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Dagenlang kijken ze stiekem naar elkaar, voorzichtig groeten ze elkaar, en dan komt de dag
waarop ze naast elkaar gaan zitten en beginnen te vertellen. Over wat er misgegaan is, over
levens vol angst en falen, over teleurstellingen en schaamte. Ze worden bijna vrienden, de twee
buren op hun parkbankje, tot op een dag de salaryman niet meer verschijnt met zijn liefdevol
gevulde lunchtrommeltje. Het internationale succes van Haruki Murakami heeft de universele
waarden van oost en west laten zien. Milena Michiko Flaar wordt beschouwd als de vrouwelijke,
jongere Murakami. Haar ontroerende verhaal overbrugt elke denkbare culturele kloof. Met haar
twee parkbankvrienden, die op alle gebieden buiten de geldende norm vallen, zit zij als derde in
het park en betovert ons met hun verhaal.
Wachttijd Saul Bellow 1993 In de maanden dat een jonge Canadees in 1942 moet wachten op
zijn inlijving in het leger overdenkt hij zijn leven.
Lance Armstrongs oorlog Daniel Coyle 2010-03-04 Als er iets is dat het leven van Lance
Armstrong typeert - behalve dat hij een succesvol gevecht voerde tegen kanker, zeven keer de
Tour de France won, uitgroeide tot een media-icoon en herhaaldelijk van dopinggebruik werd
beschuldigd - dan is het wel zijn onbreekbare wil om te winnen. Ten koste van alles en iedereen.
Armstrong krabbelt weer op na de bijna verloren Tour van 2003, verwerkt een pijnlijke
scheiding, speelt psychologische spelletjes met renners als Jan Ullrich en houdt zich staande in
een mediacircus van jetsetters, controversiële Italiaanse sportartsen, advocaten en de
dopingheksenjacht van Franse pers en politie, die uitgerekend na Armstrongs afscheid steeds
grotere vormen aanneemt. Dit alles maakt de lezer van zeer nabij mee - alsof Daniel Coyle bij
Armstrong achterop de fiets zat. Wat drijft deze man? Lance Armstrongs oorlog geeft op uiterst
onderhoudende wijze antwoord. En is daarmee dé biografie van een van de grootste
sportmensen aller tijden. 'Een proeve van Amerikaanse sportjournalistiek in de beste tradities.' de Volkskrant 'Het is eigenlijk veel leuker in boekvorm dan op tv.' - Sunday Telegraph Daniel
Coyle schreef onder meer Hardball en Waking Samuel. Zijn werk werd opgenomen in The Best
American Sports Writing. Hij woont in Alaska met zijn vier kinderen. Benjo Maso schreef onder
meer Wij waren allemaal goden. De Tour van 1948.'
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt
Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na
drie lange jaren sparen en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven
van New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen
een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor
over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds,
die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs
leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
De gouvernante van Penwhythe Hall Sarah E. Ladd 2019-06-18 ‘De gouvernante van
Penwhythe Hall’ van Sarah Ladd is een romantische roman over een onverwachte liefde.
Gouvernante Delia heeft er alles voor over om de weeskinderen onder haar hoede te
beschermen... Zelfs haar hart. Jaren geleden nam Cordelia Greythorne een positie aan als
gouvernante van vijf kinderen. Nu de vader van de kinderen is overleden, vertrekt ze met de
weeskinderen naar zijn broer op Penwhythe Hall. Daar komt Jac Trethewey voor een grote
verrassing te staan nu hij plotseling verantwoordelijk blijkt te zijn voor vijf kinderen. Bovendien
lijkt hun gouvernante een geheim mee te dragen, dat zijn grote plannen voor het vervallen
Penwhythe Hall weleens ernstig zou kunnen verstoren. Sarah Ladd schrijft net als Julie Klassen
romans die zich afspelen in de Regency-periode in Engeland. Eerder verschenen van haar hand
‘De erfgename van Winterwood’ en ‘De directrice van Rosemere.’
