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Blauwe plekken Feb 10 2021 Judith wordt door haar moeder mishandeld. Ze voelt zich zelf schuldig en durft er met
niemand over te praten. Vanaf ca. 12 jaar.
Miskotte Aug 07 2020
Ons huis staat in brand May 16 2021 Op 20 augustus 2018 begon de Zweedse Greta Thunberg, vijftien jaar oud,
haar actie als klimaatspijbelaar. Europa beleefde op dat moment de warmste zomer in drie eeuwen; hittegolven,
droogte en bosbranden teisterden het continent. Greta besloot iedere dag voor het Zweedse parlement te protesteren
om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Wat begon als een actie van één jonge vrouw groeide in korte tijd
uit tot een wereldwijde beweging. Ons huis staat in brand is het niet eerder vertelde, zeer intieme verhaal van Greta
Thunberg en haar familie. Haar moeder, operazangeres Malena Ernman, beschrijft de moeilijke jaren die
voorafgingen aan die dag in augustus: hoe Greta als jong meisje worstelde met depressies en een eetstoornis, hoe
haar ouders zochten naar verklaringen en hoe ze omgingen met de diagnose die volgde, hoe Greta voor het eerst
over klimaatverandering hoorde en niet kon stoppen erover na te denken, hoe ze haar gezin overtuigde om hun
levensstijl fundamenteel te veranderen en te vechten - voor het klimaat en voor de toekomst. Dit is het uitzonderlijke
en ontroerende verhaal van een gezin dat laat zien wat we zelf kunnen doen voor een betere wereld. Meer nog dan
dat is dit een verhaal over de crisis die ons allemaal aangaat.
De reis van Niels Holgersson Oct 09 2020
De Malteser erfenis / druk 5 Apr 14 2021 Twee broers, privé-detectives, moeten, in opdracht van een dwerg, een
doosje chocolaatjes bewaren. Dit snoepgoed vormt de sleutel tot een miljoenenschat en alle gangsters zitten dan ook
achter het doosje aan. Vanaf ca. 10 jaar.
De guillotine Oct 21 2021 De adellijke Sandrine (16) heeft als enige van haar familie de Franse Revolutie overleefd.
Ze heeft veel moeite zich aan te passen aan het moeilijke leven van het schoenmakersgezin dat haar met gevaar voor
eigen leven heeft opgenomen. Vanaf ca. 12 jaar.
De avonturen van Alice in Wonderland Dec 11 2020
Ik vertrouw je Jun 28 2022 Smakelijke culinaire thriller over de schone schijn van restaurants en het voedsel dat er
geserveerd wordt, gesitueerd op het door de maffia geteisterde Sardinië. Gigi Vianello is de charmante, zwierige
eigenaar van een duur restaurant in Cagliari, Chez Momò geheten. Zijn ogen hebben een verschillende kleur: een

blauw en eengroen oog, wat hem een merkwaardige uitstraling geeft. Hij heeft zijn leven in Venetië als drugsdealer
in discotheken in allerijl moeten verlaten en zich gevestigd op Sardinië, waar zijn naam niet bekend is en hij niet zo
snel door de politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard crimineel die met pistolen zwaait en met geweld
macht probeert te verwerven, maar eerder een onfatsoenlijke ondernemer die zijn vak goed verstaat: groothandel in
afgekeurde voedingsmiddelen. Hij koopt en verkoopt sjiek voedsel in alle uithoeken van de wereld. Voedsel dat in
de supermarkten terechtkomt, in dure restaurants of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die beheerst
wordt door een nieuwe maffia die brutaal en gewetenloos haar gang gaat in een maatschappij waarin blijkbaar op
alle gebieden geknoeid wordt en ook voedsel niet meer te vertrouwen is.
Lydia, koningin van Palestina Jul 30 2022 In de Tweede Wereldoorlog komt Lydia, een joods meisje uit
Roemenië, terecht in een kibboets in Palestina. Daar besluit zij haar vader te zoeken. Vanaf ca. 11 jaar.
