inmiddels door de Taliban is bezet. Daar wordt Amir
geconfronteerd met spoken uit zijn verleden. Zijn voornemen om zijn oude schuld jegens
Hassan in te lossen sleept hem tegen wil en dank mee in een huiveringwekkend avontuur. De
vliegeraar - de debuutroman van Khaled Hosseini verscheen in 2003 en groeide uit tot een
internationale bestseller. Internationaal verscheen deze speciale geïllustreerde editie, met
foto's uit Afghanistan. De fotos in deze gebonden uitgave werden in samenwerking met de
auteur gekozen.
De absolute literaire sensatie van het vorige millennium was Een hartverscheurend verhaal
van duizelingwekkende genialiteit van Dave Eggers: sensationele recensies (door twintig critici
verkozen tot boek van het jaar 2000), spraakmakende optredens, zeer grote verkoopaantallen
én een hartverscheurend verhaal: het gaat over de tragische dood van Eggers ouders (die
binnen vijf weken na elkaar aan kanker stierven toen hij eenentwintig jaar oud was) en de wijze
waarop hij zijn dan achtjarige broertje Toph opvoedt.
In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla
met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt
met haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk
moeten ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een
hellevaart door een landschap dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg
wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het platteland van
het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet
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voorbij. Ward ontving de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor
‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft
gekregen voor fictie.
Veuve Clicquot staat voor glamour, stijl en luxe. Maar wie was eigenlijk die weduwe Clicquot,
die de champagne deed bruisen aan het hof van zowel Frankrijk, Engeland als Rusland, en
hoe wist zij zoveel roem en rijkdom te vergaren?
Tilar Mazzeo gaat terug in de tijd en graaft diep in het leven van Coco Chanel, de briljante,
controversiële en keiharde zakenvrouw die aan de wieg stond van het parfum. Ze neemt de
lezer mee van de bloemenvelden waar de oorsprong van de geur ligt naar de laboratoria en
directiekamers waar geur en seks voor altijd met elkaar verbonden werden. En ze reist naar
het hart van het Chanel-imperium: de winkel aan 31 Rue Cambon in Parijs, waar vijfenzestig
jaar geleden de Amerikaanse soldaten massaal het magische elixer kochten om iets van de
luxe en romantiek van Parijs mee terug te nemen naar hun geliefden thuis. Het geheim van
Chanel No 5 is een tot de verbeelding sprekende geschiedenis, een heerlijk verhaal over
kunst, sterk ondernemerschap, sensualiteit en verlangen.
SnapshotStarter
'Hij gaat drie dagen alleen op zijn eiland zitten. Dat is het enige wat hij wil.' John is de eigenaar
van een klein eiland bij de Ierse westkust. Hij hoopt daar eindelijk de geesten uit zijn verleden
te ontlopen. Beatlebone is het verhaal van een ruige ontdekkingstocht en een portret van een
artiest die zich op een creatief dieptepunt bevindt. Tegelijkertijd is het een droevige en
schitterende komedie van een van de beste schrijvers van dit moment.
Information and farming articles for farmer-patrons of Agway Inc., an agricultural cooperative.
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord wanneer zij
hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde
Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen
aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag. Obinze besluit naar Londen te
gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn burgerlijke opvoeding hem niet
heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar Nigeria, waar intussen een democratisch
bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is
als zij. Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met
de grootste uitdaging van hun leven.
Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als we geen beroep kunnen doen
op absolute waarheid (contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)? Dat is de centrale vraag
uit deze dit standaardwerk (1989) van de Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007). De
vraag is nog steeds actueel. Kijk maar naar het debat over cultuurrelativisme versus
'Verlichtingsfundamentalisme'. Volgens Rorty heb je vaak meer aan romans dan aan
filosofische argumenten om te achterhalen wat moreel goed is. Aan deze heruitgave van de
Nederlandse vertaling is nu ook de vertaling van Rorty's autobiografische essay 'Trotsky en de
wilde orchideeën' toegevoegd, waarin hij ingaat op zijn linkse opvoeding en intellectuele
ontwikkeling. Met een voorwoord van Ger Groot.
Gefingeerd dagboek van de veertienjarige dochter van een Engelse ridder in de middeleeuwen
over haar leven.
