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De nacht der Girondijnen Jacques Presser 1995 Navrant verhaal over een
Portugese jood in het doorgangskamp Westerbork tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Rozengeur en zonneschijn Jill Mansell 2014-06-18 Jill Mansell is een absolute
bestsellerauteur. Van haar boeken zijn al meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood romans, altijd met humor en romantiek.
Sophie Wells werkt als fotografe in de populaire badplaats St. Carys. Ze heeft
besloten niet meer aan een relatie te beginnen; dat wil ze niemand meer
aandoen. Tot haar afgrijzen valt ze toch voor Josh Strachan, de nieuwe eigenaar
van het chique hotel Mariscombe House. Waarom moet juist hij haar dan
betrappen op skinny-dipping? Dat wordt een zomer vol rozengeur en
zonneschijn! Jill Mansell is een absolute bestsellerauteur. Van haar boeken zijn
al meer dan twee miljoen exemplaren verkocht. Ze schrijft heerlijke feelgood
romans, altijd met humor en romantiek. 'Ultieme feelgood!' - Veronica Magazine
'Een ideaal vakantieboek!' - Chicklit.nl 'Jill Mansell, leading lady van de chicklit.' Libelle 'Al lezende krijg je vanzelf een zonnig humeur.' - Vriendin
Grammatica tedesca Erica Pichler 2013-12-12T00:00:00+01:00 Cerchi un modo
rapido, intuitivo e semplice per imparare il tedesco? Stai seguendo un corso e
hai bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico? Devi preparare un
test o un esame di lingua tedesca e non hai ben chiari alcuni concetti? Per
risolvere tutti i tuoi problemi è nato Grammatica tedesca, un manuale che
riassume in poco più di 150 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla lingua
teutonica, dalla pronuncia alla morfologia, dalla sintassi dei casi alla fraseologia,
con un'appendice dedicata ai verbi separabili e a quelli irregolari. Per studiare
meno, per studiare meglio.
Violeta

Isabel Allende 2022
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan John August 2019-10-07 In dit tweede deel
gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het
Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden
verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John
Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor
Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen
maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een
eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar
al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn
beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken
te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet
Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol
magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
Het verlies Michael Robotham 2009-10-31 ‘Ik weet dat ze nog leeft. [...] Ik weet
het, maar ik kan het niet bewijzen.’ Politie-inspecteur Vincent Ruiz ontsnapt op
een haar na aan de dood. Op een avond vissen zijn collega’s hem nauwelijks
levend uit het koude water van de Theems. Ruiz kan zich niet herinneren hoe hij
daar terecht is gekomen. Zijn enige aanwijzing is een foto die hij bij zich droeg,
een foto van een meisje dat drie jaar geleden is verdwenen. Hoewel de
vermeende dader achter slot en grendel zit, werd Mickeys lichaam nooit
gevonden. Ruiz denkt dat ze nog in leven is en dat hij Mickey op de avond van
zijn ongeluk probeerde vrij te krijgen. Niemand gelooft hem, behalve psycholoog
Joe O’Loughlin. Samen proberen ze te reconstrueren wat er is gebeurd, zodat
Mickey gevonden en veilig thuisgebracht kan worden.
Grammatica francese Véronique Gfeller 2014-03-20T00:00:00+01:00 Cerchi un
modo rapido, intuitivo e semplice per imparare il francese? Stai seguendo un
corso e hai bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico? Devi
preparare un test o un esame di lingua francese e non hai ben chiari alcuni
concetti? Per risolvere tutti i tuoi problemi è nato Grammatica francese, un
manuale che riassume in appena 150 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla
lingua d'Oltralpe, dalla pronuncia alla morfologia, dalla sintassi alla fraseologia,
con un'appendice dedicata ai principali verbi irregolari. Per studiare meno, per
studiare meglio.
