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Kind van alle volken Pramoedya Ananta Toer 2021 Aan het
begin van de 20e eeuw wordt een ontwikkelde Javaan in
Nederlands-Indië zich bewust van zijn plaats in de
wereld.
De vluchteling Pramoedya Ananta Toer 1991 Op de dag van
de capitulatie wil de Japanse militaire politie nog een
paar voortvluchtige officieren van het Indonesische
vrijwilligersleger terechtstellen.
Het glazen huis / 4 / druk 1 Pramoedya Ananta Toer 1999
Een politiecommissaris houdt het opkomend nationalisme
in Nederlands-Indië in de periode 1912-1918 nauwlettend
in de gaten.
Geschiedenis van Java Sir Thomas Stamford Raffles 1836
Gijzeling in badamya Dorothy Gilman 1992 In het
verscheurde Birma anno 1950 putten enkele toeristen, in

een tempel gegijzeld door een communistische
bevrijdingsbeweging, geestelijke kracht uit het optreden
van een wijze poppenspeler en uit het onbekommerd
vertrouwen in de toekomst van een jong meisje.
Lieve Hemel / druk 1 Rhoda Janzen 2014-02-21 Een 43jarige vrouw keert na een crisis in haar persoonlijke
leven tijdelijk terug naar haar familie in de
mennonietengemeenschap in Californië waar ze opgroeide.
Daar overpeinst ze haar leven, herleeft haar
mennonitische jeugd en komt in het reine met zichzelf.
Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth
Doherty werkt in een militair hospitaal in Engeland. Ze
verzorgt vliegeniers die Europa proberen te bevrijden.
Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun ouders in
Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo
veel mogelijk geld te sparen. Als piloot Jack Novak
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gewond raakt en in het militaire hospitaal terechtkomt,
is hij direct van Ruth gecharmeerd. Maar Ruth wil haar
hart niet verliezen, aan welke man ook. Te midden van
het gevaar en de spanning van de Tweede Wereldoorlog
zullen Jack en Ruth elkaar echter meer dan ooit nodig
hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer mee van het
Engelse platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim
boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en
opoffering een grote rol.
Vaarwel spullen Fumio Sasaki 2017-11-30 Fumio Sasaki is
eind dertig, single, en werkt als redacteur bij een
uitgeverij. Hij woont in een klein appartement in Tokyo,
met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet
veel meer. Een paar jaar geleden realiseerde hij zich
dat al zijn materiële bezittingen hem eerder ongelukkig
dan blij maakten, en dus besloot hij het gros van zijn
spullen weg te doen. In Vaarwel, dingen verkent Fumio
Sasaki de filosofie achter het minimalisme en geeft hij
een aantal eenvoudige regels die je kunnen helpen een
simpeler, gelukkiger en waardevoller leven te leiden.
Hij vertelt hoe een minimalistische levensstijl niet
alleen je leefruimte en gedachtewereld vergroot, maar
uiteindelijk je leven verrijkt.
De gehangene van Dartmoor Michael Jecks 2013-07-30 In
het 14e eeuwse Devon worden weggelopen horigen
meedogenloos gestraft als ze door hun heer werden
gepakt. Maar als Peter Bruther de havezaat van sir
William Beauscyr ontvlucht, stelt hij zich onder
bescherming van de Engelse koning. Als Bruther
opgehangen wordt aangetroffen, moet baljuw Simon,
bijgestaan door de voormalige tempelridder sir Baldwin,
onderzoek doen naar deze koelbloedige moord. Als er
vervolgens nog twee moorden worden gepleegd, zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een ijzingwekkende climax. In

zijn reeks misdaadromans rond sir Baldwin en Simon
Puttock weet Michael Jecks een spannend plot te
combineren met een levendige beschrijving van het laatmiddeleeuwse Engeland. Spanning voor thriller- en
fantasy liefhebbers! Verschenen in deze reeks: De
laatste tempelridder, De heks van Wefford, De gehangene
van Dartmoor, Het mooie lijk, Het lijk zonder hoofd, Het
zevende gebod, Moord in het klooster en De dood van de
erfgenaam.
