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Nicodemus Kras is een van de snelste spreukschrijvers
in Sterrenstee dé universiteitsstad voor magiërs. Hij kan
alleen niet spellen. Als een magiër wordt gedood door
een verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op
hem gericht. Nicodemus Kras is een van de snelste
spreukschrijvers in Sterrenstee dé universiteitsstad voor
magiërs. Met magie trekt hij de woorden letterlijk van hun
bladzijden om er spreuken mee te vormen. Van simpele
paragrafen die deuren ontsluiten tot ingewikkelde alineas
waarmee steen tot leven wordt gewekt, Nicodemus kan
het allemaal, en zelfs in twee magische talen, en dat is
uniek voor iemand van zijn leeftijd. Maar Nicodemus
heeft één probleem: hij kan niet spellen. Als een van de
begaafdste magiërs uit het land wordt gedood door een
verkeerd gespelde spreuk, zijn alle ogen meteen op hem
gericht. Wie anders dan de assistent van de befaamde
magister Agwu Shannon kan dit voor elkaar hebben
gekregen?'
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'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 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
Described as "Who owns whom, the family tree of
every major corporation in America, " the directory is
Page 2/5

Get Free Vulcan Snorkel Convection Oven
indexed by name (parent and subsidiary),
geographic location, Standard Industrial
Classification (SIC) Code, and corporate
responsibility.
Zij droomt van bruisende bruiloften, zielsgelukkige
bruiden, knappe bruidegommen. En
champagnefonteinen die niet omkieperen. Isabel
Bookbinder is assistent weddingplanner. Wanneer ze per
ongeluk een paar bruiden kwijtraakt en haar baan
verliest, stort Isabel zich opgewekt en vastberaden op de
lancering van haar eigen bedrijfje. Met een popster en
een miljonair als haar eerste klanten zien de zaken er
rooskleurig uit. Helaas gaat er bij Isabel meestal niets
helemaal volgens plan. Had ze nou toch maar beter naar
haar moeder geluisterd.
Handleiding voor het analyseren en uit de weg ruimen
van organisatieproblemen in profit- en nonprofitorganisatie.
Speels, beeldend, melodisch – op deze manier kan de
poëzie van K. Michel in zijn nieuwe bundel & rol door
worden gekarakteriseerd. Michel beweegt zich tussen de
polen van verbazing en verbijstering. Waar (politiek)
onheil onder ogen wordt gezien klinkt er toch een goed
humeur in de gedichten door. K. Michel blijft nieuwsgierig
en gedreven. Hij experimenteert met vormen: een
gedicht in de vorm van een koprol, een mini-toneelstuk,
een lang stemmenspel, een ode in bad waarin schimmen
worden opgeroepen, een bijna-sonnet waarin de
klassieke vraag ‘wat als’ wordt gebruikt om het leven de
revue te laten passeren, wat leidt tot de ironisch-serieuze
conclusie: ‘ja, als ik zelf de belasting had ingevuld een
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veerboot later had genomen als ik niet op die hark was
gestapt.’
Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te
bestaan? Het land van Raas is een fantasievol avontuur
vol magie, humor en spanning in de sfeer van Narnia en
Peter Pan. Met illustraties! Toen Arthur en Roos klein
waren, waren ze de helden in het land van Raas, een
denkbeeldige wereld waarin ze terechtkwamen door in
het opklapbed te klimmen op de zolder van hun opa. In
Raas wemelde het van de dingen waar ze dol op waren:
zeemeerminnen, ninjatovenaars en avontuur. Maar ook
dingen waar ze bang voor waren, waaronder een
bijzonder griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de
tweeling elf jaar en Raas is slechts een herinnering.
Arthur en Roos spelen nu niet meer samen; Roos is te
cool en Arthur is verwikkeld in zijn zorgen over school.
Maar wanneer hij opa helpt de zolder op te ruimen, is
Arthur geschokt als opa in het opklapbed wordt
getrokken en verdwijnt. Maakt hij een grapje? Of is
Raas... echt? 'Ik schreef Het land van Raas om kinderen
terug te brengen naar de wereld van hun verbeelding.
Het is een plek waar alles mogelijk is en zij de helden
zijn.' Jenny McLachlan

Laine Simmons reist naar het mooie Hawaï om haar
vader te bezoeken, die ze in geen jaren heeft
gezien. Op het vliegveld ontmoet ze Dillon O'Brian,
zijn veel jongere zakenpartner, die haar tot haar
verrassing nogal kil en wantrouwig behandelt. Denkt
hij soms dat het haar om geld te doen is? Maar als
hij zo'n lage dunk van haar heeft, waarom zoekt hij
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dan steeds haar gezelschap? Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Copyright: 2ae5ba64dd6fdbf26b9cabe98c64b29b

Page 5/5

Copyright : matula.hu

