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In de Trou-ringh (1637) adviseert en beleert Jacob Cats zijn tijdgenoten in tal van huwelijkskwesties, zoals partnerkeuze, hertrouwen, veelwijverij en leeftijds- en standenverschil tussen
geliefden. Hij doet dat aan de hand van talrijke verhalen en anekdotes, die de verteller Cats op z'n best tonen. In de bloemlezing vindt men het paradijselijke huwelijksgeluk van Adam en Eva
beschreven, maar ook de brute geschiedenis van een dubbele verkrachting, een toverachtig sprookje over een huwelijk door dromen, de geschiedenis van de dochter van karel de Grote die
haar vrijer op de rug nam en een vertelling over hoe een listige vrijer een rijke Haagse weduwe verschalkt. De Alfa-reeks omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van
verschillende auteurs. De reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten
zijn, waar nodig, door deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.
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Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door de
verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag
spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren
vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot
hem aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is,
weet niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Het is 1527, en de Sacco di Roma is in volle gang: een woeste plundering waarbij Rome door een huurleger volledig onder de voet wordt gelopen. Terwijl de stad in brand staat weten twee
van haar meest kleurrijke bewoners te ontsnappen. Fiametta is een wonderschone courtisane, Bucino de dwerg die haar met raad en daad bijstaat. Vroeg in de ochtend na de overval gaan ze
op weg naar Venetië, een stad waar, menen zij, het geld op straat ligt. Bucino is slim, zijn ogen zien alles en hij heeft een scherpe tong, Fiametta is mooi en handig. Al snel doen zij met hulp
van een jonge, blinde genezeres en een scanduleuze dichter uit Rome weer goede zaken. Maar Venetië is een stad die zo zijn eigen verlokkingen kent en de grootste uitdaging blijkt
uiteindelijk die jonge, blinde vrouw die hun leven en uiteindelijk ook hun hart binnen weet te dringen – met vernietigende gevolgen voor allen.

Visies van de SP-politicus op actuele politieke en maatschappelijke kwesties in binnen- en buitenland.
Een arme dakloze drinker ervaart vlak voor zijn dood enkele wonderen; deze leggen hem echter verplichtingen op tegenover de heilige Thérèse van Lisieux. Uitgave deels in
stripvorm.
Biografische schets van de Nederlandse auteur (1946- ).
Vols. for 1936- devote one no. of the bulletin to the botanical, ornithological and zoological reserves of the society.
De dood heeft allerlei facetten, praktische, medische en filosofische, die deel uitmaken van het leven zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Journalist Elke Veldkamp wilde weten welke en
sprak daartoe met vijftien mensen die zich beroepshalve of uit interesse met de dood bezighouden. Zo komen onder meer medische, psychologische, maatschappelijke, biologische,
economische en spirituele vragen aan de orde als: Wat is de dood eigenlijk? Hoe gaat sterven? Hoe gaan we ermee om? Wat gebeurt er met het stoffelijk overschot? En zijn wij meer dan ons
fysieke lichaam? Aan het woord komen onder anderen funerair historicus Wim Cappers, cardioloog Pim van Lommel, psychiater Jan Mokkenstorm, rouwdeskundige Leonie van der Maarel,
forensisch arts Wilma Duijst en schrijver Martin Michael Driessen. Vanuit hun deskundigheid vertellen zij over hun inzichten en ervaringen, en over hoe deze hun persoonlijke visie op de dood
hebben beïnvloed.
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