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essays written by practicing theater artists who have worked on the play.
The Confessions of Con. Gregan, the Irish Gil Blas Charles Lever 1850

An index by name, literary work, and concept rounds out this valuable

The Works of William Makepeace Thackeray : in 22 Volumes William

resource.

Makepeace Thackeray 1869

De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet

The Confessions of Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau

op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als gouvernante

1955

kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze

The Confessions ... with The Reveries of the Solitary Walker. Translated

compensatie van de man die haar heeft ontslagen: een verachtelijke

from the French, Etc Jean-Jacques Rousseau 1783

egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang.

Lady Roberta Eloisa James 2011-01-15 Juli 1783: Jemma, Gravin van

Wel voor zijn genadeloze zaakwaarnemer, de man die bekend staat als

Beaumont, is zojuist teruggekeerd uit Parijs en is van plan om iedereen te

Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie

shockeren met schandalen. Haar man irriteren is haar grote hobby, maar

knapt alle vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem

ze is toe aan een echte uitdaging. Wanneer haar nicht Lady Roberta haar

met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch moet

vraagt om hulp bij het verleiden van een hertog, grijpt Jemma haar kans.

ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij

Ze transformeert Roberta in de meest verleidelijke vrouw van de stad.

kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven door blinde ambitie, en

Maar het gaat niet zoals gepland en de Hertog doet Jemma een voorstel

dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot

voor een spel - waarbij het derde deel geblindoekt in bed gespeeld wordt...

rechterhand van een hertog. Als zijn werkgever hem opdracht geeft zich,

Memoirs of a Scandalous Red Dress Elizabeth Boyle 2009-04-28 Lady

goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke

Philippa Knolles has loved Captain Thomas "Dash" Dashwell since he first

gouvernante, hoort dat gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet

stole a kiss from her on a smuggler's beach near Hastings. Now after what

gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij

seems like a lifetime of waiting, Pippin is offered a chance to renew her

het steeds minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te

scandalous affair with Dash. But the man from that first heady kiss and the

treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders verliest

man she rediscovers all these years later are hardly the same. Tucked

hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het

away in the back of her closet is a red dress, the one she wore long ago

leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van wie hij is gaan

to win his heart . . . . Could it have enough memories left inside it to

houden...

rekindle a passion she's never forgotten?

The Works of William Makepeace Thackeray: Catherine: a story ; Little

Catherine. Little travels The Fitz-Boodle papers, etc. etc William

travels ; The Fits-boodle papers, etc. etc William Makepeace Thackeray

Makepeace Thackeray 1869

1869

The New York Times Theater Reviews 1997-1998 Times Times Books

Hoofd op hol Rachel Gibson 2014-01-08 Zwoel en zinderend sensueel.

2001-01-02 This anthology examines Love's Labours Lost from a variety of

`Rachel Gibson schrijft chicklit zoals wij het willen zien: humor, romantiek,

perspectives and through a wide range of materials. Selections discuss the

steamy seks en, als toetje, echte liefde. Smullen! Lifestylelog.nl Kate

play in terms of historical context, dating, and sources; character analysis;

Hamilton had het kunnen weten. Nadat ze gedumpt is door haar vriend en

comic elements and verbal conceits; evidence of authorship; performance

over haar toeren is vanwege haar werk, keert ze terug naar Gospel, Idaho,

analysis; and feminist interpretations. Alongside theater reviews,

voor wat rust en ontspanning. Maar als haar eerste poging om een lekkere

production photographs, and critical commentary, the volume also includes

vent te versieren op een complete mislukking uitloopt, vraagt ze zich af
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wat er nog meer mis kan gaan. Om te beginnen komt ze erachter dat op

