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drama: de koppige voortzetting van de
loopgravenoorlog. Wat hield de
verschillende landen en hun legers
gaande? Waarom was de legerleiding
niet vindingrijker in wat achteraf
moet worden aangemerkt als een half
criminele onderneming? Terwijl hij
ingaat op deze en vele andere vragen
geeft Keegan een genuanceerde en
onovertroffen beschrijving van de
verschrikkingen aan het front.
Operatie Shylock / druk 3 Philip
Milton Roth 2004 De schrijver ontmoet
zijn dubbelganger die de vernietiging
van de joden in Israël door een
atoomoorlog probeert te voorkomen.
Het scharlaken lied Mariama Bâ 1989
Het huwelijk van een Senegalese
intellectueel en een Frans meisje
loopt uit op een dramatische
mislukking.
De menselijke smet Philip Roth
2021-04-22 Het levensverhaal van de
oudere professor Coleman Silk De
menselijke smet is een weergaloze
roman waarin het levensverhaal van de
oudere professor Coleman Silk wordt
verweven met de geschiedenis van het
moderne Amerika.
Kamer Emma Donoghue 2010-11-17 Het is
Jacks verjaardag, hij wordt al vijf.
Jack leeft met Mam in Kamer, waarvan
de deur op slot zit. Kamer heeft
alleen een dakraam en is elf
vierkante meter groot. Jack is dol op

National Legal Frameworks in
Domesticating Education as a Human
Right in Kenya Okwach Abagi 1998
Hitler en Stalin Alan Bullock 2001
Dubbel-biografie waarin parellellen
getrokken worden tussen beide
dictators en hun totalitaire
systemen.
Things Fall Apart Chinua Achebe
1994-09 The contemporary African
writer's classic novel depicting the
destruction of traditional tribal
life by the white man
Publieke vijand nummer twee Anthony
Horowitz 2002 Nick Simpel raakt
ongewild betrokken bij een
roofoverval. Om te bewijzen dat hij
onschuldig is, moet hij de echte
dader ontmaskeren. Maar hoe doe je
dat als je zelf in de gevangenis zit?
Vanaf ca. 11 jaar.
De Eerste Wereldoorlog John Keegan
2013-11-05 De Eerste Wereldoorlog was
een wereldbrand die in nevelen gehuld
blijft. Die vaststelling komt
ironisch genoeg van John Keegan zelf,
de historicus die er volgens velen
tot dusver het beste in is geslaagd
de krankzinnige strijd tussen de
naties van toen inzichtelijk te
maken. Keegan, vermaard vanwege zijn
superieure militair-historische werk,
concentreert zich in dit boek met
name op het grootste mysterie van het
kcse-registration-manual-2013