Il progresso dell'umanità storica Nov 02 2022 Con finalità divulgative, con stile semplice e scorrevole e con dati
storici documentati ed aggiornati e non senza un pizzico di originalità che rendono la lettura sempre interessante ed
avvincente, l’Autore a volo d’uccello, plana ad ampia vista, sulla Storia dell’Uomo, calandosi di tanto in tanto,
assieme al lettore, su singoli argomenti, per scovare le radici dell’attuale situazione critica dell’Umanità e suggerire
soluzioni per porvi rimedio tra migliaia di nomi, centinaia di date e decine di fatti, lasciando un forbito glossario ed
un’ampia bibliografia a disposizione del lettore vigile e di buona volontà, ma soprattutto trattando a fondo il
problema ambientale da causa antropica che è il più grave e decisivo per il proseguo del progresso e la
sopravvivenza dell’Umanità e sollevando il completamento della Nazione Terra iniziata con la costituzione
dell’ONU nel 1945 per la soluzione dei gravi problemi dell’Umanità. Un libro di attualità ed interesse non solo per
chi in full immersion ha poco tempo per aggiornarsi, anche per lo studente e per chi è desideroso di conoscere le
questioni di fondo del Mondo attuale attraverso una chiara e documentata lettura.
Het geweten van Roberto Doni Jul 18 2021 Een immigrant dreigt onschuldig achter de tralies te belanden. Een
ervaren aanklager komt in gewetensnood. Een Afrikaanse immigrant is in hoger beroep gegaan tegen zijn
veroordeling voor een geruchtmakende schietpartij. Roberto Doni, een ervaren officier van justitie die vlak voor zijn
pensioen staat, krijgt deze ogenschijnlijk eenvoudige zaak toegeschoven. Alles wijst immers op de schuld van de
immigrant. Maar Doni laat zich door een jonge journaliste overtuigen de zaak serieus te onderzoeken. Zij neemt de
magistraat mee de Milanese achterbuurten in. Hier wordt hij geconfronteerd met een kant van de samenleving die
mijlenver afstaat van zijn luxeleven en het statige Paleis van Justitie. Hun bevindingen dwingen hem te kiezen
tussen de makkelijke weg en zijn geweten. In deze literaire roman breekt Giorgio Fontana de façade van de
onpartijdige rechtspraak steen voor steen af en legt hij een groot moreel dilemma bloot. 'Roberto Doni is een van de
mooiste personages uit de recente Italiaanse literatuur.' L'Internazionale
Nederlands-Duits Sep 07 2020 Woordenboek Nederlands-Duits in de nieuwe spelling van beide talen en met cdrom.
Salam Europa! May 28 2022 Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, woont al
lange tijd in Nederland. Op een dag krijgt hij een reisboek in handen van een Perzische sjah, die in de negentiende
eeuw door Europa reisde. Sjeed Djamal vindt het fascinerend. Nieuwsgierig besluit hij om deze reis zelf te maken,
met een afstand van anderhalve eeuw. Samen met zijn student Iris wijdt hij zich aan de geschriften van de sjah en
zijn medereizigers. Hij ziet hoe de sjah dwars door Europa reist, en zelfs door België en Nederland. Op die manier
volgt hij de reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in trekt. Gaandeweg dringt de
geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds dieper tot Sjeed en zijn assistente door. Salam Europa!, de
nieuwe, grote roman van Kader Abdolah, is een boek over nieuwsgierigheid en belangstelling voor de ander. Het is
een overrompelende roman, over de schoonheid en de betekenis van het over de grenzen kijken, waarin realiteit en
verbeelding door elkaar lopen. Tegelijk is dit boek een vertelling over het heden, waarin Kader Abdolah de
gebeurtenissen van nu, rondom de immigratie en de terreur, op een onvergelijkbare manier in zijn verhaal verweeft,
wat het een hoogst actuele roman maakt. Het resultaat: een schitterende oosterse vertelling over Europa. Kader
Abdolah (Iran, 1954) is sinds zijn debuut De adelaars (1993) niet meer uit onze letteren weg te denken. Tot zijn
grote en internationaal succesvolle romans behoren onder meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee
(2005), De koning (2011) en Papegaai vloog over de IJssel (2014). Over Papegaai vloog over de IJssel: 'Een dik,
spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale perikelen in Nederland.' NRC HANDELSBLAD 'Een
prachtig boek om te lezen. Een boek dat tot nadenken stemt.' NEDERLANDS DAGBLAD 'Een wonderschone
roman. Dit boek moet iedereen lezen.' ZIN 'In zijn nieuwe roman mengt Abdolah persoonlijke en nationale
gebeurtenissen tot een sprookjesachtig geheel.' TROUW
Health management system per la gestione di lesioni cutanee da decubito Oct 01 2022 390.1.5
Papegaai vloog over de IJssel Jan 24 2022 In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel
komen voor het eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land. Het duurt niet
lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel uitmaken van hun identiteit. Papegaai vloog over de IJssel, de
nieuwe roman van Kader Abdolah, vindt plaats in en rond de stad Zwolle en vooral in Zalk, Wilsum, s Heerenbroek

en Veecaten, in een landschap dat honderden jaren hetzelfde is gebleven. De kou is niet uitnodigend, de fabuleuze
luchten zijn dat wel. De nieuwkomers, even vreemd voor elkaar als voor het land waar ze nu wonen, beseffen dat ze
hun reis moeten voortzetten, langs het water, naar de IJsselbrug, naar de stad, voor een nieuw bestaan. Zullen ze daar
een thuis vinden? Nederland is in de afgelopen vijfentwintig jaar onmiskenbaar veranderd. Kranten schreven erover,
televisiecameras liepen, discussies erover verhuisden van de redacties naar de huiskamers en terug. Het is hoog tijd
voor een meerstemmige roman, die de essentie van deze veranderingen verbeeldt. Papegaai vloog over de IJssel is
een vertelling waarin de schrijver ons binnen de huizen van die mensen meeneemt om hun levensloop te laten zien.