De vuilnisman Liesbet Slegers 2020
De tien minnaressen Arto Paasilinna 2007 Een directeur heeft voor zijn 60ste
verjaardag vele boeketten gekregen, die hij omdat zijn vrouw astmatisch is
besluit weg te geven aan allerlei vrouwen in zijn kennissenkring.
De wreedheid Nicola Lagioia 2016-02-25 In een warme voorjaarsnacht loopt een
jonge vrouw midden op de provinciale weg. Ze is naakt en zit onder het bloed.
Als ze een paar uur later levenloos bij een parkeergarage wordt gevonden, komt
aan het licht wie ze is: Clara Salvemini, de oudste dochter van de invloedrijkste
aannemer ter plaatse, die zichzelf wijsmaakt dat hij alles voor zijn kinderen doet

maar uiteindelijk alles en iedereen kapotmaakt. Alle betrokkenen zeggen dat het
zelfmoord is, maar klopt dat wel? Wat had Clara te maken met de zaken van
haar vader? En kan haar band met haar broers en zusje – met name met
Michele, de schuwe, labiele, opstandige halfbroer – bij haar dood een
beslissende rol hebben gespeeld? Tegen de achtergrond van de rijke
buitenwijken in Bari ensceneert Nicola Lagioia met zijn oorspronkelijke
beeldentaal het drama van een gezin dat tussen overdaad en ondergang
balanceert. Zijn suggestieve stijl zuigt de lezer een labyrint in van emoties,
geheimen en onthullingen: een confrontatie met verbijsterende wreedheid.
Het meisje met de Leica Helena Janeczek 2019-03-21 Het meisje met de Leica
is een bijzondere historische roman over Gerda Taro: de eerste vrouwelijke
oorlogsfotografe en de vrouw achter de schuilnaam Robert Capa. Gerda Taro
was de eerste vrouw die als fotografe in oorlogsgebieden werkte. In 1937, op de
dag dat ze zevenentwintig jaar zou worden, stierf ze aan het front tijdens de
Spaanse Burgeroorlog. In Het meisje met de Leica brengt Helena Janeczek
Gerda Taro op unieke wijze tot leven. Aan de hand van haar foto’s schetst
Janeczek een weergaloos portret van een bijzondere vrouw en haar nimmer
aflatende strijd tegen het fascisme. In 1933 verspreidt ze als jonge twintiger
antinazipropaganda in haar woonplaats Leipzig. Ze wordt opgepakt, maar weet
een jaar later te vluchten naar Parijs. Daar ontmoet ze fotograaf André
Friedmann. Hij wordt hopeloos verliefd, en leert haar zijn Leica-camera te
gebruiken. Ze besluiten om hun foto’s te publiceren onder de schuilnaam Robert
Capa. WINNAAR PREMIO STREGA 2018 WINNAAR PREMIO BAGUT TA
2018 SHORT L IST PREMIO CAMPIELLO 2018
Grammatica latina Francesco Terracina 2014-03-20T00:00:00+01:00 L'ablativo:
questo sconosciuto? Ma cosa sono i verbi deponenti? E cosa si intende per
«genere neutro»? Oggi leggere e tradurre dal latino non è più un problema: dalla
fonetica alla morfologia, dalle declinazioni dei sostantivi alle coniugazioni dei
verbi, dalla sintassi della frase a quella del periodo, con utilissime tavole di
coniugazione dei verbi irregolari. In meno di 200 pagine, Grammatica latina ti
aiuta a preparare verifiche, test ed esami o a rispolverare conoscenze
apparentemente perdute: per studiare meno, per studiare meglio.
Het berenwonder Wolf Erlbruch 1996 Een beer wil graag vader worden en
vraagt aan diverse dieren hoe dat moet, totdat hij een opwindend mooie berin
tegenkomt die hem meeneemt naar het hoge gras. Prentenboek met
eenvoudige illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
De leerschool van het lijden / druk 1 Carlo Emilio Gadda 2011-01 Een ingenieur
die met zijn moeder in een villa woont, wordt al sinds zijn jeugd verteerd door
haat voor iedereen, zichzelf inbegrepen.