1/4

Downloaded from amalattea.com on
August 10, 2022 by guest

televisiekijken; Dora de Explorer is
zijn vriendin, maar hij weet dat wat
hij op televisie ziet niet echt is.
Alleen hijzelf is echt, en Mam, en de
dingen in Kamer. En Ouwe Nick die ’s
nachts vaak komt. Dan zit Jack in de
kast en kraakt het bed. Op een dag
vertelt Mam hem dat er buiten Kamer
ook een echte wereld is. Een wereld
waarmee Jack na hun ontsnapping zal
kennismaken. Kamer is een beklemmende
en fascinerende roman die je nooit
meer vergeet. Verfilmd als 'Room'.
Het elfde gebod Jeffrey Archer
2021-10-22 Jarenlang heeft Connor
Fitzgerald een dubbelleven geleid. De
buitenwereld kende hem als een
hardwerkende en toegewijde vader, de
CIA beschouwde hem als hun meest
dodelijke wapen. Slechts een paar
dagen verwijderd van zijn
uitdiensttreding krijgt hij zijn
laatste opdracht te horen: het
liquideren van de nieuwe Russische
president, Zerimski, die een gevaar
vormt voor de Verenigde Staten. Wat
Fitzgerald dan nog niet weet, is dat
niet Zerimski de vijand is, maar de
directeur van de CIA zelf, Helen
Dexter. Er is een geheim dat
Fitzgerald met zich meedraagt en
Dexter zal niet rusten voordat het
geheim samen met Fitzgerald begraven
ligt. Heeft de spion het complot op
tijd door om zijn eigen leven te
redden? De thriller ‘Het elfde gebod’
van bestsellerauteur Jeffrey Archer
is een bloedstollend verhaal met hoog
tempo, onverwachtse wendingen en
enorme verbeeldingskracht. Jeffrey
Archer is een Britse auteur en
voormalig politicus. Hij was vijf
jaar lid van het Lagerhuis en
zesentwintig jaar lid van het
Hogerhuis. Archer debuteerde als
schrijver in 1974 en heeft sindsdien
meerdere internationale bestellers
geschreven, waaronder 'Kane & Abel'
en de 'Clifton-kronieken'. Naast
thrillers schrijft hij korte verhalen
en toneelstukken. In zijn
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autobiografische trilogie
'Gevangenisdagboeken' doet hij
verslag van de celstraf die hij moest
uitzitten na een veroordeling voor
meineed. Jeffrey Archer is een van de
meest succesvolle auteurs van het
Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd.
Archer is getrouwd, heeft twee zoons
en drie kleinkinderen en woont
afwisselend in Londen, Cambridge en
op Mallorca.
In gesprek met mijzelf Nelson Mandela
2011-03-15 Bestseller Nelson Mandela
nu als midprice In deze autobiografie
is Mandela icoon noch heilige; hier
is hij gewoon een mens van vlees en
bloed. Dit is een zeldzame kans om
tijd door te brengen met Nelson
Mandela; met hem in contact te komen,
in zijn eigen stem: direct, helder en
intiem. In gesprek met mijzelf toont
het persoonlijke leven van Mandela:
van brieven die hij heeft geschreven
tijdens de moeilijkste momenten van
zijn gevangenschap tot het manuscript
van het ongepubliceerde vervolg op
zijn biografie De lange weg naar de
vrijheid. Het boek is een persoonlijk
verslag, vanaf het eerste ontwaken
van zijn politieke geweten tot en met
zijn glansrol op het wereldtoneel.
Dit boek geeft de lezer toegang tot
het leven van de unieke persoon
achter de publieke figuur. Nelson
Mandela werd geboren in Zuid-Afrika
op 18 juli 1918. In 1944 werd hij lid
van het ANC en was sindsdien
betrokken bij het verzet tegen het
regime van apartheid. Tot hij in 1962
werd gearresteerd, waarna 27 jaar
gevangenschap volgde. Nadat hij in
1990 werd vrijgelaten, kreeg Mandela
in 1993 de Nobelprijs voor de vrede
en werd hij in 1994 de eerste
democratisch gekozen president van
Zuid-Afrika. Op 5 december 2013 is
Mandela in zijn huis in Johannesburg
op 95-jarige leeftijd overleden.
Een vrouw op de vlucht voor een
bericht David Grossman 2015-06-30 Een
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vrouw op de vlucht voor een bericht
is een groots verhaal over een vrouw,
haar twee zoons en hun verschillende
vaders. Een roman over vriendschap en
ruimdenkendheid, over een grote
liefde en een versmade liefde, over
ouderschap en over je weg in het
leven. Maar het is vooral een
ongeëvenaarde roman over de bijna
heldhaftige inspanning van een moeder
om een gezin in stand te houden in
een klein en verscheurd land. Israël
verkeert in staat van alarm. Ofer
heeft net zijn dienstplicht erop
zitten, maar meldt zich vrijwillig
voor een militaire actie op de
Westelijke Jordaanoever. Ora, zijn
moeder, vlucht zonder mobieltje en
zonder radio het huis uit om zich
niet te kwellen met het wachten op
een slecht bericht. Ze twijfelt er
niet aan dat dit bericht zal komen.
Maar door te weigeren het in
ontvangst te nemen, kan ze misschien
de boodschap tegenhouden en haar zoon
