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Als een Indiaas meisje verliefd wordt op een Nepalese
jongen, krijgen beiden te maken met identiteitsproblemen.
Op het moment dat Lily een contract tekent om voor hotshot
Gage Forrester te gaan werken, doet ze onbedoeld afstand
van haar privéleven. Hij eist namelijk dat ze de klok rond voor
hem klaarstaat en geen enkele taak weigert. Wanneer er een
familieschandaal dreigt, verwacht hij zelfs dat ze instemt met
een nepverloving om de paparazzi een nóg beter te verhaal
te geven. De grens tussen schijn en werkelijkheid vervaagt al
snel als ze samen naar Koh Samui afreizen. Op het idyllische
Thaise eiland krijgt Lily een heel andere kant van Gage te
zien: hij is charmant, attent... en verleidelijk. Steeds vaker
betrapt ze zichzelf op dagdromen over hoe het zou zijn om
hem écht voor zichzelf te hebben, al was het maar voor één
nacht...
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie
Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele
manieren om de zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen
stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen
is. Je zou kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat
het christendom aankwam in een boot en Kerala
binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het echt is
begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden.
De wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En
hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in
het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het
ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu,
dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun
eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar
verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende
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oom Chacko. De familie is ondernemend en welvarend, en de
tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en
Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het
oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een
lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine
Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en
diepzinnige manier de geschiedenis van twee bijzondere
kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen.
Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God
van Kleine Dingen, die in meer dan veertig talen werd
vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze
vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van
Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Oproep tot een kritisch zelfonderzoek van joodse godsdienst
en politiek om te komen tot bevrijding van alle onderdrukten.
Foto's met begeleidende teksten over het leven van de Duitse
theoloog (1906-1945) die zich teweerstelde tegen de nazi's
en dat met zijn leven moest bekopen.
Aminata is nog klein als ze uit de Afrikaanse binnenlanden
wordt weggevoerd en in de hel van een slavenschip belandt.
Op een indigoplantage in Virginia ontdekken twee oudere
slaven dat ze kan lezen en schrijven en kennis heeft van
kruiden en het vroedvrouwschap. Ze wordt hun geheime
leerling. Een joodse handelaar neemt haar over nadat ze
haar kind verloren heeft. Jaren later ontvlucht ze hem tijdens
een reis naar New York. In de achterbuurten helpt ze morsige
liefjes van Britse officieren te bevallen. Ondertussen bouwt ze
een netwerk op, waardoor ze als vrije vrouw naar Nova
Scotia kan reizen. Uiteindelijk keert ze terug in Afrika, maar
haar dorp kan ze niet bereiken. Haar lange reis eindigt in
Londen, waar ze een belangrijke rol speelt bij de discussies
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rond de afschaffing van de slavernij. Lawrence Hill stamt zelf
af van Amerikaanse slaven. Tijdens stamboomonderzoek
ontdekt hij de opzienbarende rondreis van sommige slaven.
En hij stuit op Het negerboek, een nauwkeurige opsomming
van slaven die naar Nova Scotia vertrokken, hoe oud en fit ze
zijn en hoe ze hun vrijheid kregen. Het inspireerde hem tot
deze meeslepende roman, die met alle indrukwekkende
details geen moment vaart verliest.
De belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar het om
vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en tijdelijk. Géén
verplichtingen, géén verbintenis voor altijd. Door schade en
schande wijs geworden, gelooft hij niet in liefde - laat staan in
liefde voor het leven. In haar verliefdheid vergeet zijn
minnares, Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker nog, ze
gelooft oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij wanneer ze
zwanger blijkt. Zijn kille reactie komt dan ook als een
ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt ze niet alleen hem
kwijt, maar ook haar baby. Door een wonderlijke speling van
het lot staat ze enkele jaren later weer oog in oog met Jed,
met naast zich een jongetje dat sprekend op hem lijkt... Dit
boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun
meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen
en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan
de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds verder
uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm,
geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog
niets aan zeggingskracht heeft verloren.
In een statig landhuis in Schotland verzamelt zich een groep
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acteurs voor de repetitie van een toneelstuk. Nog dezelfde
avond wordt de schrijfster van het stuk vermoord. Inspecteur
Thomas Lynley krijgt de opdracht om deze moord te
onderzoeken. Algauw wordt duidelijk waarom juist hij op deze
zaak is gezet: een van de verdachten is een bekende
aristocraat. Lynley, zelf van adellijke afkomst, wordt geacht
deze delicate zaak met de grootst mogelijke discretie af te
handelen. Een stuitend geval van klassenjustitie volgens
Barbara Havers, Lynleys partner, van wie hij in deze zaak
dan ook weinig collegialiteit hoeft te verwachten. De zaak
wordt nog gecompliceerder wanneer Lady Helen, de vrouw
op wie Lynley verliefd is, een van de verdachten blijkt te zijn.
Hierdoor dreigt Lynley de grens tussen professionele
objectiviteit en persoonlijke betrokkenheid uit het oog te
verliezen. Tot overmaat van ramp blijkt het bewuste
toneelstuk ook nog eens genoeg materiaal te bevatten om de
hele cast een motief tot moord te geven

Beschrijving van de verschrikkingen van de
stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van
de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
Officiële auteurswebsite Fansite Word fan van John
Grisham op Facebook
In Parijs doen ze het met stijl... Voor modejournalist Kimi
Renton is Fashion Week het hoogtepunt van het jaar.
Wie wil er nou niet in Parijs een week lang de nieuwste
ontwerpen bekijken en winkelen? Privédetective Holden
MacGreggor, bijvoorbeeld. Hij vindt al dat nuffige gedoe
met kleding maar niks, maar om een aantal diefstallen
op te lossen moet hij opeens undercover als
modefotograaf. Eén blik op Holdens spijkerbroek en
schipperstrui, en Kimi weet dat hij haar hulp nodig heeft
bij zijn dekmantel. Hij heeft kledingadvies nodig, en zij
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kent de beste boetieks van Parijs. Als blijkt dat Holdens
adamskostuum veel mooier is dan welk pak van Armani
ook, heeft ze een probleem. Ze heeft beloofd hem stijlvol
aan te kleden, maar ze wil hem alleen maar uitkleden!
Een student raakt bezeten van een waardevol, cryptisch en
tot nu toe onontcijferbaar Italiaans boek uit de 15e eeuw.
De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben de
Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of de
Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden? Wat is
bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn dat
genetische verschillen of spelen andere oorzaken een rol?
Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan dat volkeren
zich verschillend hebben ontwikkeld als gevolg van
klimatologische en bacteriologische factoren. Genetische
factoren blijken ondergeschikt. De ontwikkelde delen van de
wereld hebben hun positie niet aan zichzelf, maar aan een
speling van de natuur te danken. Diamond won met dit boek,
waarvan meer dan 20.000 exemplaren zijn verkocht, de
Pulitzer Price. 'Jared Diamond heeft een boek met een
enorme reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste
en meest lezenswaardige werken die over de geschiedenis
van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie aan de University of California in Los
Angeles. Hij verricht onderzoek op het terrein van de
evolutionaire biologie en is bekend als auteur van populairwetenschappelijke boeken. Wereldwijd werden van deze
megabestseller ruim een miljoen exemplaren verkocht.
Vier vrienden en hun hond sporen een ontvoerd meisje op.
Ze komen daarbij tegenover een knorrige huishoudster en
haar gezin te staan. Vanaf ca. 9 jaar.
Copyright: c30fc50a8d2fdddbb3f5858094cb81b3

Page 5/5

Copyright : ridl.us