De geur van hooi Giorgio Bassani 2018-04-12 In De geur van hooi memoreert
Giorgio Bassani zijn eigen leven. Hij verhaalt over de mensen die hij heeft
ontmoet, de vakanties aan zee, en het geluk, het verdriet en de jaloezie die zijn
leven hebben bepaald. Het is een verhaal over slechte hotels, armoedige

dorpsfeesten, het hoofdkantoor van de politie en de joodse begraafplaats in
Ferrara. Maar het is bovenal een herinnering aan de jaren dertig in Italië en het
opkomende fascisme van Mussolini. De verhalen en romans van Giorgio
Bassani zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een overweldigend
portret van het Italië van na de oorlog. Ze spelen zich allemaal af in Ferrara, een
stad in Noord-Italië die eeuwenlang het centrum van de joodse cultuur was, en
waar Bassani zelf opgroeide. Voor Bassani is Ferrara een voedingsbodem voor
de herinnering; ieder verhaal vormt een tegenwicht voor het wegvallen van het
verleden.
Zwanen schieten Hella S. Haasse 2012-08-06 Tijdens een treinreis in 1985
vanuit haar toenmalige woonplaats in Noord-Frankrijk naar Nederland ziet de
schrijfster in het voorbijrijden een eenzame boogschutter in een Frans woud en
later een aangeschoten zwaan in een weiland bij Leiden.`Tussen hem en de
dode zwaan bestond een verband, buiten de gewone orde der dingen. Precies
zoals haar verbeelding op gang komt bij het verbinden van deze beelden, vormt
haar familieverleden de opmaat voor een fictief verhaal. De zwanen, de
raadselachtige gidsen, leiden ons van de autobiografische aantekeningen over
twee dominerende grootmoeders en haar naar Australië geëmigreerde broer,
naar het rijk van de verbeelding. Hella S. Haasse: `In Zwanen schieten wordt vrij
veel onthuld over mezelf en mijn familie. Ik schrijf dat niet op omdat ik zo graag
wil dat iedereen dat weet, maar om te laten zien welke kernelementen in mijn
verbeeldingen altijd weer een rol spelen.
Encyclopedie van de fantasie Judy Allen 2008 Kennismaking met allerlei
schimmige, ongrijpbare bewoners van de fantasie zoals elfen, dwergen,
meerminnen, geesten, heksen en vampiers. Met veel fantasievolle
kleurenillustraties en boek- en filmverwijzingen. Vanaf ca. 12 jaar.
Eén miljoen vlinders Edward Adrianus Charles Vendel 2007 Als de jonge olifant
Stach een wolk vlinders om zich heen ziet, vinden zijn ouders het tijd dat hij de
wijde wereld in gaat. Prentenboek met paginagrote, expressieve illustraties.
Vanaf ca. 6 jaar.
De dingen Georges Perec 1990 Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer
in de ban van de materiële kanten van de welvaart.
De apotheker van Auschwitz Dieter Schlesak 2017-04-11 *Een geweldig boek
dat je treft als een vuist... Een onvergetelijk vlechtwerk van het Kwaad. - Claudio
Magris De apotheker van Auschwitz is een van de meest authentieke, precieze
en schokkende boeken die er ooit over de Holocaust zijn geschreven. Het is een
zeer realistisch portret van het concentratiekamp Auschwitz, waar een
Roemeense apotheker, dr.Victor Capesius, assistent van Mengele, een
belangrijke rol speelde bij de selectie en vergassing van joden in doodsfabriek
Birkenau. Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijk niets tegen joden had,
stuurde hij velen van hen, onder wie een groot aantal bekenden uit zijn
geboortestreek, koelbloedig de gaskamer in en verrijkte zich met hun
bezittingen. Na de oorlog ontsnapte hij aan een doodsvonnis en hervatte hij zijn

civiele bestaan.
