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2020-11-03 Het allerlaatste dagboek van Hendrik

Vanwege de sluiting van het verzorgingshuis in

Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland

Amsterdam-Noord is Hendrik Groen overgeplaatst

Voor iedereen die wil weten hoe het met Hendrik

naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-

Groen gaat na zijn eerdere dagboeken Met de

club is uit elkaar gevallen. Af en toe is er een

eerste twee dagboeken is Hendrik Groen

Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig

tweevoudig winnaar van de NS Publieksprijs Van

wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder

de boeken van Hendrik Groen zijn meer dan

is er niet veel meer om naar uit te kijken. Hendrik

900.000 exemplaren verkocht in Nederland en

moet constateren dat de tijd niet meer zo mild

Vlaanderen en hij is vertaald in 36 landen De tv-

voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en

series van de dagboeken trokken wekelijks

begint het overzicht te verliezen. Dat levert het

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers

nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een

‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC Handelsblad

dagboek bij te gaan houden in een poging weer

'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad

wat meer grip op de werkelijkheid te krijgen. En
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anders kan hij er in ieder geval nog eens nalezen

AT&T Toll-free National 800 Directory 1997

wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan

niet aangenamer op als ook in Bergen aan Zee

2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA

het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is

Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

er geen Evert meer om er foute grappen over te

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?

maken, al doet de voorheen zo brave Hendrik zijn

Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf,

best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig

maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

heeft hij nog drie trouwe vrienden over om hem

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-

op het rechte pad te houden: Leonie (88), Frida

resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt

(10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn

met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

hond, het afscheidscadeau van Evert. Samen met

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag

deze bondgenoten sleept Hendrik zich opgewekt

absoluut niet laten merken dat hij meer dan

naar de eindstreep.

alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur
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Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar

moment van de dag met elkaar door. Maar hun

heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk

fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht.

gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met

Skye realiseert zich dat ze bang is om echt intiem

Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er

te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer

ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar

niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson

weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets

bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment.

wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

Slade geniet meer dan goed voor hem is van zijn

kust haar, en nu is alles anders...

leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd

avond uit te gaan met een ander meisje en houdt

2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun

van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme

geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke

beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar
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vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt echter

trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een

niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een

absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige

ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat

Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor

ze gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op

van de levens van drie heel verschillende

een avond van te veel bier en whisky tussen hen

vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht

een weg door het leven te vinden, op zoek naar

van dronken seks tegen de muur van zijn

een gelukkige toekomst in een snel veranderende

appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer

wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in

dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge

1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan

relatie betekenen?

komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in

Felix Krull Thomas Mann 1975

haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn

Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06

en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige

‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de

landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van
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Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante

familieverhaal.’ Avrobode

is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst

Man man man, het boek Domien Verschuuren

kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de

2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu:

Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen

Man, man, man - het boek. Over alles waar

het kende verandert voorgoed. In de chaos zal

mannen zich mee bezighouden. In Man man

Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen

man, het boek vertellen Domien Verschuuren,

en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek

Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van

naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het

de podcast Man man man – je alles wat je altijd

Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf

al wilde weten over mannen maar nooit durfde

‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de

vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek

Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes

openhartige gesprekken over mannelijkheid. Het

maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad

biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De

over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend

Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe
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‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan

over een ander thema, zitten vol bijzondere

onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele

momenten. De sleutel naar het succes is hun

langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs

openhartigheid.’ **** de Volkskrant

‘geen gêne hebben om over emoties te praten of

Spel, verbeeldende de historie van Holland 1742

te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met

Religio medici Sir Thomas Browne 1644

maandelijks meer dan een half miljoen streams

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra

een van de meest beluisterde podcasts in

spanning van de bestverkopende Nederlandse

Nederland. De theatervoorstellingen die

thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

voortkwamen uit de podcast lokten duizenden

hectische leventje in Amsterdam achter zich

mensen naar de zalen. Man man man, het boek

gelaten en is met haar man een bed and

is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is

breakfast begonnen in Umbrië. Onder de

een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’

Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan

Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds

toeristen en van het begin af aan is het een groot
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succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel

lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de

niemand weet is dat ze niet vrijwillig uit Nederland

dochter van een succesvolle Britse juwelier, hij

is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

een charmante zakenman vol levenslust. Maar

geheim met zich mee en door de komst van een

hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl

jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt

Louisa met miskramen worstelt, trekt Elliot zich

het verleden haar nu in te halen. Tijdens een

terug en brengt hij steeds meer tijd door op een

etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze

nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de

voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt

Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet

dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet

Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen

zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten

oplossen. Bij het bezoeken van de plantage voelt

terugkeren naar waar het ooit allemaal begon...

zij zich onverwacht aangetrokken tot eigenaar

De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14

Leo, een ruige man met een bewogen verleden.

Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot

En wanneer Elliots schokkende verraad naar
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boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo

vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:

de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah

mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik

Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze

kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk

verhuisde toen ze negen was naar Engeland,

en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de

maar behield altijd een grote voorliefde voor

theeplanter is historische fictie op haar best.

Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van

Gewoonweg betoverend.' The Sunday Express

onder andere De vrouw van de theeplanter en De

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus

dochter van de zijdekoopman. Over Voor de

jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake,

moesson: 'Voor de moesson is een zinderende,

directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

opzienbarende pageturner en bevestigt Jefferies'

verleden overwonnen om zijn game-imperium op

reputatie als een sublieme verteller en een

te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en met de

scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse

liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

koloniale geschiedenis.' Lancashire Post Over De

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats
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gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander

stereos to food processors

kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en

omdat Mia zich zonder verklaring van hem

waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035.

afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

maar te koppig of bang is erom te vragen. En

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets

hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen,

meer en krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas.

hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer

niet oplossen door een paar regels

getalenteerde detective van de New Yorkse

programmeringscode te schrijven. Hij zal diep

politie, maar haar verleden blijft haar

moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag

of haar voor altijd verliezen.

verrast met een surpriseparty, maar de echte

Consumer Reports Buying Guide Consumer

verrassing moet nog komen: een vrouw met

Reports 2007-11 Rates consumer products from

groene ogen en rood haar drukt hem een glas
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champagne in handen. Na één slokje bubbels is

‘Robb neemt je mee door de straten van New

hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was,

York en weet je met het kat-en-muisspel tussen

maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna

Dallas en haar tegenstander te boeien tot het

maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar

eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve –

AT & T Toll-free National Directory 1996

eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer

de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een

2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt

trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer

geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe

die enkele uurtjes ontspanning zoekt en

Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst

meegesleept wil worden in een spannend maar

van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

ook romantisch verhaal, is dit zeker een

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar

aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die

veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen...

garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl

Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond
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komt Amelia vast te zitten door een blizzard.

1911

Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen -

Food Protection Trends 2004-07

waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van

Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart

haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog

2020 In de katholieke opvanghuizen van de

zullen ze dus nog even moeten volhouden.

Zusters van de Goede Herder werden tientallen

Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien

jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in,

met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het

dag uit verrichtten ze dwangarbeid in wasserijen

laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford,

en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en

opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot

Almelo. Praten was verboden. Vluchten werd

haar verwondering wil hij de feestdagen samen

afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972

doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

gesloten. In Ierland werden in een klooster van

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen

A Modern Dictionary of the English Language

gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
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aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven

compensatie te eisen voor hun kapotgemaakte

van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart.

jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij

Het tweede deel door Maria Genova, bevat de

de nonnen gebeurde.

historische feiten hoe de katholieke kerk deze

Vergelding, Waarheidsvinding, Verzoening M.M.

kwalijke zaken zo lang geheim wist te houden.

Dolman 2004-12-08 Hoe kan de internationale

Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de

gemeenschap adequaat reageren op genocide,

schrijnende verhalen die ze zelfs hun eigen

misdaden tegen de menselijkheid en

familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden

oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel

voor het minste geringste in een donkere cel

getrokken of het (internationale) strafrecht het

opgesloten of moesten hun eigen braaksel

meest geschikte instrument is om belangrijke

opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog

doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te

niets over het bestaan van de wasfabrieken. Op

verwezenlijken. De internationale

dit moment verenigen de slachtoffers zich om

strafrechtspleging ondervindt concurrentie van
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waarheids- en verzoeningscommissies. Maar

vraagstuk hoe de strafrechtspleging afgestemd

zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt

moet worden op de specifieke aard van

geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch –

internationale misdrijven en hun plegers.

complexe werkelijkheid tot het maken van

Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op

keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting

soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar

van internationale misdrijven het beste door

ervaren als een bedreiging voor de eigen politieke

internationale tribunalen dan wel op nationaal

belangen en vrezen zelf voor internationale fora

niveau ter hand kan worden genomen. Het

ter verantwoording te worden. Deze vragen

complementariteitsbeginsel – de hoeksteen van

stonden ter discussie op een symposium dat op

het Statuut van Rome – is een resultante van

19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht

deze afweging en legt het primaat bij nationale

van de Universiteit van Amsterdam, onder

jurisdicties. Voorts worden zowel internationale

auspiciën van het Amsterdam Center for

als nationale gerechten geconfronteerd met het

International Law, werd georganiseerd. Het cahier
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bevat bewerkingen van de bijdragen tot het

soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde

symposium.

manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De

iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor

bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar

het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar

zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood

wie Antonie was. Merlijn bezoekt familieleden en

van Antonie Kamerling staan bij miljoenen

vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij

mensen in het geheugen gegrift. Maar zijn zoon

praat met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin

Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader.

ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie,

Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een aflevering

van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen

van GTST bekeken, geen films van zijn vader

aan meer mooie herinneringen aan zijn vader?

opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet

En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn

en hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels

stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op

is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het

zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader
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heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na zijn

hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een

vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar

groep lezers welke columnist altijd moest blijven.

wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar

Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij welke

zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het

moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te

antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel

nemen kun je door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als

mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats.

hij aan het slot het graf van zijn vader op

Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt

Zorgvlied bezoekt, komt hij tot een prachtige

het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn.

verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’

Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De

hebben, graag zelfs. Het was een stevig

Telegraaf

columnseizoen. Een door een virus totaal

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De

ontwrichte maatschappij in een wankele wereld.

nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de

Bruut uit balans door de moord op George Floyd.
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Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

onverwachte. De vijand die op de loer ligt in de

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet

schaduw toont zich eindelijk.En het was niet

echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel?

degene die ik verwachtte.

Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker.

Andromaché. Treurspel uit het Fransch [by L.

Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks

Meijer]. Jean Racine 1678

zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of juist

Vertrouwen in Burgers Wetenschappelijke Raad

zijn zwakte?

voor het Regeringsbeleid 2012-07-04 Actief

Baas Romance Victoria Quinn 2018-10-08 Ik weet

betrokken burgers zijn van groot belang voor een

hoe het is om geen vader te hebben.Of een

levende democratie. Ze houden

moeder.Ik wil niet dat Diesel weet hoe dat voelt.

volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties

Misschien moet ik me er niet mee bemoeien,

bij de les, vernieuwen de samenleving met hun

maar dat kan ik niet.Ik hou te veel van hem.Net

ideeën en initiatieven en geven het beleid

als ik denk dat alles goed gaat, gebeurt het

draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts
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kleine groepen burgers zich aangesproken voelen

perspectief van burgers en vergroot de kaders

door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen

voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR

te betrekken. Door middel van literatuurstudie en

leidt tot suggesties en adviezen over hoe

veldonderzoek heeft de raad de kansen en

beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en

mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve

beter gebruik kunnen maken van kennis, kunde

betrokkenheid in kaart gebracht. De raad

en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze

onderscheidt drie velden van

titel is onderdeel van de OAPEN Library -

burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,

http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke

maatschappelijke participatie en maatschappelijk

Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

initiatief, en doet aanbevelingen voor het

onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten

vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle

behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan

velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers

adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt

daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het

vooral gelet op de samenhang van het
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overheidshandelen.

Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor

Strategisch merkenmanagement Kevin Lane

de mensen om haar heen, en in het bijzonder

Keller 2010 Studieboek op hbo-niveau.

voor die ene man die zo zijn best doet haar te

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06

begrijpen... Waar Zondagskind ging over

Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige

opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over

collega’s én haar hond mag niet mee. Voor

je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je

Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse

bent.

kantoorleven een ware beproeving. In

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks

was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek

alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld

had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als

voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd

het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen

boven water kan houden – niet alleen op kantoor,

Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in

maar ook op het turbulente pad van de liefde.

New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
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Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt

film won de Golden Globe voor Beste Film en is

hij op plantages in Louisiana, vaak onder de

genomineerd voor negen Oscars, waaronder die

meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop

voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt

eerst in Nederlandse vertaling. Met een

Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt

voorwoord van Steve McQueen en een inleiding

12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van

van Bianca Stigter

zijn gevangenschap in een van de donkerste

Electronics Buying Guide 2008

periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het

The Sicilians Joe Giarratano 2017-04-10 The

boek slaat direct in als een bom en opent vele

Sicilians is crime fiction -- a bracing take on a

Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van

mafia saga, with a fresh and innovative storyline,

het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd

and a cracker of a climax. Book one outlines the

door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd

adventures of a group of Sicilians in the Western

geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De

Sicilian village-towns of the Belice Valley -- some
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are members of the Cosa Nostra brotherhood and

alone and is where the book shines. It finds the

others are ordinary people whose lives are

key characters in transit to Sydney, Australia

controlled by them. Each has their own power

where the action culminates, with the addition of

struggles and agendas. Book two has all the

dirty cops, stand-over men and new murderers.

ingredients of a best seller. It can be read stand

H. Grottii de Jure Belli ac Pacis libri tres, etc
Hugo Grotius 1631
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