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course of the best options to review.

Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don
Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes
geschreven roman De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha.
Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605,
het tweede in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven romans in
een moderne Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen van
een oude edelman die denkt dat hij een dolende ridder is. Deze
hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze
held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of
meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de
Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een van de
belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij
schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden
door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don
Quixote de la Mancha)."
Pedagogie van de onderdrukten Paulo Freire 1973
Honderd jaar eenzaamheid / druk 60 Gabriel García Márquez 2009-06
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
De reis om de wereld in tachtig dagen Jules Verne 1875
Het neefje van de tovenaar C.S. Lewis 2015-10-02 Als Digory samen met
zijn buurmeisje Polly per ongeluk op de kamer van zijn oom Andrew komt,
begint het grootste avontuur van hun leven. Oom Andrew is een tovenaar
en wil zijn kunsten wel eens op Digory en Polly uitproberen. Ze komen
terecht in vreemde werelden en uiteindelijk ook in Narnia. Ze maken mee
hoe de eerste koning en koningin gekroond worden en hoe de leeuw Aslan
de dieren leert praten. Maar ze hebben ook - tegen hun zin - de slechte
koningin Jadis naar Narnia meegenomen, een kwaad dat niet zonder
gevolgen zal blijven...
Het portret van Dorian Gray Oscar Fingall O'Flahertie Wills Wilde 1991 Een
jongeman behoudt een stralend jeugdig uiterlijk terwijl zijn portret steeds
meer de sporen van zijn perverse leven gaat vertonen.
Lolita Vladimir Nabokov 2004
Anna Karenina Leo Tolstoi 1887
Rode rozen en tortilla's Laura Esquivel 2016-01-23 Een verliefde jonge
vrouw verwerkt haar gevoelens in de magische gerechten die ze maakt
voor haar onbereikbare geliefde Mexico, 1910. Op een haciënda woont
Mama Elena met haar drie dochters Tita, Rosaura en Gertrudis. Door de
familietraditie veroordeeld ongehuwd te blijven, kan Tita haar gevoelens
alleen uiten door de uitzonderlijke maaltijden die ze bereidt. Met
onverwachte gevolgen: als Tita’s geliefde Pedro trouwt met haar jongste
zus, veroorzaken haar tranen in de bruidstaart een catastrofe op het
huwelijksfeest, en haar oudste zus stort zich na het eten van Tita’s
gestoofde kwartels in de armen van een revolutionair. De levens en
liefdes van de drie zussen worden op weergaloze wijze beschreven in
deze warmbloedige liefdesroman, die de harten veroverde van lezers over
de hele wereld. Rode rozen en tortilla’s verhaalt op hartstochtelijke wijze
over onbereikbare liefde, vurige passie en pittige Mexicaanse gerechten.
De pers over Rode rozen en tortilla’s ‘Wegdromen bij een prachtig mooi
verhaal en genieten van de lekkerste recepten.’ Flair ‘Rode rozen en
tortilla’s is een van de bekendste culinaire romans. En terecht!’ Foodies
‘De verrukkelijkste roman sinds tijden. Een origineel gegeven, vermengd
met een ﬂinke scheut passie en magie, levert een voortreﬀelijk boek op!’
Cosmopolitan ‘Een lief, teder en sprookjesachtig boek.’ Hebban.nl
Giftige woorden Maite Carranza 2011-05-10 En ineens besef ik dat ik
helemaal niet kan bellen. Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet! Ik weet
niet of ik het gegild of gedacht heb. Het maakt ook niet uit, niemand kan
me horen. Ik zit in een raamloze kelder van vijftien vierkante meter die is
uitgegraven onder de fundamenten van een huis tussen de velden. Een
oude wijnkelder met hardstenen muren, die met kurk geluiddicht is
gemaakt, die geblindeerd is, en waar het altijd vijftien graden is.
Misschien ideaal voor wijn, maar nu is het mijn graf. Er wonen geen
mensen in de buurt. Ik ben verdwenen zonder getuigen, zonder

The Wealth of Nations - Hoe worden landen welvarend? 2009
De Kleine Prins / druk 28 Antoine de Saint-Exupéry 2010-04
Weemoedig-poëtisch sprookje waarin een prinsje van een andere planeet
aan een piloot vertelt over zijn ervaringen.
Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie Karl Marx 1979 Bundeling
van twee voorstudies voor "Het Kapitaal"
Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende
eeuw Michel Foucault 1975 Structuralistische visie op het ontstaan van
het begrip waanzin.
Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen Allan
Pease 2013-10-09 Mannen kunnen maar één ding tegelijk, vrouwen
hebben geen ruimtelijk inzicht De verschillen tussen man en vrouw zijn
biologisch en mentaal bepaald. Dit boek toont glashelder aan waarom
mannen de stadsplattegrond niet hoeven om te draaien om te kijken of de
volgende afslag links of rechts is, en vrouwen wel. Aan de hand van
vrolijke voorvallen en wetenschappelijk (hersen)onderzoek, evolutionaire
biologie, psychologische analyses en sociale veranderingen bouwen de
auteurs hun bewijslast op. Humoristisch, vaak zeer verhelderend en een
enkele keer schokkend laten ze hun licht schijnen op het algehele raadsel
van het verschil tussen man & vrouw. Barbara en Allan Pease hebben een
trainingsinstituut, gespecialiseerd in communicatie.. Hiermee timmeren
ze wereldwijd aan de weg. Allan Pease schreef eerder Body Language (in
32 talen verschenen, in Nederland onder de titel Lijfspraak). Barbara
Pease schreef Memory Language.