Grammatica russa Pia Dusi 2012-03-15T00:00:00+01:00 Cerchi un modo
rapido, intuitivo e semplice per imparare il russo? Stai seguendo un corso e hai
bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico? Devi preparare un test o
un esame di lingua russa e non hai ben chiari alcuni concetti? Per risolvere tutti i
tuoi problemi è nato Grammatica russa, un manuale che riassume in meno di
200 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla lingua cirillica, dall'alfabeto alla
declinazione dei casi, dalla pronuncia alla morfologia, dagli aspetti del verbo alla
sintassi della frase, con un'appendice dedicata ai principali verbi irregolari. Per
studiare meno, per studiare meglio.
Hubert de Givenchy Philip Hopman 2016-11-23
Stinkhond gaat naar school Colas Gutman 2020-03-31 Dit is Stinkhond. Hij ruikt
naar sardientjes en ziet eruit als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet alleen lelijk
en dom, maar hij heeft ook een hart van goud. Vandaag gaat Stinkhond naar
school! Zal hij zijn best doen voor de juf? Zal hij mogen meedoen met voetbal in
de speeltijd? Maar vooral, zal hij vanavond kunnen voorlezen aan Plattekat?
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS
BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal
over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK
AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.'
Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur
Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en
Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden
weten beter dan vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te
verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of
Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl
[...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een
duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare
beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op
niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene
Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij
The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een
klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een
bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Kies voor mij Jennifer L. Armentrout 2017-04-05 Kies voor mij van Jennifer L.
Armentrout is het vijfde deel in haar waanzinnige Wacht op mij-serie. In deze
New Adult-roman spelen Stephanie en Nick de hoofdrol. Allebei hebben zij een
gezonde relatie hebben met casual sex – vinden zij althans. En dat is ook niet zo
moeilijk zolang er geen gevoelens bij komen kijken. Maar laten Steph en Nick
die nu juist wél voor elkaar ontwikkelen... ja, dan wordt het een stuk
ingewikkelder. Kies voor mij is een New Adult vol vaart, humor en natuurlijk ook
het nodige drama. Laat dat maar aan Jennifer L. Armentrout over!
Grammatica inglese Rosa A. Rizzo 2012-03-15T00:00:00+01:00 Cerchi un

modo rapido, intuitivo e semplice per imparare l'inglese? Stai seguendo un corso
e hai bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico? Devi preparare un
test o un esame di lingua inglese e non hai ben chiari alcuni concetti? Per
risolvere tutti i tuoi problemi è nato Grammatica inglese, un manuale che
riassume in meno di 200 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla lingua
d'Oltremanica, dalla pronuncia alla morfologia, dalla sintassi alla fraseologia, con
un'appendice dedicata alle question tags e agli usi del discorso (diretto/indiretto,
formale/informale). Per studiare meno, per studiare meglio.
Grammatica inglese Rosa Anna Rizzo 2014-03-20T00:00:00+01:00 Cerchi un
modo rapido, intuitivo e semplice per imparare l'inglese? Stai seguendo un corso
e hai bisogno di un prontuario grammaticale e fraseologico? Devi preparare un
test o un esame di lingua inglese e non hai ben chiari alcuni concetti? Per
risolvere tutti i tuoi problemi è nato Grammatica inglese, un manuale che
riassume in meno di 200 pagine tutto quello che c'è da sapere sulla lingua
d'Oltremanica, dalla pronuncia alla morfologia, dalla sintassi alla fraseologia, con
un'appendice dedicata alle question tags e agli usi del discorso (diretto/indiretto,
formale/informale). Per studiare meno, per studiare meglio.
Wat is film André Bazin 1984 Bundel essays uit de jaren '40 en '50 van de
invloedrijke Franse filmcriticus (1918-1958).