Broadway theaters, their Off Broadway runs have been enormously

vrijdagavond de poëzieavond van de Breiende Moeders in de Bergen de

successful in their own right. This book discusses more than 1,800 Off

meest enerverende gebeurtenis in Gospel is. Tot ze weer oog in oog komt

Broadway, Off Off Broadway, showcase, and workshop musical

te staan met Rob Sutter, voormalig ijshockeyspeler, eigenaar van de

productions. It includes detailed descriptions of Off Broadway musicals that

winkel Sutter Sports én de hunk bij wie ze een blauwtje liep. Rob heeft het

closed in previews or in rehearsal, selected musicals that opened in

al een tijdje geschoten met de liefde, tot Kate en hij elkaar na sluitingstijd

Brooklyn and in New Jersey, and American operas that opened in New

in een uiterst aanlokkelijke situatie treffen in een warenhuis. Als ze daar

York, along with general overviews of Off Broadway institutions such as

hun eigen verkleedpartijtje beginnen, zijn ze binnen no time de talk of the

the Light Opera of Manhattan. The typical entry includes the name of the

town

host theater or theaters; the opening date and number of performances;

SCAN/info 1992

the production's cast and creative team; a list of songs; a brief plot

Confessions of a Little Black Gown Elizabeth Boyle 2015-05-19 With her

synopsis; and general comments and reviews from the New York critics.

latest book, "New York Times"-bestselling author Boyle begins a two-book,

Besides the individual entries, the book also includes a preface, a

back-to-back romance set in Regency England. Original.

bibliography, and 21 appendices including a discography, filmography, a

Bekentenis van een moordverdachte James Patterson 2014-08-07 Na de

list of published scripts, and lists of musicals categorized by topic and

nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy

composer.

drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in

The London Journal 1870

leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar

The Works of William Makepeace Thackeray William Makepeace

drie broers en zussen 3. Ze kan niemand vertrouwen misschien zichzelf

Thackeray 1869

niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te

Killing a King: The Assassination of Yitzhak Rabin and the Remaking of

bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De

Israel Dan Ephron 2015-10-19 Winner of the Los Angeles Times Book

herinneringen verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het

Prize in History and one of the New York Times’s 100 Notable Books of

graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich

the Year. The assassination of Israeli Prime Minister Yitzhak Rabin

mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer

remains the single most consequential event in Israel’s recent history, and

hebben verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse

one that fundamentally altered the trajectory for both Israel and the

thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen verkochte

Palestinians. In Killing a King, Dan Ephron relates the parallel stories of

boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en

Rabin and his stalker, Yigal Amir, over the two years leading up to the

The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.

assassination, as one of them planned political deals he hoped would lead

De favoriete zus Jessica Knoll 2019-06-11 Als twee zussen deelnemen

to peace, and the other plotted murder. "Carefully reported, clearly

aan een realityshow, had niemand kunnen denken dat een van hen het

presented, concise and gripping," It stands as "a reminder that what

einde van het seizoen niet zou overleven. Goal Diggers wil het leven van

happened on a Tel Aviv sidewalk 20 years ago is as important to

een aantal succesvolle jonge vrouwen tonen zoals het echt is. Maar als

understanding Israel as any of its wars" (Matti Friedman, The Washington

diezelfde vrouwen, opgestookt door de producers, elkaar het licht in de

Post).

ogen niet gunnen, ontaardt de show in een drama. De favoriete zus legt

Kansas City Secrets & Kansas City Confessions Julie Miller 2018-10-01

de onzichtbare grenzen, waar ambitieuze vrouwen vaak op botsen, bloot.

Finding the truth could be deadly… Kansas City Secrets Six years ago,

Tegelijk biedt het boek een eerlijke kijk op de onderlinge relaties tussen

Rosie March’s fiancé was murdered. Now someone is stalking her, intent

vrouwen en de constante druk om jong, relevant en promotable te blijven.

on stopping her memories of the murder from being revealed. Detective

The Works William Makepeace Thackeray 1869

Max Krolikowski, of the city’s cold case squad, must protect his key

Off Broadway Musicals, 1910–2007 Dan Dietz 2010-03-10 Despite an

witness at any cost. And keep himself from falling for a woman who could

often unfair reputation as being less popular, less successful, or less

be innocent…or a killer waiting to strike again. Kansas City Confessions

refined than their bona-fide Broadway counterparts, Off Broadway

When Katie Rinaldi uncovers a dangerous piece of evidence while looking

musicals deserve their share of critical acclaim and study. A number of

into a cold case, her life is suddenly in danger. KCPD detective Trent

shows originally staged Off Broadway have gone on to their own

Dixon is determined to protect her and her young son. But it’s

successful Broadway runs, from the ever-popular A Chorus Line and Rent

complicated. She broke his heart once before, and the feelings he still has

to more off-beat productions like Avenue Q and Little Shop of Horrors. And

for her are a distraction neither of them can afford.

