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Een Meisje Is Maar Half Af By Eimear Mcbride
De inspiratiebron voor de nieuwe HBO-serie House of the Dragon. De bloedspannende geschiedenis van de Targaryens uit de wereld van George R.R. Martin komt tot leven in dit absolute meesterwerk. Binnenkort te zien als de Game of Thrones-prequelserie House of the Dragon op HBO Max. Driehonderd jaar voordat Het Lied van IJs en Vuur begon, veroverde Aegon Targaryen met zijn zussen-gemalinnen en hun drie draken het continent Westeros. Meer dan 280 jaar hielden zijn nakomelingen de heerschappij in stand. Ze doorstonden opstanden, burgeroorlogen
en familieruzies... totdat Robert Baratheon de waanzinnige koning Aerys II van zijn troon stootte. Dit is de geschiedenis van het grote Huis Targaryen, opgeschreven door aartsmaester Gyldayn, getranscribeerd door George R.R. Martin.
De Hollandsche Revue
De laatste der baronnen
Indië
mengelingen uit het gebied der Godsdienst ...
Spreekwoorden en zegswijzen over de vrouwen, de liefde en het huwelijk
In de familieroman ‘Liefde moet groeien’ neemt de bekende auteur Gerda van Wageningen de lezer mee naar een Zeeuws dorpje. Niet alleen offert domineesdochter Truuske Vermeulen zichzelf op om voor haar invalide moeder te zorgen, ook is ze de spil van het sociale werk in het dorp. Pas als er een vreemdeling in het dorp komt wonen die haar erg raakt, beseft ze hoezeer ze door haar verplichtingen gebonden is en wordt het hoe langer hoe lastiger om zichzelf te blijven wegcijferen... Een intrigerende familieroman over de liefde en een diep innerlijk conflict, gesitueerd in een klein Zeeuws dorp. Zoals in al
haar romans sleept Gerda van Wageningen de lezer in ‘Liefde moet groeien’ urenlang mee.
weekblad van den ouden heer Smits
Enquête, gehouden door de Staatscommissie, benoemd krachtens de Wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. 1)
Nederlandsche spectator
Eigen Haard
Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bekroond met de Baileys Women's Prize for Fiction 2014, de Desmond Elliott Prize 2014, de Goldsmiths Prize 2013, de Kerry Group Irish Novel of the Year 2014 en de Geoffrey Faber prize 2014. Finalist voor de Folio Prize en op de shortlist geplaatst van de Dylan Thomas Prize. Een meisje is maar half af is een ontroerend en aangrijpende verhaal over de relatie van een jonge vrouw met haar
broer - een liefdesgeschiedenis, maar een die overschaduwd wordt door de hersentumor waaraan de jongen sinds zijn jeugdjaren lijdt. De roman biedt een rauw, soms schokkend inzicht in de gedachten, gevoelens en verwarde seksualiteit van de kwetsbare en eenzame hoofdpersoon. Het leven is niet gul voor haar geweest: haar vader is dood, haar moeder is beschadigd door een wrede jeugd. Haar
perverse oom kan niet van haar afblijven, haar broer is terminaal ziek. Wie Een meisje is maar half af leest, nestelt zich, tegen wil en dank, in het hoofd van de vertelster en maakt haar geschiedenis uit de eerste hand mee: de dood van haar grootvader, de fatale toestand van haar broer, de verkrachting door haar oom, de reeks anonieme, doelloze seksuele uitspattingen waarmee ze
zichzelf straft. Eimear McBride vertelt het verhaal in korte, heftige zinnen en flarden - vaak onaf, maar met het bedwelmende ritme van goede muziek. Het leverde de auteur vergelijkingen op met het werk van Beckett en Joyce. 'Het kon een monoloog zijn van Molly Blooms achter-, achter-, achterkleindochter: het verhaal van een jonge vrouw, soms helder, soms verward, avontuurlijk in de
seks, boos en droevig.' - Anne Enright McBrides debuutroman behandelt de klassieke thema's uit het leven en uit de literatuur: familie, dood, seks en eenzaamheid. Het lezen ervan is een verontrustende ervaring, maar ook een openbaring. Een meisje is maar half af is een onvergetelijke roman - de eerste proeve van een buitengewoon nieuw literair talent. 'Een virtuoos debuut: gedurfd,
gepassioneerd, verontrustend, duister en betoverend. Lees het en het zal je voorgoed veranderen.' - Eleanor Catton, winnaar van de Man Booker Prize 2013
geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen. 1847
De gids
Vijfde, geheel op nieuw bewerkte uitgave
De molen van Dorlcote ... Nieuwe uitgaaf, onder toezicht van P. Bruijn
Te duur gekocht?
1933. Terwijl het Derde Rijk aan een sluipende opmars begint, proberen vijf met elkaar vervlochten families zich staande te houden in de schaduw van gebeurtenissen die de wereld voorgoed zullen tekenen. De jonge Carla von Ulrich probeert zich op haar eigen manier te verzetten tegen het opkomende nazisme. De Amerikaanse broers Woody en Chuck Dewar vechten elk voor een betere wereld, de
een vanuit het politieke wespennest van Washington, de ander vanuit een bloedovergoten oerwoud in de Stille Oceaan. De Engelse Lloyd Williams merkt tijdens de Spaanse Burgeroorlog dat hij niet alleen tegen het fascisme, maar ook tegen het communisme zal moeten vechten. Daisy Peshkov probeert koste wat kost een beter plekje op de Amerikaanse sociale ladder te vinden. En haar Russische
neef Volodya verovert een positie bij de geheime dienst die een aanzet zal geven voor een heel andere oorlog.
Verspreide en nagelaten gedichten
Koning van Katoren
De Nederlandsche spectator
Mathilda's moeder
gemengde lectuur voor burgers in stad en land
De oude koning van Katoren is overleden en er is geen troonopvolger. De 17-jarige Stach moet zeven moeilijke opdrachten volbrengen voordat hij koning kan worden. Vanaf ca. 12 jaar.
De Stads- en Dorpsbibliotheek
kluchtspel
Romantische Werken
Boekenschouw voor godsdienst, wetenschap en kunst
nieuwe vaderlandsche letteroefeningen
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