Het boek dat in enkele uren de wereld veroverde Op een nacht in 1987 werd de
vooraanstaande hoogleraar Joseph Wieder op brute wijze vermoord. De zaak werd nooit
opgelost. New York, 25 jaar later. Literair agent Peter Katz ontvangt enkele hoofdstukken uit
een manuscript met de titel Boek der spiegels. Het zijn de memoires van Richard Flynn over
diens tijd op Princeton University. Hierin beschrijft hij zijn opmerkelijke verstandhouding met
Wieder. Katz is vastbesloten tot op de bodem uit te zoeken wat er in de nacht van de moord is
voorgevallen. Hij is ervan overtuigd dat het antwoord zal staan in het ontbrekende deel van
Flynns memoires. Richard Flynn is echter ongeneeslijk ziek, en de rest van het manuscript
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blijkt onvindbaar. Katz raakt geobsedeerd door de zaak. Maar hoe dieper hij in de materie
duikt, hoe verder hij verwijderd lijkt van de oplossing.

A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer
leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a.
Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek
te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg
plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door
tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te
maken met de Machten van de Duisternis en moet Meg haar broertje redden uit
handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze
fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog
steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete
kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige
personages, maar door dit boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de
kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en
Oorsprong
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft
moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door
de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
Al ziet ze er mal uit met haar stijve vlechtjes, de vreemde jurken en de veel te grote
schoenen, voor de buurkinderen is Pippi de sterkste, de stoutste maar ook de
gezelligste kameraad.
Traktaat uit 1520 over de rechtvaardiging door het geloof, door de Duitse reformator
(1483-1546).
Noem het slaap, oorspronkelijk uitgegeven in 1934, is een klassieker die generatie na
generatie opnieuw wordt ontdekt. Deze grootse joods-Amerikaanse bildungsroman
beschrijft de jeugd van immigrant David Schearl, die met zijn ouders per stoomboot in
New York arriveert om een nieuw leven te beginnen. In een stijl die doet denken aan
James Joyce en I.B. Singer verweeft Henry Roth subtiel de rotsvaste band tussen
moeder en zoon met de twijfels en angsten die David ervaart, terwijl hij zijn eigen
identiteit zoekt in de smeltkroes van het New York van de jaren twintig. Henry Roth
(1906-1995) was een Amerikaanse schrijver. Hij publiceerde vele verhalen en romans,
waarvan Noem het slaap (1934) de bekendste is. ‘Een van de weinige echt
onderscheidende romans geschreven door een twintigste-eeuwse Amerikaan.’ The
New York Times ‘Een grootse roman over het leven van immigranten.’ the Guardian
‘Zeker de meest authentieke roman uit de Amerikaanse literatuur over de
bewustwording van een jongen.’ The New Yorker
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met haar
medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
Penny heeft een geheim: onder de alias Girl Online blogt ze over schooldrama’s,
jongens, haar rare, chaotische familie en de paniekaanvallen die ze sinds kort heeft.
Wanneer alles alleen maar slechter lijkt te gaan, stuurt haar familie haar naar New
York. Daar ontmoet ze de knappe en gitaar tokkelende Noah. Penny wordt verliefd en
Page 4/5

Read PDF Snapshot Starter Clasa A 5a Verb English Language Scribd
natuurlijk houdt ze elke ontwikkeling bij op haar blog. Maar Noah heeft ook een geheim,
een geheim dat Penny’s dekmantel in gevaar brengt. En erger nog: ook haar
belangrijkste vriendschap komt hierdoor op het spel te staan.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de vijand
maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun wapens en
bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie. Aan het front
hebben ze alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te bieden.Ieder van hen
komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de mannen die hun leven
waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit de Amerikaanse
geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn geheel, een subtiel spel
van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit boek nog niets van zijn
zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op onvergetelijke wijze de onscherpe lijn
tussen waarheid en realiteit, moed en angst, oorlog en vrede.
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich besloot
zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich verhuisde naar
Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze de goedkoopst
mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje, schoonmaakster,
bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes
een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie
in Amerika graag een dak boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde
banen op na moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en
de solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is
een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Revised and updated on the basis of wide teacher feedback, New Snapshot combines
exciting new features with the tried and trusted approach of the first edition, ensuring
that the course remains one which teachers can trust and students love.
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