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Un Printemps En Virginie Jade
'Vannacht droomde ik dat ik weer naar Manderley ging.' De openingszin van de roman
Rebecca van Daphne du Maurier heeft generaties lezers doen wegdromen. Van Du
Mauriers romans gingen miljoenen exemplaren over de toonbank, haar werk werd in
veertig landen vertaald en Jamaica Inn en The Birds werden succesvol verfilmd door
Alfred Hitchcock. Wat is er bekend over Daphne du Maurier, over de hartstochtelijke
ambities van deze schrijfster, haar nauwe band met Frankrijk en de verwevenheid van
haar werk en leven? Manderley voor altijd leest als een meeslepende roman en biedt
een fascinerend portret van een vrouw wier leven net zo mysterieus was als het werk
dat zij schreef, vol psychologische spanning.
Un printemps en VirginieHarlequin
Prachtige roman over de relatie tussen twee beroemde zussen en hun rivaliteit, liefdes
en angsten In een donker huis in Hyde Gate Park groeien Vanessa en Virginia op met
een afstandelijke moeder en een strenge vader. Ze worden opgevoed tot keurige
dames, maar koesteren al op jonge leeftijd hun eigen dromen. Vanessa wil schilderen
en Virginia wil schrijven. Na het overlijden van hun ouders kopen ze een huis in
Bloomsbury waar schrijvers, denkers en kunstenaars elkaar ontmoeten om vrij te
kunnen discussiëren. De zussen zijn elkaar zeer toegewijd maar tegelijkertijd zijn ze
elkaars grootste rivaal en beiden vechten om hun artistieke visie te realiseren midden in
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een chaos van verlangens, schandalen, ziekte en oorlog. Vanessa & Virginia is een
intense en lyrische roman over twee zussen die onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn, maar wier relatie van tegenstellingen aan elkaar hangt. Ze strijden over het belang
van literatuur versus schilderkunst, moederschap tegenover individualiteit,
liefdesrelaties versus familiebanden, maar uiteindelijk vinden ze elkaar in hun
gezamenlijke strijd tegen de waanzin, de ultieme strijd die niet te winnen lijkt te zijn.
Portraits, analyses, récits rares ou inconnus, à travers tous les continents, du Yunnan
au Far West, de l'Islande à l'Afrique noire, de la Polynésie au Maghreb, de Séoul à
Istanbul, de Jeanne Barré, la première femme autour du monde, à Marguerite Duras,
interrogent cet aspect de l'histoire des femmes autant que de celle des voyages.
Cultuurfilosofisch essay met vele reproducties van kunstwerken over het verband
tussen erotiek en geweld in de westerse beeldende kunst.
Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na de dood van haar moeder heeft ze niemand meer in
Hamburg om voor te blijven. Tante Lena is het doel, de enige familie die ze nog heeft.
Maar in de DDR stuit ze op een groot familiegeheim... Een aangrijpend boek waarin
liefde overwint, zelfs over grenzen heen.
Avec Le Miel du lion, un roman salué par la critique, Matthew Neill Null avait fait la
preuve de son incroyable talent pour saisir le monde sauvage et interroger notre
rapport à l'environnement. Dans Allegheny River, animaux et humains cohabitent au fil
du temps, dans un équilibre précaire, au sein d'une nature ravagée par la main de
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l'homme. Tour à tour épique et intimiste, c'est un univers de violence et de majesté qui
prend vie sous la plume lyrique et puissante de ce jeune écrivain. Ce livre, récompensé
par le prix Mary McCarthy, acquiert une dimension universelle, car si le monde qui y est
décrit peut nous sembler lointain, une chose est certaine : il s'agit bien du nôtre.