Gajahmada Langit Kresna Hariadi 2004
Voor een verloren soldaat Rudi van Dantzig 2015-03-27
'Voor een verloren soldaat' speelt zich af in de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog en is gesitueerd op het
Friese platteland, tegen de achtergrond van de
Nederlandse bevrijding. De roman kent een sterk
autobiografisch karakter. Het verhaal wordt verteld
vanuit het perspectief van de elfjarige Jeroen, die door
soldaat Wolt gedwongen wordt tot intiem lichamelijk
contact. De pijnlijke ervaring leidt tot verwarring bij
de weerloze Jeroen. Veel wisselende emoties passeren de
revue: enerzijds is er de schaamte, anderzijds voelt hij
zich trots en uitverkoren. Als Jeroen veertig jaar na
deze ervaring een stoet Canadese oud-strijders Amsterdam
ziet binnentrekken, denkt hij onwillekeurig terug aan de
soldaat en maakt de verwarring zich opnieuw van hem
meester.
De tuinen van Bomarzo Hella S. Haasse 2012-08-06 In
Midden-Italië liggen de raadselachtige tuinen van
Bomarzo, sinds mensenheugenis inspiratiebron van veel
kunstenaars, onder wie de schilders Willink en Dali.
Tussen een gulzige plantenvegetatie en ruïnes leiden
slingerpaden naar groteske beelden en beeldengroepen,
nachtmerrieachtige figuren waarvan het steen is
aangetast door de tijd. Wie legde dit wonderlijke
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beeldenpark zo'n vijf eeuwen geleden aan? En wat willen
deze merkwaardige beelden ons zeggen? Hella. S. Haasse
heeft een oplossing gezocht voor die raadsels en komt in
de sinistere wereld van de Borgia's terecht. Ze vermoedt
dat het park wel eens het handschrift zou kunnen zijn
van een gekweld man. Haasses zoektocht evoceert een
schitterend, minder bekend beeld van de wereld van de
renaissance. De tuinen van Bomarzo is onbetwist een
meesterwerk in het imposante oeuvre van Haasse. Hier
vindt men in geconcentreerde vorm de belangrijkste
thema's en motieven bij elkaar die haar werk samenhang
verschaffen.
De Happy Hooker Xaviera Hollander 2010-02-16 Na het
succes van het in 2002 verschenen Kind af, een eerbetoon
aan haar ouders, verschijnt de herziene editie de
beroemde memoires van Xaviera Hollander, De Happy
Hooker, of hoe een meisje uit een goed milieu, van een
vlotte leerlinge op het Barlaeus Gymnasium, een van de
duurst betaalde prostituees van New York werd. Verteld
zonder schaamte of schuldgevoel, maar wel met een flinke
dosis humor! '
De eindeloze nacht Agatha Christie 2015-03-25 Michael
Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis
een Amerikaans meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar
beter kennen en besluiten te trouwen. Ellie blijkt
schatrijk te zijn en koopt het huis en de grond waar ze
Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt
afgebroken en samen laten ze een modern droomhuis
bouwen. Maar de grond heeft vroeger toebehoord aan
zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust er een vloek
op.
Voetsporen Pramoedya Ananta Toer 1986 Een Indonesische
journalist wordt in de periode 1901-1912 politiek bewust
en actief tegen het Nederlandse koloniale bewind in

Indië.
Dochter van Lucifer Lisa Jackson 2017-06-22 Eve Renner
is teruggekeerd naar New Orleans om het verleden te
vergeten. Maar daar krijgt ze geen kans voor, want er
begint een nieuwe reeks moorden. De slachtoffers zijn
ritueel om het leven gebracht en er zijn nummers op hun
lichaam getatoeëerd. Er bestaat geen verband tussen de
slachtoffers, op één na: het ziekenhuis van Our Lady of
Virtues, de psychiatrische inrichting die eens het
toneel was van onbeschrijfelijke waanzin. Als kind was
het een tweede thuis voor Eve want haar vader was er
arts. Zij bracht er uren door om de geheime kamers en
gangen te verkennen. Ergens in die vertrekken ligt de
sleutel tot een verschrikkelijke misdaad, een
onvoorstelbaar verraad waarvan de echo nog steeds
doorklinkt. En kan zij Cole, haar voormalige minnaar,
wel vertrouwen?