Medalische historie der republyk van Holland Pierre Bizot 1690
Histoire abrégée de la philosophie Jean Henri Samuel Formey 1922
Doctor Antonio John Ruffini 1864
N of M? Agatha Christie 2015-03-25 Tommy en Tuppence Beresford hebben in
hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime dienst gewerkt. Als de Tweede
Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een
rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht: het
opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot haar
verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze
zich helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.
De Meryl Streep filmclub Mia March 2012-10-03 Isabel, June en Kat hebben
elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis
komen. Opeens bevinden de drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van
elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen
klaarstond: Lolly. En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep
films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen Isabel, June en Kat hun
geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een
enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus Book Review
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen
Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven. Maar hoe begin je
hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom
waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van veel mensen. Met de
tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit
zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je

diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is opgebouwd uit 64
hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt uitgewerkt. Het
zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de verbeelding spreken en
de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
De maatstaf van de Magie Terry Brooks 2012-06-13 Vijf eeuwen geleden werd
de wereld door een noodlottige demonenoorlog in de as gelegd. De
overlevenden hebben een toevluchtsoord gevonden in een door magie
beschermde vallei, maar nu staat een genadeloos leger op het punt de vallei
binnen te vallen.De enige hoop op redding voor de overlevenden was Sider
Ament, maar hij leeft niet meer. Sider was de drager van de enig overgebleven
zwarte staf, een machtige talisman die eeuwenlang door de Ridders van het
Woord is doorgegeven en die van cruciaal belang is bij het in evenwicht houden
van de magie op de wereld.Om de wereld van de ondergang te redden, moet de
magie van de staf behouden blijven. Panterra Qu, een jonge Spoorzoeker aan
wie de staf na Siders dood wordt doorgegeven, heel grote moeite om de macht
ervan naar zijn hand te zetten. Alles moet op alles worden gezet, want eenieder
zal een hoge tol betalen als de oorlog tussen het Woord en de Leegte naar de
duisternis dreigt af te glijden.De maatstaf van de magie speelt zich af ten tijde
van de Grote Oorlogen, een periode waarnaar in de Shannara-boeken
regelmatig wordt verwezen. Het is het tweede deel in de serie Legendes van
Shannara.
Het bastaardmeisje Maria Tarditi 2014-01-09 Een Italiaans dorpje vlak voor de
Tweede Wereldoorlog. De kleine Gemma, ‘het bastaardmeisje’ zoals de
dorpsbewoners haar noemen, wordt opgenomen in de grote, warme familie van
de welgestelde boer Pietrino. Daardoor krijgt ze eindelijk de kans om haar
ongelukkige adoptieverleden achter zich te laten. Wanneer de oorlog uitbreekt
wordt deze idylle echter ruw verstoord en moet Gemma verhuizen naar de stad.
Daar studeert ook Nino, de zoon van Pietrino, die ze als haar broer is gaan
beschouwen. Samen trotseren ze de moeilijke oorlogsjaren, waarin ze
noodgedwongen snel volwassen worden, en hun vriendschap wordt zeer hecht.
Te hecht. Ze komen voor een pijnlijk dilemma te staan: is het mogelijk voor de
liefde te kiezen als je daarmee riskeert niet alleen buitengesloten te worden door
de maatschappij, maar ook door je familie?
De stad der blinden José Saramago 2011-10-07 Een man wordt getroffen door
blindheid, die besmettelijk blijkt. Al snel ziet een groot deel van de bevolking van
Lissabon niets meer. Alle slachtoffers worden door de autoriteiten in een
ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich daar verschrikkelijke
taferelen af en wordt de scheidslijn tussen goed en kwaad pijnlijk actueel.