Kader Abdolah kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling naar Nederland, maar wist zich algauw omhelsd door
zijn nieuwe landgenoten. Het kan niet anders dan dat hij in deze roman al zijn persoonlijke ervaringen heeft
gebruikt. Hij vertelt ons vreemde verhalen die nu al lang onze Hollandse vertellingen zijn geworden. Papegaai vloog
over de IJssel is een nieuwe vertelling in de Nederlandse literatuur. Kader Abdolah (Iran, 1954) debuteerde in 1993
met de verhalenbundel De adelaars. Met succesvolle romans als Spijkerschrift (2000) en Het huis van de moskee
(2005) veroverde hij het Nederlandse en internationale lezerspubliek. Dat laatste boek werd zelfs verkozen tot de op
een na beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen vertaald. Over
Spijkerschrift: `Spijkerschrift is het meest overtuigende boek van een schrijver die een unieke plaats in de
Nederlandstalige literatuur heeft verworven. TROUW Over Het huis van de moskee: `Betoverend. () Abdolahs
tegenstellingen het spirituele en het aardse, mythe en werkelijkheid geven het verhaal een krachtige ironie. THE
INDEPENDENT - `Indringend familie-epos. () Abdolah slaagt erin de Iraanse tragedie suggestief in beeld te
brengen. NRC HANDELSBLAD Over De koning: `Absoluut fantastisch, in de beide betekenissen van het woord:
een sluwe, geestige, wijze fabel, vol charme en humor. Kader Abdolah is een meesterlijke en totaal verslavende
verhalenverteller. WILLIAM DALRYMPLE
De geschiedenis van mijn kaalheid Aug 31 2022 Hoe voelt het als jouw leugen de waarheid van de rest van de
wereld wordt? In het begin vóélt het onbehaaglijk, maar die onbehaaglijkheid is van korte duur. In De geschiedenis
van mijn kaalheid vertelt de Weense filosofiestudent Marek van der Jagt over zijn zoektocht naar de amour fou. Hij
heeft gezien wat zijn ouders van hun huwelijk hebben gemaakt en hij wil in plaats daarvan een liefde `die niet tot
geluk leidt, die niets met geluk te maken wil hebben en die toch de moeite waard is . Na een tumultueuze nacht met
twee Luxemburgse meisjes, die hem doet beseffen dat zich tussen zijn benen slechts een `visgraat bevindt `ter
grootte van een teen , vindt hij Mica, de manke accordeoniste van cocktailbar De Vier Rozen, die samen met haar
broer het chemisch reinigen in Wenen groot heeft gemaakt.
De adelaar Sep 19 2021 Rome, begin maart 44 v.Chr.: Gaius Julius Caesar staat op het toppunt van zijn macht.
Maar de jaren van oorlogen en machtspolitiek hebben hem oud gemaakt het gewicht van zijn alleenheerschappij
wordt een steeds zwaardere last op zijn vermoeide schouders. Hoewel Caesar nog altijd geldt als onoverwinnelijke
generaal, kost het hem steeds meer moeite de corruptie, complotten en conflicten die de Romeinse politiek
beheersen in te dammen. Zijn macht begint af te nemen, en hij stevent onherroepelijk af op het moment dat de
Romeinse geschiedenis voor altijd zal veranderen. De adelaar is een politieke thriller en een rijkgeschakeerd
historisch fresco waarin alle bekende protagonisten uit de Romeinse geschiedenis, zoals Brutus, Marcus Antonius,
Cicero en Cleopatra, een rol spelen.
