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Wat is waanzin Darian Leader 2012-05-22 In de geschreven media, op tv, in soaps of films wordt waanzin altijd uitgebeeld als iets extreems: gewelddadige uitbarstingen,
toevallen of hallucinaties. Maar als waanzin nu eens helemaal niet is wat wij denken dat het is? Als het eerder regel dan uitzondering is? Als de kenmerken van waanzin niet
zichtbaar zijn en eigen aan de doorsneeburger? Psychoanalyticus Darian Leader begint en eindigt zijn betoog met het geval van de Britse arts Harold Shipman, een
massamoordenaar die kennelijk zo 'normaal' was dat sommige patiënten zelfs na zijn veroordeling nog door hem behandeld wilden worden. In een uiterst lucide en confronterend
betoog onderzoekt Leader onopvallende krankzinnigheid en laat hij zien dat ons begrip van waanzin herziening behoeft.
The British National Bibliography Arthur James Wells 2000
De prins en de arme jongen Mark Twain (pseud. van Samuel L. Clemens) 1978 Wanneer in de 16e eeuw de Engelse kroonprins en een straatjongen met elkaar verwisseld worden,
levert dit voor beiden allerlei problemen op.
De molen aan de Floss George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans.) 1981
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2003
De cliënt John Grisham 2015-06-01 De elfjarige Mark Sway en zijn broertje Ricky trekken op zekere dag het veld in om stiekem sigaretjes te roken. Daar zijn ze getuige van de
dramatische zelfmoord van Jerome Clifford, een louche advocaat uit New Orleans, die aan de vooravond stond van een van zijn grootste zaken.
Er zijn geen slangen in Ierland Frederick Forsyth 2014-03-25 Harkishan Ram Lal, medisch student in Ierland, neemt uit geldnood een zomerbaantje als bouwvakker. Hier wordt
hij door zijn racistische baas onterecht behandeld en geslagen. Harkishan laat niet over zich heen lopen en verzint een gevaarlijk plan om hem terug te pakken.
De instructies Adam Levin 2011-04-15 Gurion Maccabee is een krankzinnig, wijs, grappig, onverbeterlijk, verontrustend en goddelijk geïnspireerd jochie van tien jaar. Hij is
van zo¿n beetje elke Joodse school in Chicago getrapt en wordt op zijn nieuwe school direct in ¿De Kooi¿ ondergebracht: een gesloten programma voor kinderen met
gedragsproblemen. Daar ontpopt hij zich echter al snel als de ultieme leider, met messianistische aspiraties. Wat volgt is een angstaanjagende les in hoe de onderdrukking
van menselijke en creatieve vrijheid, in combinatie met religieuze hartstocht en de energie van de jeugd, extremistisch gedrag in de hand werkt. De instructies beroept zich
op de klassieke bildungsromans van de twintigste eeuw ¿ de ziekelijke (on)logica van de jeugd in Heer der Vliegen, de intensiteit in Portnoy¿s klacht, de sensaties van het
geweld en de taal in A clockwork orange, de hyperalerte politiek in Blikken trommel ¿ en verjaagt de zorgvuldige ironie die typerend is voor de hedendaagse Amerikaanse
roman. Kortom, De instructies is een monumentale, onvergetelijke en voortdenderende roman die niemand onberoerd zal laten.
Druiloren Morris Gleitzman 2001 De twaalfjarige Keith vindt dat zijn ouders door hun saaie leven druiloren zijn geworden en probeert ze op te vrolijken. Emigreren naar
Australië lijkt hem de beste oplossing en tot zijn grote verbazing doen ze dat ook. Vanaf ca. 10 jaar.
De adelaar van het negende Rosemary Sutcliff 2003 Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met zijn Britse vriend in het Brittannië van de 2e eeuw
op zoek naar de verdwenen standaard van zijn vaders legioen.
Archie Greene en het geheim van de magiër D.D. Everest 2015-03-21 Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand
van een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd jaar oud boek dat geschreven is in een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een speciale opdracht,
Archie moet het boek terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere
krachten er alles voor over hebben het boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld waarin boeken kunnen praten, bibliothecarissen toverkracht bezitten en magische
spreuken tot leven komen.
Rain man Leonore Fleischer 1989 Na de dood van zijn vader ontdekt een jonge materialistisch ingestelde man dat hij een autistische broer heeft.
Amelia Bedelia en een middag vol verrassingen Peggy Parish 1979 Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen. Ze vatten echter alles verkeerd op
en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie
en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend.
Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
De prijs van de bruid Buchi Emecheta 1988 De liefde van een Nigeriaans meisje voor een dorpsonderwijzer maakt inbreuk op de heersende tradities.
