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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
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Bruiloft in de delta Eudora Alice Welty 1985 Een familie op een katoenplantage in Mississippi in 1923 bestaat uit uiteenlopende persoonlijkheden.
De weduwe Couderc Georges Simenon 2016-05-19 De vreemdeling die op een stille plek zonder bagage in de bus stapte, trok de aandacht van alle vrouwen. Ook van de
weduwe Couderc, die hem bijna uitdagend aankeek. Het wekte dan ook geen verbazing dat hij even na haar uitstapte en haar inhaalde. Geen man kon haar bang maken en een
extra kracht op de boerderij was welkom. Nog voor hij haar aansprak, had ze al besloten hem in huis te nemen.
Het boek van het licht Chaim Potok 1991 In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de schuldvraag inzake oorlogen.
De erfenis van Eszter Sándor Márai 2016-02-05 De charmante Lajos, de geliefde van Eszter, wordt door iedereen op handen gedragen. Maar Lajos is een leugenaar, een
bedrieger en een dief. Hij neemt Eszter bijna alles af, verraadt haar met haar zus en verdwijnt uit haar leven. Twintig jaar leidt Eszter vervolgens een teruggetrokken bestaan.
Haar oude wonden helen heel langzaam. Maar dan dient Lajos zich weer aan. Hij maakt er geen geheim van dat hij uit is op het laatste wat ze nog bezit. En hoewel Eszter wordt
geholpen door vrienden die weten wat hij haar heeft aangedaan, gebeurt wat er gebeuren moet. Wat twintig jaar daarvoor in gang werd gezet, krijgt nu zijn onvermijdelijk afloop.
Andere mensen liegen omdat dat hun natuur is, omdat hun belangen dat voorschrijven of door een plotselinge ingeving. Maar jij liegt zoals de regen valt: jij kunt liegen met
tranen en met daden. Dat moet heel moeilijk zijn. Soms denk ik echt dat jij een genie bent... een geniale leugenaar. Na twintig jaar komt Lajos één dag terug naar Eszter. Zij weet
dat haar voormalige geliefde haar opnieuw zal bedriegen en dat zijn bedrog haar ondergang wordt. Wat is het dat hen bindt? Waarom verzet Eszter zich niet?
Bravo Sebastian Andrea Frova 2010-08 Deels feitelijke, deels gefantaseerde biografie van de Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685-1750).
Het herderinnetje en de schoorsteenveger Hans Christian Andersen 1970
Omdat ik het waard ben Cecily von Ziegesar 2010-04-16 Februari in New York is koud en grijs, maar dat geldt niet voor Gossip Girl en haar gevolg. Het is de tijd van grote
modeshows en filmfestivals, dé tijd om te stralen voor de jonge, rijke en mooie inwoners van de Upper East Side.
Stilte in augustus / druk 1 Cesare Pavese 2004
September in Shiraz Dalia Sofer 2010-11-29 Isaac Amin is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in
elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit
meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven. Intussen worden Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt en
rouw, maar ondanks hun schuldgevoelens gaat voor hen het leven door.
De opstandigen Sándor Márai 2016-02-05 Vier jongens van rond de achttien, zojuist geslaagd voor hun eindexamen, verzetten zich tegen het gezag van de volwassenen in hun

omgeving, en eigenlijk tegen de hele wereld. Hun vaders vechten aan het front, hun moeders kunnen hen niet aan, de samenleving om hen heen is ontredderd. Onder de
dreigende ondergang van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en tijdens de voor Hongarije zo noodlottig verlopende Eerste Wereldoorlog, verliezen de jongens niet alleen hun
jeugd, maar ook hun geloof in werkelijke vriendschap en de hoop op een goede toekomst. Sándor Márai schreef De opstandigen vroeg in zijn schrijversloopbaan. Hij heeft deze
roman altijd beschouwd als zijn beste werk, dat het dichtst bij zijn persoonlijke leven stond.