Het pad van de gele slippers Apr 26 2022 Een jongen uit een traditionele Perzische familie van saffraanhandelaren
brengt zijn dagen door op de toren van hun familiekasteel. De vondst van een verrekijker verandert zijn leven. Nu
bekijkt hij de wereld door geslepen glas. Als de kijker plaatsmaakt voor een fototoestel en, nog later, voor een
filmcamera, is een filmmaker geboren. Zijn camera brengt hem naar de wereld van vrouwen, guerrilla's en een
keizerin. Later ook naar een mysterieuze vrouw in een Hollandse boerderij. Een vrouw die in een onverstaanbare
taal spreekt. Wie is Hoeshang de eenarmige, die steeds weer in zijn leven verschijnt? En voor wie maakt de verteller
de gele slippers? In Het pad van de gele slippers, de schitterende nieuwe roman van Kader Abdolah, volgen we het
leven van deze filmmaker in een tijdperk van revolutie en verraad. Het is de roman die in het oeuvre van Abdolah
ontbrak. Kader Abdolah (Iran, 1954) is een van de succesvolste en meest geliefde schrijvers uit ons taalgebied. Met
romans als Spijkerschrift, Het huis van de moskee en Papegaai vloog over de IJssel veroverde hij honderdduizenden
lezers. Zijn laatste roman Salam Europa! stond op de longlist van de ECI Literatuurprijs 2017. In datzelfde jaar
publiceerde hij ook het ontroerende boek over zijn moeder, Het Gordijn. Over Het Gordijn: 'Een zeer persoonlijk
document, waarin literaire fictie de werkelijkheid op de hielen zit.' Friesch Dagblad Over Salam Europa!: 'Een feest
van herkenning.' Reformatorisch Dagblad 'Een boek dat je niet loslaat en dat uitnodigt om te checken waar de grens
tussen fictie en werkelijkheid ligt.' Hebban Over Papegaai vloog over de IJssel: 'In zijn nieuwe roman mengt
Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een sprookjesachtig geheel.' Trouw
Wat dood is Dec 23 2021 Patrick is al zijn hele leven een buitenbeentje. Intelligent, bedachtzaam, maar zo anders
dan anderen dat het zelfs zijn moeder die hem alleen moet opvoeden, tot wanhoop drijft. Zijn fascinatie voor de
dood vindt zij slechts een van zijn ongemakkelijke eigenschappen, maar het brengt hem naar de universiteit om
anatomie te gaan studeren. Daar verandert zijn leven compleet als hij iets ontdekt wat anderen nooit gezien zouden

hebben: de officiële doodsoorzaak van de man op zijn snijtafel klopt niet en iemand probeert te voorkomen dat de
waarheid boven tafel komt. Maar dat is niet alles. Thuis wachten nog veel meer leugens.
Wit als melk rood als bloed Mar 14 2021 Leo is een doodgewone zestienjarige jongen, die liever op straat rondhangt
met zijn vrienden dan dat hij op school zit. Tot er een nieuwe docent filosofie voor de klas komt te staan die zijn
passie weet over te brengen op Leo en de andere leerlingen. Hij leert ze intens te leven en hun dromen na te jagen.
De droom van Leo heet Beatrice, het meisje dat met ¿haar blik de poorten naar het paradijs kan openen¿. Op een dag
verschijnt Beatrice niet meer op school en wordt duidelijk dat ze ongeneeslijk ziek is. Leo is geschokt en zijn
onbezorgde leven schudt op zijn grondvesten. In Wit als melk, rood als bloed weet Alessandro D¿Avenia binnen te
dringen in het hoofd van een puber ¿ de intense emotie, de honger naar het leven en de nieuwsgierigheid naar de
liefde.
