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hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het plattelandsleven niet als rustig of
kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die
zo moedig is conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze
heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar verstrengeld raken.
Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en
schreef daarna pas romans. Later keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn
romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit
geschreven als blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek
is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn
prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk
nieuwe wegen in.
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven
samen in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis
onder de bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun
kans afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje
Cinder, een getalenteerde monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met
een mysterieus verleden, beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de
ziekte van haar stiefzus. Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze
zich plots in het midden van een intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze
tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en verraad, moet Cinder eerst de geheimen
uit haar verleden achterhalen om de toekomst van haar wereld te kunnen beschermen.
Koning Lear William Shakespeare 1875
Macbeth William Shakespeare 1800
Spiegels en rook Neil Gaiman 2011-07-28 Spiegels en Rook Een oude vrijster vindt
onder een bontjas in een rommelwinkel de Helige Graal Een jong stel krijgt een
bruiloftscadeau dat onthult hoe hun huwelijk óók zou kunnen verlopen Een zwerfkat
vecht s nachts op leven en dood om zijn adoptiefamilie te beschermen tegen een
gruwelijk kwaad Deze verhalenbundel vol verwondering en verrukking is een
staalkaart van het werk van Neil Gaiman. In zijn handen is magie geen illusie,
maar een krachtig middel om door te dringen tot de kern van het menselijk bestaan,
die verhuld is door de rook van angsten en begeerten en weerkaatst wordt in de
vertekende spiegels van onze dromen.
Canadian Books in Print 1994
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4 gekleurde
litho's en een gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding van de molenaarszoon
en de kat die een laars aantrekt.
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Mark Haddon 2016-08-31 'Het
wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het
hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te herlezen.
Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige
jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van wiskunde en weinig van mensen.
Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren
geel en bruin. Hij is in zijn eentje nooit verder geweest dan het einde van de
straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij
aan een reis die zijn hele wereld op z’n kop zet.
The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
Wat ik nooit eerder heb gezegd Celeste Ng 2018-10-13 ‘Een powerhouse van een
debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om

De structuur van wetenschappelijke revoluties Thomas S. Kuhn 1972
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt ontvoerd door mensen die
het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf
ca. 12 jaar.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de
vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de
man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
How I built this Guy Raz 2020-12-08 Inspirerende businessinzichten door de
verhalen van ondernemers uit de populaire podcast How I Builkt This van Guy Raz
Geweldige ideeën komen vaak voort uit een simpele vonk. Twee jonge ondernemers,
die onhandige, te grote bagage beu zijn, besluiten een betere koffer te bouwen
(Away). Een voormalige boeddhistische monnik besluit dat de beste manier om zijn
lessen over mindfulness- te verspreiden door een app is (Headspace). Een student
aan een business school ontwerpt een website om online kleding op maat te kopen
(Stitch Fix). Bekroond journalist en radiopresentator Guy Raz heeft meer dan 200
zeer succesvolle ondernemers geïnterviewd om verbazingwekkende waargebeurde
verhalen als deze te ontdekken. In How I built this deelt hij tips voor de reis
van iedere ondernemer: van het formuleren van je idee, het zoeken van
investeerders en het werven van werknemers, tot de strijd met concurrenten en
uiteindelijk jezelf een echt salaris betalen. Dit is een must read voor iedereen
die er ooit van gedroomd heeft om een eigen bedrijf te starten of zich afvroeg hoe
baanbrekende ondernemers hun dromen werkelijkheid maakten.
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’ is het
eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge Heaven is geschokt als haar
vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar nieuwe huis is bepaald geen thuis...
‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie van
Virginia Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is de oudste dochter van het gezin
Casteel. Haar vader Luke is na de dood van haar moeder hertrouwd, maar zijn nieuwe
huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw vertrekt, draait Luke door en
besluit zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het gezin Casteel wreed uiteengerukt.
Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar dat zelf geen kinderen heeft
kunnen krijgen. Het ene moment behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze
altijd heeft gewild; het volgende moment mishandelt ze haar omdat ze haar
huishoudelijke taken niet perfect heeft uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’ Cal
haar de aandacht geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk een
plek heeft gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander, duisterder
plan... Lees hoe het verhaal van Heaven verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De
gevallen engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en ‘De droom van een engel’, de
volgende boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
Het lijden van de jonge Werther Johann Wolfgang Goethe 2020 Een 18e-eeuwse
jongeman wordt door zwaarmoedigheid bevangen als blijkt dat het meisje van zijn
liefde al verloofd is.
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02 De titel is ironisch: alle
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het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis.
Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje Middlewood
ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt
het lichaam van de zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door
schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan
kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden
– tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen
Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie,
Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou
kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is
zowel een pageturner als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend
verhaal over familie, geschiedenis en de betekenis van het woord thuis.
Een portret van de kunstenaar als jongeman James Augustine Aloysius Joyce 1977
Deels autobiografische roman over de ontwikkelingsgang van een jonge Ier, die zich
wil bevrijden van godsdienst, vaderland en familie, teneinde zich onbelemmerd aan
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de kunst te wijden.
Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het langverwachte vierde deel
van de internationale bestsellerserie Hof van doorns en rozen Nesta Archeron is
trots, snel boos en niet zo vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is
geworden heeft ze moeite om haar plaats in het vreemde en dodelijke Nachthof te
vinden. Maar erger dan dat is dat ze de verschrikkingen van de oorlog met Hybern
niet kan vergeten. De enige persoon die haar woede meer dan wie dan ook aanwakkert
is Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in haar aanwakkert. Het vuur tussen
hen valt niet te ontkennen en al helemaal niet als ze opeens gedwongen op elkaar
aangewezen zijn. Als de dreiging van oorlog opnieuw haar schaduw over het land
werpt, zullen Nesta en Cassian de strijd met zichzelf en hun vijanden aan moeten
gaan als ze de fragiele vrede willen bewaren. Maar het ultieme gevaar is hun
zoektocht naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen. Lees ook uit deze
serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en
verwoesting Hof van ijs en sterren Hof van zilveren vlammen
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