redden. Grossmans monumentale roman
wordt nu al beschouwd als een
mijlpaal van de hedendaagse
literatuur.
Nachten van eenzaamheid / druk 4
Sidney Sheldon 2007-08 Twee jonge
Amerikaanse vrouwen proberen erachter
te komen waaraan hun echtgenoten zijn
gestorven omdat ze niet geloven dat
de mannen zelfmoord hebben gepleegd.
Door het oog van de naald Ken Follett
2018-04-09 Twee klassiekers van
bestsellerauteur Ken Follett in een
nieuwe vormgeving Door het oog van de
naald was de internationale doorbraak
van Ken Follett Zijn wapen is een mes
en zijn codenaam De Naald. Hij is
Hitlers beste undercoveragent – een
koude en professionele moordenaar.
Het is 1944, een paar weken voor DDay. Een niet-bestaande vloot en
nepvliegtuigen vormen de
afleidingsmanoeuvre die de Duitsers
ervan moet overtuigen dat de invasie
van de geallieerden niet in Normandië
maar bij Calais zal plaatsvinden. Hun
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plannen zouden volledig in het water
vallen als een vijandelijke spion dat
zou ontdekken... maar dat is precies
wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5
laat hij een spoor van dood en
verderf achter in Engeland. Maar hij
had niet gerekend op de jonge vrouw
die op een stormachtig afgelegen
eiland woont en een vitale schakel
blijkt te zijn in een reeks niet te
stuiten gebeurtenissen. De pers over
Door het oog van de naald ‘Een
absoluut geweldige thriller, zo
bloedstollend spannend, met zo’n
ingenieus plot en zo angstwekkend
realistisch dat je gewoonweg niet kan
stoppen met lezen.’ Publishers Weekly
‘Een spionagethriller van de bovenste
categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een
geweldige thriller.’ The Miami Herald
De chemie van de liefde Abha Dawesar
2011-09-14 De zestienjarige Anamika
Sharma is een levenslustige en
leergierige scholiere in New Delhi
met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze
uit in natuurkunde, maar thuis
verbergt ze zich het liefst in de
garage van haar ouders om de
Kamasutra te lezen. Na het lezen van
dit boek is niets meer hetzelfde voor
Anamika en kan zij haar seksuele
nieuwsgierigheid niet langer
onderdrukken. Ze begint een relatie
met een oudere gescheiden vrouw,
verleidt de nieuwe huisbediende en
verklaart haar liefde aan een
klasgenootje dat door alle jongens
wordt begeerd. Tegelijkertijd
worstelt ze met de moraal in haar
land dat het juk van eeuwenoude
tradities nog niet van zich af heeft
geschud.
Het maatschappelijk verdrag, of
Beginselen der staatsinrichting JeanJacques Rousseau 1995 Standaardwerk
van de Franse filosoof (1712-1778)
over de grondslagen van de politieke
theorie.
Tot op de laatste cent Jeffrey Archer
2021-05-19 Één miljoen dollar – dat
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'Kane & Abel' en de 'Cliftonkronieken'. Naast thrillers schrijft
hij korte verhalen en toneelstukken.
In zijn autobiografische trilogie
'Gevangenisdagboeken' doet hij
verslag van de celstraf die hij moest
uitzitten na een veroordeling voor
meineed. Jeffrey Archer is een van de
meest succesvolle auteurs van het
Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd.
Archer is getrouwd, heeft twee zoons
en drie kleinkinderen en woont
afwisselend in Londen, Cambridge en
op Mallorca.
Een leger bij dageraad Rick Atkinson
2009
De slavin Buchi Emecheta 1990 Een
Nigeriaans meisje weet na de dood van
haar meesteres, aan wie zij op jonge
leeftijd is verkocht, naar haar
geboortedorp te ontsnappen.
Het geheim van de vreugde Alice
Malsenior Walker 1992 Het
levensverhaal van een Afrikaanse
vrouw die zich onderwierp aan de rite
van de besnijdenis (cliterodectomie).

is het bedrag dat Harvey Metcalfe, de
koning van de schimmige transacties,
heeft binnengehaald met loze beloften
van een olievondst en snelle rijkdom.
Vier mannen – de erfgenaam van een
graafschap, een dokter in Harley
Street, een kunsthandelaar in Broad
Street en een docent in Oxford – zijn
van de ene op de andere dag
straatarm. Maar ditmaal heeft Harvey
de verkeerden bedrogen. De gedupeerde
mannen spannen samen en schaduwen hem
van het casino van Monte Carlo tot op
de prestigieuze renbaan van Ascot en
de geheiligde gazons van Oxford. Hun
plan is eenvoudig: de schurk het
exacte bedrag afhandig maken dat hij
van ze gestolen heeft – tot op de
laatste cent. Jeffrey Archer is een
Britse auteur en voormalig politicus.
Hij was vijf jaar lid van het
Lagerhuis en zesentwintig jaar lid
van het Hogerhuis. Archer debuteerde
als schrijver in 1974 en heeft
sindsdien meerdere internationale
bestellers geschreven, waaronder
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