Het duister van de maan John Sandford 2008-10-01 In het stadje Bleustem, waar iedereen elkaar
kent, brandt een afgelegen huis tot de grond toe af. Judd, de eigenaar, was in het huis
opgesloten en kon niet ontsnappen. Moordzakenrechercheur Virgil Flowers komt erachter dat
Judd jaren geleden een groot aantal boeren tot bankroet heeft gebracht. Enkelen pleegden
zelfmoord. En er doen geruchten de ronde over vele affaires met getrouwde vrouwen, en over
een buitenechtelijke dochter. Waar het volgens Virgil op neerkomt, is dat je hard zult moeten
zoeken om iemand te vinden die geen hekel had een Judd.
Boetekleed / druk 4 Ian McEwan 2013-12-09 Nadat een jongeman vijf jaar in de gevangenis
heeft doorgebracht vanwege een valse beschuldiging van verkrachting, probeert de jonge vrouw
die hem beschuldigd heeft met zichzelf in het reine te komen en de aangerichte schade te
herstellen.
Best Baby Products Sandra Gordon 2007-04-03 Assesses the safety, durability, comfort, and
performance of baby products such as toys, clothes, food, and cribs.
Wie adverteert een moord! Agatha Christie 2015-03-25 In een Engels dorp wordt door middel
van een advertentie in de dorpskrant een moord aangekondigd. De plaats staat erbij, en ook de
tijd: vrijdagavond om half zeven. Hoewel de meeste dorpsbewoners denken dat het om een grap
gaat, zijn er die vrijdag toch heel wat mensen op de been om te kijken wat er gaat gebeuren. Het
is het begin van een raadselachtige zaak, die door Miss Marple uiteindelijk wordt opgelost.
Honderd dagen Lukas Bärfuss 2016-06-14 David Hohl werkt als ontwikkelingssamenwerker in
Rwanda, aan de vooravond van een humanitaire catastrofe. Zijn collega’s vluchten het land uit,
maar Hohl besluit achter te blijven. Al snel beseft hij zijn fout, en moet hij zich staande houden
met enkel zijn goede bedoelingen en een teveel aan idealen. Kigali, 1994. De hel breekt los in
Rwanda. Het lijkt een chaos, gewelddadig en moordzuchtig, maar deze hel is zorgvuldig
georkestreerd door een corrupt regime. Ontwikkelingssamenwerker David Hohl draait de deur
achter zich op slot en sluipt de tuin in om zich achter de reservegenerator te verstoppen, waar
zijn collega’s hem niet zullen vinden. Hij neemt het besluit in een fractie van een seconde. Hij wil
hier blijven, in plaats van een laffe aftocht te blazen en het oorlogsgebied per evacuatievlucht te
verlaten. Missie gefaald; laat ze maar verrotten. Hij wenst niet gered te worden, en hij wil
bovendien in de buurt blijven van zijn lief Agathe, dochter van een lokale ambtenaar. Maar hij
was oprecht verbaasd om te zien dat zelfs zijn leidinggevende een paar goede, duurzame laarzen
had klaarstaan voor het geval dat ze plotseling moesten vluchten – was hij dan de enige die
geloofde in hun werk? Nu, na zijn eerste dag alleen, beseft hij de omvang van zijn misstap.
Agathe is spoorloos, en de komende honderd dagen zal zijn lot in de handen liggen van de
moordende, plunderende rebellen die Hohl in leven houden door hem voedsel en bescherming te
bieden. Honderd dagen toont ons op ongekend realistische wijze een verwoest en beeldschoon
land, en de worstelingen van een goedbedoelende man die onder dreigt te gaan aan een
overvloed van idealen en zich plotseling medeplichtig ziet aan een humanitaire catastrofe. Een
nietsontziend portret van een continent dat op eigen benen tracht te staan, maar afhankelijk
wordt gehouden door corrupte leiders enerzijds en welvarende, welwillende westerse landen
anderzijds. Beklemmend en in precieze, observerende taal roept Lukas Bärfuss het beste van de
literaire werelden van Dave Eggers en J.M. Coetzee op.
