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Een eerste indruk Nora Roberts
2016-10-25 Shane Abbott gaat doen wat
ze écht wil: een antiekzaak beginnen.
Alles gaat prima, op de kennismaking
met Vance Banning, haar nieuwe
buurman, na. Hij doet ronduit
onaardig tegen haar, en dat terwijl
ze hem een klus voor het verbouwen
van haar zaak wil aanbieden! Jammer,
want behalve handig is hij ook nog
eens heel aantrekkelijk...
Hotel New Hampshire John Irving
2009-10-31 Hotel New Hampshire
vertelt het tumultueuze verhaal van
de familie Berry. Vader en moeder
zijn eigenaar van Hotel New
Hampshire. Frank is de oudste zoon en
zijn leven wordt beheerst door zijn
homoseksualiteit. Franny is de oudste
dochter. John is het derde kind en de
verteller van het verhaal. Zijn
liefde voor zijn oudere zus dreigt
een obsessie te worden. Lily is de
tweede dochter en lijdt aan
dwerggroei. En dan is er nog Ei, de
benjamin van de familie. Vader
besluit op uitnodiging van zijn oude
vriend Freud met zijn gezin naar
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Wenen te verhuizen om daar een nieuw
Hotel New Hampshire te openen.
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.
Het oog van de storm Virginia Andrews
2021-07-20 ‘Het oog van de storm’ is
het derde boek in de vierdelige
Hudson-serie. Na de dood van haar oma
raakt Rain verwikkeld in een strijd
om de miljoenen die zij nalaat. Maar
geld kan geen geluk kopen... ‘Het oog
van de storm’ is het derde boek in de
vierdelige Hudson-serie van Virginia
Andrews. Na de dood van haar geliefde
grootmoeder raakt Rain tegen haar wil
verwikkeld in de strijd om de enorme
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rijkdom van de Hudsonfamilie.
Aangewezen als enige erfgenaam van
miljoenen, wordt Rain geconfronteerd
met de woede van haar moeder, haar
stiefvader en haar kille tante
Victoria. Als bovendien een
plotselinge tragedie Rain treft, kan
geen geldbedrag ter wereld voorkomen
dat haar wereld instort. Rains enige
hoop om haar leven opnieuw op te
bouwen ligt in handen van een
vreemdeling die in haar wereld
opduikt – een man wiens
ruimhartigheid en vriendelijkheid
belangeloos zijn, tot Rains grote
verbazing. Maar net als ze durft te
geloven in een veelbelovende nieuwe
toekomst, haalt Rains verleden haar
in en dreigt opnieuw alle grond onder
haar voeten te verdwijnen... Lees hoe
het verhaal van Rain begon in Als een
regenbui en Een bliksemflits en
verdergaat in Voorbij de regenboog,
de andere boeken in de vierdelige
Hudson-serie!
Avonden met Anna Karenina Gloria
Goldreich 2007 De levens van de leden
van een vrouwenleesclub raken nauw
verbonden met hun lectuur.
De Peloponnesische oorlog Thucydides
2014-01-08 Thucydides grote werk, om
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zijn stijl en inhoud in de Oudheid en
later steeds weer bewonderd en
nagevolgd, vormt het begin van de
geschiedschrijving in Europa en biedt
een onvergetelijk beeld van de
grandeur et misère van de eerste
democratie ter wereld. In het eerste
van de acht boeken waaruit zijn
levenswerk bestaat somt Thucydides
strenge eisen op waaraan een
geschiedwerk moet voldoen. En
vervolgens vertelt hij in zeven
boeken de geschiedenis van wat hij
ziet als de grootste oorlog ooit. Die
geschiedenis bevat de veelbesproken
grafrede van Perikles; een
aangrijpende beschrijving van de
epidemie die Athene teisterde;
verhalen over de tragische ondergang
van vele steden en de dood van
ontelbare dappere strijders; het
fascinerende verslag van de
insluiting van enkele honderden
Spartanen op een eiland; een
openhartige en diepgravende dialoog
over het recht van een superstaat om
te heersen over zwakkeren en veel,
veel meer. De Peloponnesische Oorlog
is een zeer groot en zeer
veelomvattend werk. Niemand zou
zoiets nu nog durven of zelfs maar
kunnen ondernemen.
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