while it remains to be seen if other popular Off Broadway shows like

Pas op voor de hond Roald Dahl 2013-09-12 Pas op voor de hond is

Stomp, Blue Man Group, and Altar Boyz will make it to the larger

afkomstig uit de bundel Over en sluiten, die nog negen andere spannende
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korte verhalen over gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een piloot belandt

chided William July for being so open about the playboy mentality. “Man,

na een ongeluk in het ziekenhuis, waar hij een ontstellende ontdekking

stop giving away all of our secrets to the women,” the host said. But July,

doet. Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de

who has been happily married for six years, believes that this kind of

chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor

secrecy and game playing is harmful to everyone. A self-proclaimed

kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel

former “General in the Bachelor Corps,” July now openly reveals the tricks

van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot

of the bachelor trade to help women find guys who are genuinely ready for

op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de

commitment. Confessions of an Ex-Bachelor delivers no-nonsense

grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.

dialogue on:• The three stages of bachelorhood, and how to tell whether

Oxford and Cambridge undergraduate's journal 1874

your date will ever graduate past groom-a-phobia• How to hold your man

De bekentenis Jessie Burton 2020-01-23 Het nieuwe boek van Jessie

accountable and stand your ground—without making him feel trapped•

Burton. Een krachtige en diep ontroerende roman over geheimen en

Overcoming cultural cues that make men see marriage as a life in chains•

verhalen vertellen, moederschap en vriendschap, en over hoe we onszelf

Where to find your future groom• How to translate a bachelor’s double-

verliezen en weer terugvinden. In De bekentenis ontmoet Elise Morceau in

talk• Getting past the stereotypes of divorced men, “nice guys,” and how

1980 de bijzondere Constance Holden. Ze is meteen diep onder de indruk

men feel about being stepfathersA must read for every single woman who

van haar charme. Ze volgt de vrijgevochten schrijfster naar Los Angeles,

wonders what her guy is really thinking, Confessions of an Ex-Bachelor is

maar voelt zich een buitenstaander in de wereld vol glamour en ambitie.

full of revelations and rewarding advice.

Dan hoort ze een gesprek dat haar leven op zijn kop zet. Drie decennia

Catherine William Makepeace Thackeray 1869

later is Rose Simmons op zoek naar antwoorden over haar moeder, die

Een nobel streven Julia Quinn 2020-07-14 De inspiratiebron voor de #1

verdween toen zij een baby was. Constance Holden is naar verluidt de

Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar vele malen

laatste die haar heeft gezien. Zal de ooit zo beroemde auteur Rose

kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824. Rijkdom, lust en

kunnen geven wat zij vraagt?

verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En

The Memoirs of Mr. Charles J. Yellowplush William Makepeace Thackeray

de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Penelope Featherington

1879

bewondert de broer van haar beste vriendin al zolang ze zich kan

New Peterson Magazine Charles Jacobs Peterson 1884

herinneren, maar de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein.

The Monthly Review 1827 Editors: May 1749-Sept. 1803, Ralph Griffiths;

Bovendien maakt zijn schandalige reputatie hem bepaald geen ideale

Oct. 1803-Apr. 1825, G. E. Griffiths.

echtgenoot. Colin Bridgerton is zwaar beledigd door het beeld dat lady

Confessions of a Little Black Gown Elizabeth Boyle 2009-03-31 She spied

Whistledown van hem schetst in haar roddelcolumn. Hij is helemaal geen

him in the shadows . . . And in an instant, Thalia Langley knew the man

charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt misschien onschuldig, maar wat als

before her was no saint. He might claim to be the Duke of Hollindrake's

het Colin de liefde van zijn leven kost? De pers over de Familie Bridgerton

unassuming country cousin, but no man that handsome, that arresting,

serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire

could be anything but . . . well, he simply must be an unrepentant rogue.

historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire

His cat-like grace and power leave Tally shivering in her slippers at the

kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn

notion of all the wicked, forbidden things he might be capable of doing . . .

gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle

to her. Indeed, Lord Larken is no bumbling vicar, but a master spy there in

Woman

his majesty's service to find—and murder—a notorious pirate freed in a

Weesmeisje Kim van Alkemade 2016-08-09 Weesmeisje nr. 8 is een op

daring prison escape. Devoted to the Crown, Larken's not about to let an

feiten gebaseerde, ontroerende roman over het vermogen van mensen om

interfering (and not entirely innocent) Mayfair miss disrupt his ruthless

kwaad te doen... en lief te hebben. De vierjarige Rachel Rabinowitz

plans. Yet how can he be anything but tempted by this lady in a little black

belandt in het Joodse weeshuis in New York, waar dokter Mildred

gown . . . a dress tantalizing enough to lead even Larken astray.

Solomon medische experimenten uitvoert op kinderen. Rachel wordt

Edith Head, Film Costume Designer Virginia Antoinette Hirsch 1982

onderworpen aan een reeks röntgenbehandelingen, waardoor haar

The Literary World 1870

gezondheid voorgoed wordt aangetast. Als volwassen vrouw ondervindt

Miscellanies William Makepeace Thackeray 1877

Rachel dagelijks de lichamelijke consequenties van de behandelingen.

The Confessions of J. J. Rousseau Jean-Jacques Rousseau 1783

Desondanks werkt ze als verpleegster in een verzorgingstehuis, waar ze

Confessions of an Ex-Bachelor William July II 2003-12-30 The popular

op een dag dokter Solomon onder haar hoede krijgt. Al snel realiseert

relationship guru blows the whistle on perpetual bachelors, with wise

Rachel zich dat zij nu de macht in handen heeft. Moet ze haar kans

words for women seeking nuptial-minded men. A male radio host once

grijpen om wraak te nemen, of kan ze de oude vrouw vergeven?
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'Onontkoombaar, verontrustend en fascinerend.' - Historic Novels Review

Inez because society will never condone such a match. Will Oden

'Een sterk debuut.' - Lambda Literary Review

succumb to the intensity of desire and continue taking Inez to his bed

Romance Fiction: A Guide to the Genre, 2nd Edition Kristin Ramsdell

during the late night hours? When Oden’s cousin Victoria shows up on his

2012-03-02 A comprehensive guide that defines the literature and the

doorstep, he has to make a decision to save her honor. He accepts a duel

outlines the best-selling genre of all time: romance fiction. • A core

against formidable adversary Lord Black Hurst. Black Hurst is a former

collection list in chronological order • An exhaustive bibliographic listing of

knight who has a reputation of destroying any man that dares to challenge

romance titles • Research materials and a brief history of the genre •

him in combat.

Indexes organized by author, title, and subject

Brother Jonathan 1842

Confessions of a Diabolical Lover Dorothy W. Cosey 2012-06-22 Travel

Vurig hart Anna Cleary 2011-11-03 Naïef als Sophy is, weet ze niet hoe

with Oden Lawson last heir of the Lawson family bloodline. When Oden

gevaarlijk knappe, ongebonden mannen als Wesley O'Brien kunnen zijn.

loses both of his parents to the plague it leaves Oden devastated, not to

Zij voelt alleen de aantrekkingskracht. Geen moment vraagt ze zich af

mention the deception of his current betroth Rosaline. Oden turned his

waarom hij zo halsoverkop het kantoor naast het hare heeft betrokken en

back on high society until his lifelong friend Caspian Monroe shows up at

waarom hij steeds op de meest onverwachte momenten opduikt. Wel

Lawson Castle. Caspian convinces Oden to return to London and seek out

merkt ze dat Wesley zich ook tot háár aangetrokken voelt, maar er niet

a wife. The problem is Oden has taken interest in Inez a mere

aan wil toegeven. Is het soms omdat ze nog onervaren is? Dan zal ze

chambermaid in his employ. Inez is a beautiful young woman that loves

hem er eens van overtuigen dat dat geen enkel probleem hoeft te zijn!

Oden unconditionally. Oden refuses to accept his undeniable attraction for

confessions-of-a-little-black-gown-bachelor-chronicles-4-elizabeth-boyle

4/4

Downloaded from retailler.net on September 25, 2022 by
guest