Jouw land Cesare Pavese 2014-10-07 Pavese schreef zijn debuut Jouw land in 1938, tijdens een ballingschap in Calabrië wegens antifascistische activiteiten. Een mecanicien
uit Turijn neemt, na een korte gevangenisstraf, zijn intrek bij een boerengezin. Tussen de oudste zoon en een van de dochters lopen de spanningen door zijn komst hoog op, met
fatale gevolgen. Met een nawoord van Vincent Overeem.
Eco-famiglie elisa artuso 2013-05-24 L'ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A volte
sembra persino una cosa da ricchi o per persone che hanno molto tempo. Ma un vero cambiamento che ci permetta di consegnare alle generazioni future un ambiente più
salubre e pulito è necessario e improcrastinabile, e può avvenire soprattutto grazie alla costruzione di relazioni virtuose tra famiglie; relazioni che ci aiutino a cambiare
gradualmente le nostre abitudini nel segno di un consumo critico e responsabile, di una mobilità più sostenibile, di un nuovo modo di vedere la pulizia e la cura della persona, di
costruire la nostra casa e di gestire il denaro. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere più ecologici senza spendere una follia, per ridurre i consumi, per
insegnare ai vostri bambini la sostenibilità e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, proposte creative
per giocare, andare in vacanza, gestire i rifiuti. Ogni capitolo è corredato da testimonianze di persone che stanno sperimentando un'ecologia nuova e concreta, senza
estremismi: il vero cambiamento parte dalle piccole cose, se si pensa solo in grande si rischia di non iniziare mai. Elisa Artuso, libera professionista e blogger, si occupa di
comunicazione digitale e scrive di ambiente ed infanzia. È socia fondatrice di un gruppo d’acquisto solidale e autrice di www.mestieredimamma.it, un blog-magazine per famiglie
amiche dell’ambiente. Vive a Bassano del Grappa.
De tondeldoos Hans Christian Andersen 2019-04-22 De Tondeldoos (Deens: Fyrtøiet) is een sprookje van Hans Christian Andersen. Een soldaat ontmoet op weg naar huis een
oude vrouw. Ze vertelt hem dat hij onder in een holle boom zoveel geld kan oprapen als hij maar wil. Onder de boom is een lange gang met drie deuren. Achter de eerste deur
staat een kist met kopergeld, bewaakt door een hond met ogen zo groot als schoteltjes. Achter de tweede deur staat een kist met zilvergeld, bewaakt door een hond met ogen zo
groot als molenstenen en achter de derde deur staat een kist met gouden munten, bewaakt door een hond met ogen zo groot als de Ronde Toren van Kopenhagen...
De mooie zomer Cesare Pavese 2015-06-04 De mooie zomer bestaat uit drie novellen die draaien om de machteloosheid van jonge mensen, hun onvermogen om deel te
nemen aan het ingewikkelde spel der lusten, waarnaar ze wel vurig verlangen. Het is zomer in Turijn, bloedheet en broeierig. In De mooie zomer bloost Ginia bij de gedachte dat
haar vriendin Amelia naakt poseert voor schilders. Ze zou net zo vrij willen zijn als zij. De verteller van De duivel op de heuvels doet mee met zijn vrienden als die zich naakt en
onder de modder koesteren in de zon, maar voelt zich een buitenstaander tussen die naakte lijven om hem heen. En in Vriendinnen heeft Rosetta het moeilijk omdat ze zich niet
kan losmaken van een troebele, naargeestige verliefdheid.
Schuster, Filosofische praktijk 2001 Achtergrond, theorie en praktijk van de filosofische consulent.