Singulières et puissantes, ces nouvelles, ancrées dans la région des Appalaches,
résonnent d'une inquiétante actualité. « Ces nouvelles sont autant de chefs-d'oeuvre à
la beauté cruelle. Cette voix, ce regard, sont bien ceux d'un poète et d'un maître
conteur. » The San Francisco Chronicle
Geschiedenis van geweld is een nietsontziende roman over de nacht waarin Édouard
Louis op gruwelijke wijze werd aangevallen. Dit boek vertelt het verhaal van die nacht
en probeert de oorzaken en consequenties van het fenomeen geweld te doorgronden.
'Ik ontmoette Reda tijdens kerstavond 2012, en ik nam hem mee naar huis, rond vier
uur in de ochtend. Hij vertelde mij over zijn jeugd en over de reis van zijn vader van
Algerije naar Frankrijk. Hij vertelde over het geweld dat een immigrant meemaakt, over
ontheemd zijn, over racisme, en over wanhoop. Ik bracht de nacht door met Reda, en
hij vertelde over zichzelf terwijl hij naast mij lag in mijn bed in mijn kleine appartement.
Rond zes uur 's ochtends pakte hij een pistool en zei dat hij mij ging vermoorden. De
volgende dag belandde ik in een wereld van juridische en medische procedures.'
Waarom zijn Joden zo vaak onderwerp van haat? Wanneer is het antisemitisme
ontstaan? Wie zijn de Wijzen van Sion en waarom verafschuwde Hitler de Joden? Hoe
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is het mogelijk dat het antisemitisme na de Holocaust weer opkwam? Bestaat er een
zogeheten Shoah business? Waarom voelt een deel van de immigrantenjongeren zich
aangetrokken tot het antisemitisme? In kort bestek en met grote helderheid wordt in
een vraaggesprek tussen de auteur en het jonge personage Lise inzicht gegeven in de
geschiedenis van anti-judaïsme en antisemitisme. Daarbij wordt geen enkele moeilijke
kwestie uit de weg gegaan. Verplichte kost voor jong en oud.
Voor de lezers van Philip Kerr en Robert Harris – een van de acht beste thrillers van het
jaar in de VN Detective en Thrillergids Londen 1946. De nazi’s hebben de oorlog
gewonnen en bezetten ook Groot-Brittannië. John Rossett, een gedecoreerde Britse
Tweede Wereldoorlog-held, werkt nu voor de SS bij het Bureau voor Joodse Zaken.
Johns vrouw en zoon zijn omgekomen door een bom van het Britse verzet en sindsdien
leidt hij een verbitterd leven, totdat een oude vriend hem vraagt zijn kleinzoon te
beschermen. Deze jongen, Jacob, is Joods en houdt zich schuil in een verlaten
gebouw. Rossett staat voor een belangrijke keuze: als hij doet wat hem wordt
opgedragen, moet hij Jacob laten deporteren, maar iets in de jongen weerhoudt hem
ervan zijn instructies uit te voeren. Hij kiest ervoor Jacob te helpen met ontsnappen –
en al gauw raken ze samen verstrikt in een bloedstollende klopjacht. De pers over de
boeken van Tony Schumacher ‘De zelfverzekerde en sfeervolle beschrijvingen maken
dit tot een onvergetelijke thriller, die doet denken aan een combinatie van Ken Follett
en Alfred Hitchcock.’ Wall Street Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers
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van geschiedschrijving als thrillerfans.’ Suspense Magazine ‘Het is amper te geloven
dat Tijden van duisternis pas het debuut is van Schumacher. Rossett is met al zijn
tekortkomingen een personage om te koesteren. Een weergaloos boek.’ Hebban.nl
‘Bijzonder spannende cliffhanger, die de lezer beslist nieuwsgierig zal maken naar de
volgende twee delen. Als de kwaliteit van Tijden van duisternis kan worden
doorgetrokken dan staat de lezer nog veel boeiends te wachten.’ Thrillzone.nl ‘Een
slimme, genuanceerde, overtuigende thriller.’ Lancaster Evening News De pers over
Tijden van duisternis ‘De zelfverzekerde en sfeervolle beschrijvingen maken dit tot een
onvergetelijke thriller, die doet denken aan een combinatie van Ken Follett en Alfred
Hitchcock.’ Wall Street Journal ‘Een briljante thriller voor zowel liefhebbers van
geschiedschrijving als thrillerfans.’ Suspense Magazine ‘Een slimme, genuanceerde,
overtuigende thriller.’ Lancaster Evening News
Documentatie in woord en beeld bij de tentoonstelling over werken van Vlaamse
kunstschilders van 1600-1650.