Toen ik fotograaf was Felix Nadar 2013-11-26 Félix Nadar (1820-1910) heeft
zich inde loop van zijn leven met zoveel disciplines beziggehouden dat een
latere vriend, toen deze hem nog niet persoonlijk kende, veronderstelde dat er
een heel regiment Nadars waren, onder wie een ballonvaarder, een fotograaf,
een romanschrijver en een karikaturist. Hoewel hij zich inderdaad op al deze

terreinen verdienstelijk heeft gemaakt, dankt Nadar zijn blijvende faam toch
vooral aan zijn werk als fotograaf. Vele beroemdheden uit zijn tijd heeft hij met
de camera vereeuwigd: van de gebroeders Goncourt, vader en zoon Dumas,
Gustave Flaubert en George Sand, Sarah Bernardt en Charles Baudelaire tot
Gérard de Nerval en Théophile Gautier. Nadar werd in Parijs geboren als
Gaspard Félix Tournachon. Hij studeerde korte tijd medicijnen en was
tegelijkertijd werkzaam in de journalistiek. Aanvankelijk geïnspireerd door zijn
broer, die in Parijs een fotostudio had geopend, begon Nadar in 1855 zijn
carrière als fotograaf. Van jongs af aan heeft hij echter ook de wens gekoesterd
schrijver te worden. Van de vijftien boeken die hij publiceerde - merendeels
autobiografische werken - is Toen ik fotograaf was, dat hij op zijn tachtigste
schreef, het bekendste. Het boek wordt vaak aangehaald wanneer de opkomst
(en tevens bloeitijd) van de fotografie ter sprake komt. In veertien afzonderlijke
verhalen blikt hij terug op de belangwekkende gebeurtenissen en belevenissen
uit zijn leven als fotograaf. Met een scherp geheugen beschrijft hij
wetenswaardigheden op het gebied van de fotografie en voorvallen in de kring
van schrijvers en kunstenaars met wie hij verkeerde. Bovendien vertelt Nadar
met verve over de vele wetenschappelijke ontdekkingen die zulke grote
maatschappelijke veranderingen teweeg zouden brengen. Toen ik fotograaf was
biedt een treffend en authentiek beeld van de negentiende eeuw in met name
het Parijse artistieke milieu.
De vrouw van mijn leven / druk 1 Nicolas Barreau 2008-09-20 Een jonge
boekhandelaar dwaalt door Parijs, op zoek naar de vrouw op wie hij verliefd
geworden is.
Het museum van verbroken beloftes Elizabeth Buchan 2020-08-06 Het museum
van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan gaat over onvervulde liefde.
Gesitueerd in Praag (in 1985) en Parijs. Laure stalt objecten uit die haar helpen
haar verleden onder ogen te komen. Het museum van verbroken beloftes van
Elizabeth Buchan is een beeldend geschreven liefdesverhaal, gesitueerd in
Praag ten tijde van de Koude Oorlog. Parijs, het heden. Het museum van
verbroken beloftes bevat objecten die zijn gedoneerd – een cakeblik, een
bruidssluier, een babyschoentje – en symbool staan voor rouw of verraad. Het is
een plek van verlies en hoop: bezoekers komen er om het verleden te
verwerken en zo verder te kunnen met hun leven. Ook Laure, de directeur en
curator, heeft enkele objecten in het museum uitgestald. Praag, 1985. Laures
vader is net overleden en zij vertrekt naar Praag om daar als nanny te gaan
werken. Maar het leven achter het IJzeren Gordijn is saai en grijs, met een
ondertoon van gevaar. Laure kan het politieke klimaat nauwelijks doorgronden.
Totdat ze een jonge dissidente muzikant ontmoet. Haar verliefdheid heeft
verregaande gevolgen voor hen beiden. Pas jaren later kan Laure haar verleden
onder ogen komen. Het museum van verbroken beloftes van Elizabeth Buchan
is een hartverscheurende roman over een zwarte bladzijde uit de Europese
geschiedenis. ‘Een onderhoudende roman.’ – The Daily Mail ‘Buchan schrijft

over politieke onrust en ontluikende liefde. Je reist mee met Laure, die op zoek
is naar vergiffenis omdat ze zelf ooit een belofte heeft verbroken.’ – The Irish
Times ‘Een onderhoudende historische roman over liefde en verraad.’ – Metro
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