Misery Stephen King 2017-05-05 In Misery, de bestseller van meesterverteller Stephen King,
wordt een auteur het slachtoffer van een doorgedraaide fan die hem dwingt haar favoriete
personage weer tot leven te wekken. Schrijver Paul Sheldon wordt op een afgelegen boerderij
gegijzeld door de zonderlinge Annie Wilkes, een fan van zijn boeken. Maar Annie kan niet
accepteren dat Misery, haar geliefde romanpersonage, is vermoord door haar schepper. Annie
dwingt Paul zijn heldin weer tot leven te brengen. Paul heeft, gekluisterd aan zijn rolstoel, geen
keus. Maar schrijvers beschikken ook over wapens... ‘Spannend, vermakelijk, echt eng.’ USA
Today

Consumer Reports Best Baby Products Sandra Gordon 2004 In this eighth edition, parents will
find helpful tips on "building" the baby's nursery, from crib to diaper bag, plus ratings of car
seats, carriers, play yards, and travel systems.
Family Biking Robert Hurst 2015-10-22 Family Biking is a guide for parents and parents-to-be on
how to introduce their children to the joys and responsibilities of bicycle riding. The guide
includes safe methods of transporting children via trailer bike or tandems, taking young children
on bicycle tours, fitting a child to a bicycle, teaching all aspects of bicycle safety, as well as how
to deal with dangerous or potentially dangerous situations. It also includes how to teach children
to care for their own bicycle, how to dress, how to carry things on their bicycle, and how to
perform basic maintenance and repairs.
Backpacker 2004-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep,
inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on
active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine
whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and survival tips they publish.
Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product
innovation, has become the gold standard against which all other outdoor-industry awards are
measured.
Noodsprong John Sandford 1997
Het vergeten dorp Lorna Cook 2019-07-16 Een mysterieuze oude foto leidt tot de ontdekking van
een vreselijk geheim... Deels historische roman voor fans van Kate Morton en Carol Drinkwater.
1943: De hele wereld is in staat van oorlog, en de bewoners van Tyneham wordt gevraagd hun
thuis op te offeren – het dorp wordt overgedragen aan het Britse leger. Maar op de vooravond
van de overdracht zal een vreselijke gebeurtenis ervoor zorgen dat drie van hen voor altijd
verdwijnen. 2017: Melissa hoopte dat een vakantie aan de kust van Dorset haar relatie uit het
slib zou trekken, maar ondanks de idyllische omgeving gaat het juist bergafwaarts. Dan vindt
Melissa een mysterieuze foto, van een vrouw uit het vergeten dorp Tyneham. Ze is vastbesloten
om te ontdekken wat het verhaal achter de oude foto is. Maar Tyneham verbergt een gruwelijk
geheim...
Icarië Uwe Timm 2018-10-27 Duitsland, april 1945. De oorlog is verloren, geallieerde troepen
rukken op langs totaal verwoeste steden. De Amerikaanse officier Michael Hansen keert terug
naar zijn geboorteland om in opdracht van de geheime dienst uit te zoeken welke rol de
vooraanstaande rassenhygiënicus dr. Alfred Ploetz heeft gespeeld in het Derde Rijk. Hansen
verricht zijn werk vanuit een geconfisqueerde villa, legt beslag op een luxe cabriolet en wordt
verliefd op de jonge Duitse weduwe Molly. Met Icarië laat Uwe Timm eens te meer zien dat hij
een meesterverteller is. Op indrukwekkende wijze verweeft hij feit met fictie, en verwoesting
met romantiek in een grandioze roman waarvoor hij meer dan veertig jaar onderzoek deed. ‘Uwe
Timm is een van de grootste schrijvers van onze tijd.’ DER TAGESSPIEGEL
's nachts is het stil in Teheran Shida Bazyar 2017-03-01 1979. De sjah is verdreven en de
revolutie in Iran is een feit. Behsad en Nahid zijn idealistisch en willen zich inzetten voor een
rechtvaardige samenleving. Maar hun optimisme verdwijnt als de Islamitische Revolutie steeds
meer aanhangers krijgt. De repressie neemt toe en omdat de situatie te gevaarlijk wordt,
besluiten ze met hun twee kleine kinderen naar Duitsland te vluchten. Daar bouwen ze een
nieuw leven op, maar het verlangen naar het moederland blijft. Bovendien neemt de angst om
hun kinderen aan het nieuwe land te verliezen toe.