I diritti della scuola
De meeuw Sandor Marai 2011-12-20 Een hoge ambtenaar krijgt bezoek van een geheimzinnige jonge vrouw: waarom zoekt zij hem op, net nu hij een allesbepalende beslissing
voor zijn land heeft genomen? En waarom komt zij hem zo bekend voor? Deze roman verscheen in 1943, een jaar na Gloed. Meer nog dan in Gloed zoekt Márai naar een
antwoord op het raadsel van de onvermijdelijkheid, op het geheim van het lot. En dat in woorden en zinnen die men zelf had willen bedenken omdat ze uitdrukken wat diep van
binnen door iedere lezer wordt gevoeld. Een jonge Finse vrouw stapt het leven binnen van een hoge ambtenaar op een Hongaars ministerie, op het moment dat hij een
beslissing heeft genomen die van bepalende invloed zal zijn op het verloop van de oorlog. Zij hoopt dat hij haar aan papieren kan helpen die voor haar van vitaal belang zijn. De
normaal zo beheerste man wordt volledig in de war gebracht door de vrouw, die als twee druppels water lijkt op zijn jaren geleden gestorven geliefde. Wie is deze
dubbelgangster? Hij nodigt haar nog diezelfde avond uit. Verlangen en hoop komen in hem omhoog, maar ook talloze vragen. Waarom komt deze onbekende maar hem toch zo
vertrouwde vrouw juist nu zijn leven binnen? En waar zal deze ontmoeting toe leiden? Toen Sándor Márai zijn vrouw Lola ontmoette, wist hij vanaf het eerste moment dat ze bij
elkaar hoorden, dat ze verwanten waren. Zonder gesprek, zonder lichamelijk contact. Alleen de ontmoeting, voorbeschikt en onvermijdelijk. Die ervaring heeft Márai in deze
roman geprojecteerd tegen het achterdoek van de onvermijdelijkheid van een oorlog waaraan niemand zich kan onttrekken.
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Klimaatoorlogen Gwynne Dyer 2010-10-26 Grote groepen vluchtelingen. Ineenstortende staten. Vernietigende oorlogen. Gwynne Dyer geeft een angstaanjagende blik op de
nabije toekomst, waar de klimaatverandering de wereldmachten dwingt tot genadeloos harde maatregelen om te overleven. Een wereldwijde temperatuurstijging van slechts
twee graden Celsius een opwarming die zo goed als onafwendbaar is zal de wereldpolitiek tot het kookpunt brengen, met massale oorlogen over het schaarse voedsel en water
als gevolg. Dyer interviewde onder andere experts van de CIA en NASA en citeert uit de recentste wetenschappelijke publicaties om de harde waarheid over de toekomst van

onze planeet te tonen. Kan onze technologie ons redden of is het al te laat? Waar liggen onze kansen om de schade te beperken? Klimaatoorlogen biedt een onverschrokken
vooruitblik en is daarmee een van de belangrijkste boeken van de komende jaren. Gwynne Dyer is freelance journalist, wetenschapper en docent internationale betrekkingen.
Zijn artikelen verschenen in 45 landen, waaronder in nrc next.
Ik wil alleen maar alles Cecily von Ziegesar 2009-10-28 'Welkom in de Upper East Side, New York, waar mijn vriendinnen en ik in gigantische, te gekke appartementen wonen,
naar exclusieve privé-scholen gaan en al het heerlijks dat deze stad te bieden heeft uitbuiten.' Stap in de wereld van Gossip Girl - kijk toe hoe wij ons bezondigen aan jaloezie en
verraad, natuurlijk altijd tijdens de hotste party's in de gaafste clubs. ... S. en B. hebben besloten om hun ruzie af te zoenen en het goed te maken, en dat werd tijd. Ik bedoel,
hoe lang kun je kwaad blijven op iemand met wie je als kleuter in de zandbak hebt gespeeld? De vraag is, nu ze weer samen zijn, welke idiote plannen die twee hebben? Geloof
mij, ik ben de eerste die erachter komt en jij bent de tweede. Je kan niet zeggen dat ik goed ben in het bewaren van geheimen. Liefs, Gossip Girl
Het verboden schrift Alba de Céspedes 1973
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