Dood van een huistiran Agatha Christie 2015-03-25 Op
zijn vakantie in Jeruzalem ontmoet Hercule Poirot een
heel vreemde familie. Wanneer hij later hoort dat de
moeder van het gezin is vermoord, verbaast dat hem
absoluut niet. Poirot is vastbesloten de moordenaar op
te sporen – een ingewikkelde zaak, als blijkt dat
vrijwel iedereen in de omgeving van de vermoorde vrouw
een motief heeft.
Meisje van het strand Pramoedya Ananta Toer 1999 Een
eenvoudig Javaans meisje van 14 jaar wordt
uitgehuwelijkt aan een rijke, dominante en feodale
edelman.
Onder mijn huid Kate Holden 2009-10-31 `Ik keek naar de
voorbijflitsende koplampen, de voorruiten van de
tegemoetkomende auto s: een serie vlakken met het
silhouet van een mannelijke bestuurder. Een van hen
stopte; ik bukte, opende de deur en gleed naar binnen.
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De geur van een onbekende auto. Een man van middelbare
leeftijd keek me aan. `Hoi, zei ik. `Hoe gaat het? Heb
je je ooit afgevraagd hoe gewone, hoogopgeleide mensen
in de onderwereld van drugs en prostitutie terecht
kunnen komen? De Australische Kate Holden lijkt op het
eerste gezicht een doorsnee twintiger: afgestudeerd in
kunstgeschiedenis, afkomstig uit een middenklasse gezin,
dromerig, onschuldig. Maar ondertussen is ze een jonge
vrouw die als geen ander weet welke geheimen achter
mensen schuilgaan. Van het beschermde leventje in de
lommerrijke buitenwijken van Melbourne komt ze terecht
in een wereld van seks en geld een schimmige onderwereld
van achterafstraatjes, achterbanken en bordelen. In deze
dappere en meeslepende vertelling vertelt Kate Holden
zonder enige schroom en met de nodige humor over haar
reis door deze onbekende wereld, en hoe het haar
uiteindelijk lukt om eruit te geraken.
Midah, het liefje met de gouden tand Pramoedya Ananta
Toer 1992 Een jonge Indonesische vrouw neemt haar lot in
eigen handen en kiest voor vrijheid en liefde.
Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München
is in 1933 een broeinest van onrust en gevaarlijke
geheimen. Gretchen Müller groeit op tussen de leden van
de nationaalsocialistische partij, onder de hoede van
haar oom Dolf. Gretchen is zijn favoriet en hij
beschermt haar sinds de dood van haar vader. Maar Dolf
is niemand anders dan Adolf Hitler. En Gretchen

gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op
de jonge joodse journalist Daniel. Hij beweert dat haar
vader is vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt
naar antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder
meer vertrouwde. Durft ze in de zoektocht naar de
waarheid haar hart te volgen ook als het leven van haar
en Daniel op het spel staat? Anne Blankman is opgegroeid
in een klein stadje in de buurt van New York, en woont
inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze twaalf was
las ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie
voor Annes leven en de Tweede Wereldoorlog leidde
uiteindelijk tot het idee voor Gevangene van de nacht.
Het oog van de rode tsaar Sam Eastland 2011-05-18 Na de
Russische Revolutie raakt inspecteur Pekkala, ooit de
rechterhand van de tsaar, in ongenade. Hij wordt
gevangengehouden in een goelag in het Siberische woud.
Maar dan blijkt dat zijn kwaliteiten onmiskenbaar zijn:
Pekkala krijgt van Stalin de opdracht de moordenaar van
de Romanovs te vinden. Deze missie brengt Pekkala, en
zijn broer Anton die hij al jaren niet heeft gezien,
weer bij elkaar. De lichamen van de Romanovs worden
gevonden, op één na. Terwijl flashbacks onthullen wat
zich in het verleden tussen beide broers heeft
afgespeeld, ontvouwt zich in het heden een
huiveringwekkend mysterie. De getuigen die kunnen helpen
de moordenaar van de Romanovs te vinden - en het
antwoord op de vraag of de laatste Romanov wellicht
ontsnapt is - worden een voor een vermoord.
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