Alle maskers af Robert Edmund Cormier 1980 Roman over het verloop van een gijzeling van
een bus met kinderen.
Codenaam Villanelle Luke Jennings 2018-11-20 Villanelle is een van de meest getalenteerde
huurmoordenaars ter wereld, een psychopate wier hang naar luxe alleen wordt overtroffen door
haar liefde voor het moorden. Maar als ze een Russische politicus omlegt, krijgt ze een
formidabele tegenstander: Eve Polastri, ogenschijnlijk een doodnormale vrouw, stiekem een
gedreven, hyperintelligente geheim agente, die niet zal rusten voor ze Villanelle kan stoppen.
Een internationaal kat-en-muisspel volgt, waarbij Eve en Villanelle geconfronteerd worden met
corrupte regeringen, machtige criminele organisaties, en vooral met elkaar.
Product Safety & Liability Reporter 2002
Catalogue Montgomery Ward 1942
In het heetst van de nacht John Sandford 2011-01-17 Moordzakenrechercheur Virgil Flowers
dacht dat niks hem meer kon verrassen. Hij had het mis. Wanneer hij tijdens een warme,
broeierige nacht in Minnesota in bed ligt met een van zijn ex-vrouwen, gaat de telefoon. Het is
zijn chef Lucas Davenport, die hem vertelt dat er een lijk is aangetroffen in het plaatsje
Stillwater. Een lijk met twee kogels in zijn hoofd en een citroen in zijn mond. Precies hetzelfde
als bij het lijk dat vorige week werd gevonden... Hoe dieper Virgil Flowers in deze moordzaken
duikt, hoe meer hij vreest dat de dader nog meer namen op zijn lijstje heeft staan. Maar alle
sporen die hij volgt, leiden tot meer vragen, en slapeloze nachten, in plaats van antwoorden. De
enige oplossing die hij kan bedenken is er een waarvan hij niet wil dat het waar is... ‘John
Sandford is een auteur die zware misdaad geloofwaardig weet te combineren met melodieuze
melancholie.’ – De Volkskrant ‘**** Sandford zet losjes uit de pols een sfeertje neer dat scheert
langs het vakmanschap van Michael Connelly en Harlan Coben.’ – VN’s Detective en Thrillergids
‘Wanneer het sfeertekening, droge humor en dialoog betreft, levert Sandford zoals gebruikelijk
kwaliteit van de bovenste plank.’ – Algemeen dagblad ‘Voor liefhebbers van politieke thrillers
een aanrader.’ – Crimezone.nl
De huurster van Wildfell Hall Anne Brontë 2006 Geschiedenis van een problematisch huwelijk in
de eerste helft van de 19e eeuw, vanuit het perspectief van de vrouw.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek
had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas
van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het
boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van
het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film
en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor
het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
Een bijna volmaakte vriendschap Milena Michiko Flasar 2015-01-07 Er zijn meer dan drie
miljoen jongeren in Japan die zich volledig hebben teruggetrokken.Ze hebben zich opgesloten in
hun kamer en afgesloten van de wereld. Milena Michiko Flaar schreef een unieke,
indrukwekkende roman over een fenomeen dat culturen verbindt en landsgrenzen overschrijdt.
Een jongeman verlaat zijn kamer na een isolement van twee jaar. Hij verzamelt al zijn moed,
verlaat op de tast het huis van zijn ouders en gaat de straat op. Voorzichtig betreedt hij de
wereld opnieuw en vindt zijn weg naar een bankje in het park, zijn toevlucht en nieuwe
schuilplaats. Daar opent hij zijn ogen. Tegenover hem zit een salaryman, een
kantoormedewerker zoals er duizenden zijn; een lunchpakketje op schoot, keurig in het pak.
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