De hand van Fatima Aug 19 2021 Meesterlijke roman over moed, liefde, vrijheid en een verdwenen cultuur In
1568 brak er rebellie uit in de Alpujarras, een berggebied in het zuiden van Spanje. De morisken moslims die onder
dwang bekeerd zijn tot het christendom hadden genoeg van de rechtsongelijkheid, de plunderingen en de
vernederingen van hun volk en kwamen in opstand. Hun strijd mislukte echter. Ze werden verslagen, verspreid over
het koninkrijk Castilië en ten slotte in 1609 verdreven. Onder de rebellen bevindt zich de jonge Hernando, die zich
na de nederlaag van 1568 in Córdoba vestigt en daar een bestaan opbouwt. Hij richt al zijn energie op het eerherstel
van zijn onderdrukte cultuur en religie. Daarvoor moet hij grote risicos en gedurfde initiatieven nemen. Intussen
dingt hij naar de hand van Fatima, een mooie jonge vrouw met donkere, amandelvormige ogen. De hand van Fatima
is een roman vol vaart en verve, die tegen de achtergrond van de tragische geschiedenis van de Spaanse Moren het
verhaal vertelt van een man die tussen twee werelden leeft, die zich niet gewonnen wil geven maar vecht voor zijn
liefde en voor een vreedzaam bestaan.
Het hoort er allemaal bij Nov 21 2021 Nicola wordt voor het eerst vader. Hij houdt van zijn zoontje en zijn vrouw
Sofia, maar het valt hem moeilijk zich te schikken in zijn nieuwe rol. Hij verlangt terug naar de tijd dat hij
nachtenlang kon doorzakken met zijn vrienden, naar de dagen die Sofia en hij vrijend en genietend met elkaar in bed
doorbrachten, naar de spontane reizen die zij naar verre oorden maakten. Na een paar jaar van vaderlijke
verplichtingen is zijn huwelijk langzaam leeggelopen. Tijdens een feestje legt een van de vrouwelijke gasten het met
hem aan. Erop ingaan betekent een nieuw leven zonder al die verantwoordelijkheden, er niet op ingaan betekent dat
hij het roer radicaal moet omgooien om zijn huwelijk en gezin te redden.
Tsjaikovskistraat 40 Nov 09 2020 Beschrijving van wat er gebeurde voor, tijdens en na de Russische
Oktoberrevolutie in 1917, verpakt in de eigen levensgeschiedenis van de auteur.
Job Jan 12 2021 De vrome dorpsleraar Mendel Singer is de reïncarnatie van de Bijbelse figuur Job, veroordeeld om
de beproevingen Gods te ondergaan. Singers vrouw en twee van zijn kinderen komen te overlijden, om naar
Amerika te emigreren moet hij zijn gehandicapte zoon achterlaten, en ten slotte moet hij met lede ogen toezien hoe
zijn dochter naar een krankzinnigengesticht wordt afgevoerd. Gebukt onder zijn zware lot komt Singer in opstand
tegen God en verliest hij de moed om te leven, totdat er op een dag een haast wonderbaarlijke ommekeer van het
noodlot plaatsheeft. Job is het aangrijpende verhaal van een eenvoudige joodse man en zijn gezin, en tegelijkertijd
de kroniek van een heel volk en van een tijdperk dat afloopt.
Homo faber Feb 22 2022 Door verschillende ontmoetingen die tot een liefdeshistorie en een confrontatie met het
verleden leiden, verkrijgt een nuchtere technicus van middelbare leeftijd een andere instelling tegenover het leven.
De wondergympen Jun 16 2021 Ulf is een heel onhandige, negenjarige jongen. Hij ontmoet Percey, die kan vechten
als de beste en voor niets en niemand bang is. Volgens Percey komt dit door zijn gympen. Om ook zo stoer te
worden koopt Ulf de gympen en wordt nog sterker dan zijn vriend. Vanaf ca. 9 jaar.
De droom van Dawoed Mar 26 2022 Als Dawoed, een Perzische journalist die al meer dan tien jaar in Amsterdam
woont, door Zuid-Afrika reist, wordt hij getroffen door de schoonheid van dat land. Hij ontmoet veel mensen. Maar
Dawoed vindt dat hij deze reis niet verdient. Waar hij ook naartoe gaat, telkens moet hij denken aan vijf vrienden
van vroeger van wie er inmiddels drie geëxecuteerd zijn en twee na lange gevangenisstraf zijn vrijgelaten. Hij voelt
hun aanwezigheid overal. Net als vroeger vertelt Dawoed hun elke nacht een deel van zijn belevenissen om de
vrienden de gelegenheid te geven de reis mee te maken. Attar is een van de vijf vrienden. Na afloop van de reis
probeert hij de belevenissen op een eigen wijze aan het papier toe te vertrouwen. Hij verweeft oude Perzische
reisverhalen met portretten van mensen en gebeurtenissen in Zuid-Afrika en maakt zo een oude droom waar.
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