De avonturen van Alice in Wonderland Lewis Carroll 1989
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
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in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
De kleine ark Jan de Hartog 1972
Dochter van Shizuko Kyoko Mori 1998 Na de zelfdoding van haar moeder probeert een jong meisje haar leven zin te geven, maar dat valt niet mee in het Japan van de jaren
zeventig en wanneer de familie-eer is aangetast.
Zeven Kleine Australiërs (Geïllustreerd) Ethel Turner 2017-10-24 EEN WOORD VOORAF."Seven little Australians" heeft Miss Ethel Turner het boek genoemd, dat thans in
Nederlandsche vertaling verschijnt. "Zeven kleine Australi�rs" heb ik dus boven het verhaal geschreven, dat de geschiedenis bevat der kinderen van den bij Sidney wonenden
kapitein Woolcot.Steeds verdiept onze jeugd zich nog gaarne in het aangenaam, frisch geschreven verhaal "Helen's Kleintjes", en zouden er wel vele jonge meisjes bij ons
gevonden worden, die niet heerlijke uren hadden doorgebracht met het lezen van Louise Alcott's boeken? Welnu, aan allen, die in dergelijke lectuur genoegen scheppen, draag
ik de "Zeven kleine Australi�rs" op.
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen. Gelukkig kan
het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
De weg naar Vlaanderen Claude Simon 1987 Experimentele beschrijving in de traditie van de "nouveau roman" van een episode uit de Tweede Wereldoorlog.
De leegte achter ons laten Selma Leydesdorff 2008
Cry freedom John Briley 1989 Een Zuidafrikaanse blanke journalist raakt bevriend met een zwarte vrijheidsstrijder, die hem laat zien hoe zwart-Afrika werkelijk leeft.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een
recept voor succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen?
Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een
griepepidemie kan starten, zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant vullen. Het beslissende moment
leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve
persoon kan de wereld veranderen.
De schitterende doden Belinda Bauer 2017-05-23 Hij zou haar kunnen doden. Zij zou het kunnen toelaten. Eve Singer is op zoek naar de dood. Haar carrière als
misdaadverslaggever lijkt voortijdig aan zijn eind te komen en ze is bereid om alles te doen om haar op sensatie beluste publiek tevreden te stellen. De moordenaar is ook op
zoek naar de dood, om aan iedereen de schoonheid van het sterven te laten zien. Hij kondigt zijn macabere optredens van te voren aan en zorgt ervoor dat deze voor iedereen
te zien zijn. Wanneer de moordenaar contact opneemt met Eve, grijpt ze deze kans om als eerste de moorden te verslaan met beide handen aan.
Sardanapalus Lord Byron 1836
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
Het heilige vuur Ellis Peters 2013-05-17 Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury, heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te
verzorgen. In zijn vrije tijd is hij amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.Broeder Cadfael wordt naar Wales gestuurd om de beenderen van
een gestorven heilige te bemachtigen. Het klooster van Shrewsbury zou wél varen bij het bezit van de botten die, naar verluidt, bovennatuurlijke krachten bezitten.Wanneer
Cadfael de tocht aanvaardt, vindt hij vele obstakels op zijn weg, onder andere een wonderbaarlijke dode...
Apenliefde Pat Murphy 2006 Een dokter brengt de geregistreerde hersenactiviteit van zijn overleden dochter over op een chimpansee. Chimpansee Rachel blijft alleen achter
nadat haar 'vader' is gestorven. Vanaf ca. 13 jaar.
De veertig dagen van de Musa Dagh Franz Werfel 1962
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om
mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan
antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor
jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou.
Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Het raadsel van de wadden Erskine Childers 2015-12-22 'Het raadsel van de Wadden' is een klassiek spionageverhaal uit de twintigste eeuw. Dit spannende verhaal, al twee keer
verfilmd, in negen talen uitgegeven, en is nu weer beschikbaar! In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog opende 'Het raadsel van de Wadden' de ogen van de Engelse regering.
Dit nautische avonturenverhaal, voor het eerst verschenen in 1903, speelt zich af op het Nederlandse en Duitse Wad en heeft als hoofdpersonen twee jonge Engelsen die de
plannen van de Duitse keizer om Engeland aan te vallen weten te achterhalen. Een vertelling over het uitpluizen van een mysterie, dat zich geleidelijk aan zelf oplost en pas
helemaal aan het eind een schitterende climax bereikt. De opwinding begint echter al meteen op de eerste bladzijde, waarna het verhaal gaandeweg steeds interessanter wordt.
Met behulp van kaarten kan de lezer ook zelf meedenken. En wat de hoofdpersonen betreft: echte Britse zeilers uit het begin van de vorige eeuw. De sfeer van grijze
noordelijke luchten en kilometers woelig water en natte zandplaten is vrijwel nergens zo goed weergegeven als in dit boek.

1/1

Downloaded from amalattea.com on August 13, 2022 by guest