Lester Bohannon, un riche planteur de Virginie, a vu sa vie brisée par la mort tragique
de sa femme. Désormais solitaire, hanté par les souvenirs d’un bonheur enfui, il s’en
veut de ne pas savoir exprimer son amour à sa fille, Belinda, et à son fils, le petit Blue,
qui s’est enfermé dans le silence au décès de sa mère. Torturé par sa propre
impuissance à les réconforter, il évite leur compagnie et néglige la gestion de son
domaine pour se consacrer à sa passion: l’élevage des chevaux. Son haras est sa
Page 5/9

Download File PDF Un Printemps En Virginie Jade
seule fierté, son ultime source d’apaisement. Il ne se lasse pas d’admirer ces pursang magnifiques — l’un d’eux surtout, un fougueux étalon irlandais qui refuse
obstinément tout dressage. Pour le dompter, Lester va devoir solliciter l’aide d’Eliza
Flyte, une jeune femme au mystérieux passé qui vit seule sur Wreck Island, petite île
située au large des côtes virginiennes, et dont la rumeur prétend qu’elle possède le
don exceptionnel de murmurer à l’oreille des chevaux...
Pennsylvania, 1798. Na de dood van zijn vrouw blijft Daniel Dickinson met vijf jonge kinderen
achter. Als hij een overhaast huwelijk met een vijftienjarig weesmeisje sluit, wordt hij uit de
quakergemeenschap gestoten en besluit hij met zijn gezin naar Virginia te vertrekken. Na een
lange reis vol ontberingen begint hij een nieuw leven als boer. In tegenstelling tot Pennsylvania
is Virginia een staat waar slavernij wettelijk is toegestaan. Als overtuigd quaker is Daniel daar
fel op tegen. Toch wordt hij op een veiling onbedoeld eigenaar van de jonge slaaf Onesimus.
Dat vormt de aanzet tot een reeks dramatische ontwikkelingen. Een indringende roman over
liefde en opoffering, over vrijheid en gebondenheid. Een tijdloos boek dat de lezer sprakeloos
achterlaat. `Een mus valt ter aarde is een epische roman die er op alle niveaus toe doet in
reikwijdte, diepte, en in the heart. Uit het juryrapport `Meeslepend Een van de mooiste
historische romans die de afgelopen jaren verschenen. National Post Canada
De twaalfjarige Louis is voor de ogen van zijn moeder Thelma aangereden door een
vrachtwagen. Hij ligt in coma, en volgens de artsen is de kans op herstel nihil. Ze besluiten om
het nog vier weken aan te zien, hopend op een medisch wonder. Thelma is ontroostbaar.
Wanneer ze vervolgens thuis onder het kussen van haar zoon een klein schrift vindt waarin hij
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zijn dromen heeft opgeschreven - een bucketlist met bijzondere wensen, zoals het volgen van
een voetbalclinic, een tattoo laten zetten, of een druk kruispunt in Tokio oversteken - besluit
Thelma om de dromen van Louis te realiseren zodat hij vredig kan sterven. Maar dan komt ze
bij de moeilijkste wens: mijn echte vader vinden.
Als de 14-jarige Adam tegen zijn wil naar een serie bijeenkomsten voor jongeren met een
dwangneurose wordt gestuurd, verwacht hij niet daar halsoverkop verliefd te worden. Maar
zodra hij de iets oudere Robyn ziet, is hij sprakeloos. Adam raakt vastbesloten om Robyn te
leren kennen, te helpen en te beschermen. Dat is nog niet zo makkelijk voor een tienerjongen
met ruziënde gescheiden ouders en een lastig stiefbroertje om over zijn eigen dwangneurose
nog maar te zwijgen. Teresa Toten weet met liefde en humor een onvergetelijke held neer te
zetten die, ondanks de obstakels die hij zelf moet overwinnen, vol overgave anderen in zijn
hart sluit.
Gebukt onder torenhoge schulden, moet Dixie Robinson worstelen om de eindjes aan elkaar te
knopen. Wanneer haar baas, César Valverde, dit ontdekt, ontslaat hij haar op staande voet...
om vrijwel onmiddellijk met een verbijsterend voorstel te komen. Dixie heeft weinig keus,
beseft ze, en dus is ze niet veel later op weg is naar het warme Spanje - samen met César!

Emily is de perfecte secretaresse: toegewijd, precies, stipt en altijd keurig
gekleed. Zo keurig zelfs dat Jake, haar baas, niet eens weet dat ze zulke mooie
benen heeft, tot een vriend hem daarop wijst. Dezelfde vriend die haar wel eens
mee uit wil nemen. Wát? Nooit van Jakes leven! Als er íémand uitgaat met zijn
mooie onschuldige Emily, dan is hij het zelf. Hoewel Emily zich gevleid voelt door
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Jakes onverwachte aandacht, is ze erg op haar hoede. Ze weet immers hoe snel
en nonchalant hij zijn affaires in de regel beëindigt. En waarom zou het bij haar
anders gaan?
Een duistere, bitterzoete en steeds weer verrassende komedie Een naamloze
vrouw, M, nodigt een bekende schilder, de eveneens naamloze L, uit om naar
een afgelegen streek aan de kust te komen. Ze woont daar samen met haar
gezin, en op hun uitgestrekte landerijen staat ook een buitenhuisje, de Tweede
Plaats, waar L zijn intrek kan nemen. Ze hoopt met hem te kunnen discussiëren
over zijn werk en de kunst, maar L arriveert samen met een mooie jonge vriendin
en blijkt een ontwrichtende invloed op zijn omgeving te hebben. Naarmate de
irritaties over en weer toenemen, wordt pijnlijk duidelijk waar ieders grenzen
liggen. In typisch Cuskiaanse stijl – beeldend, soms bijtend en altijd scherp
geobserveerd – komt de positie van de vrouw ten opzichte van de man aan de
orde, de ingewikkelde verhoudingen binnen relaties en hoe moeilijk het is om
normen en waarden te handhaven, in jezelf en in de buitenwereld. Tweede plaats
onderzoekt de stelling dat kunst ons zowel kan redden als vernietigen, terwijl de
menselijke ziel worstelt met duistere demonen.
Nul endroit aux États-Unis n'a autant résisté à l'avancée de la civilisation que la
partie des montagnes Rocheuses qui s'étend du plateau du Colorado au Nord du
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Mexique. Baroudeur mélancolique, Rob Schultheis nous entraîne dans cette
terra incognita entrecoupée de canyons et de terres indiennes sacrées, et nous
convie à un voyage initiatique dans des régions magiques aux caprices
tumultueux. Véritable conteur né, il parcourt les paysages rares et mystérieux de
l'Ouest avec le regard d'un poète à l'humour féroce. Sortilèges de l'Ouest est l'un
des plus beaux textes sur les grands espaces américains, un récit mémorable
qui nous fait découvrir ces territoires familiers aux lecteurs d'Edward Abbey et où
ne passe aucun touriste. Ce classique inédit en français est une ultime
célébration de la “Frontière” américaine et de sa démesure.
Essais de définition de l'Amérique à travers la recherche d'un discours
d'Amérique. Chaque chapitre porte sur une oeuvre littéraire ou picturale et tente
de mettre en lumière ce qui fait à la fois sa singularité et son appartenance à un
monde dont les artistes et auteurs essaient d'en dessiner l'altérité.
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