La Crónica de los hospitales 1855
De mierenmoordenaar Julio Cortázar 1975
Gaceta de Madrid 1826
Het paradijs om de hoek Mario Vargas Llosa 2017-09-07 'Is hier het
paradijs, mevrouw? Nee mijnheer, het paradijs is om de hoek'. Dit
Peruaanse kinderliedje symboliseert het verlangen van de twee
hoofdpersonen uit de nieuwe roman van Mario Vargas Llosa. Het zijn de
half Franse, half Peruaanse Flora Tristán en har kleinzoon, de Franse
schilder Paul Gauguin. In Het paradijs om de hoek worden hun levens in
elkaar afwisselende hoofdstukken gereconstrueerd. Voor Flora, een
negentiende-eeuwse utopiste, is het paradijs een betere maatschappij in
de toekomst, waarin het lot van de vrouw en de arbeiders wordt verlicht.
Gauguins paradijs bevindt zich daarentegen in het heden, in zijn eigen
tijd, maar ver van huis. Daarom onderneemt hij lange reizen van Bretagne
naar Arles, waar hij met 'de gekke Hollander' Van Gogh werkt, en naar het
ongerepte Tahiti en de Marquesa-eilanden. Wat de beide gelukzoekers
verbindt is de obsessieve koppigheid waarmee ze hun paradijs najagen.
Beiden laten voor een hoger doel hun partner en hun vertrouwde
omgeving in de steek. Naarmate het verhaal vordert, wordt hun
verwantschap steeds beter zichtbaar - evenals hun tot mislukken
gedoemde idealisme. Wanneer ze ten slotte sterven, heeft geen van
beiden het paradijs bereikt.
De stad der blinden José Saramago 2011-10-07 Een man wordt
getroﬀen door blindheid, die besmettelijk blijkt. Al snel ziet een groot deel
van de bevolking van Lissabon niets meer. Alle slachtoﬀers worden door
de autoriteiten in een ziekenhuis geïsoleerd. Binnen korte tijd spelen zich
daar verschrikkelijke taferelen af en wordt de scheidslijn tussen goed en
kwaad pijnlijk actueel.
Hush, Hush Becca Fitzpatrick 2015-12-04 Nora Grey is verstandig, slim en
loopt nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te
worden op Patch. Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een
verleden dat verre van brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het
beste dat hem ooit is overkomen. Maar kunnen Nora en Patch een brug
slaan tussen hun twee verschillende werelden als dat betekent dat hun
hart op een hartverscheurende manier op de proef wordt gesteld?
Trienal Poli/Gráﬁca de San Juan: Desplazamientos precursores en
la gráﬁca latinamericana. Antonio Berni: obras gráﬁcas 2004
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aanwijzingen. De aarde heeft me opgeslokt, en niemand weet dat ik nog
leef. Barbara heeft een door geweld getinte jeugd gehad, maar
doorgrondt nog niet werkelijk het misbruik dat ze heeft ondergaan. Ze
heeft verwarrende gevoelens van haat en liefde jegens degene die haar
gevangenhoudt, want hij is haar enige connectie met de buitenwereld en
hij houdt haar immers in leven? Ontdaan van alles, blijkt het kleinste
menselijke contact toch van waarde. Carranza laat in Giftige woorden
moeiteloos spanning en tempo in het verhaal oplopen, om met een
spectaculaire ﬁnale te eindigen. De directe aanleiding voor haar om dit
boek te schrijven waren de in de media uitvoerig besproken gevallen van
Natascha Kampusch en Elizabeth Fritzl.
Diensten-Marketing Christopher H. Lovelock 2011 Studieboek op hbo/woniveau.
De graaf van Monte-Cristo Alexandre Dumas 1980
Pedro Páramo 1962
Decamerone Giovanni Boccaccio 1989 Uit Florence gevlucht wegens een
pestepidemie besluiten tien jongelieden elkaar als aﬂeiding honderd
verhalen te vertellen, waar een groot aantal menselijke typen in
voorkomen.
Diccionario enciclopédico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes 1899
Aldus sprak Zarathoestra Nietzsche 2017-03-31 Van alle boeken van
Nietzsche is Aldus sprak Zarathoestra het meest opmerkelijk. In dit boek
presenteert hij zijn ideaal van de mens, een wezen dat bevrijd is van
egoïsme en geen God en geloof meer nodig heeft om volmaakt gelukkig
te zijn: de 'Übermensch'. De ideeën van Friedrich Nietzsche oefenen een
grote invloed uit op het gedachtenleven van onze tijd. Als klassiek
ﬁloloog, dichter, wijsgeer en moralist heeft hij een enorme betekenis voor
onze cultuur. Aldus sprak Zarathoestra is zijn belangrijkste werk.
Nietzsche vereenzelvigt zich hierin met een heel vroege Perzische
wijsgeer, de eerste die een onderscheid maakte tussen licht en donker,
tussen goed en kwaad. Het is een verzameling briljante spreuken, zonder
intellectuele toespelingen, vol directe levenswijsheid. Wijsheid omtrent
het leven zoals hij dat verstaat, leven dat op de spits gedreven wordt en
dat ten slotte moet culmineren in zijn ideaal van de 'Uebermensch'. De
uitgave van Wereldbibliotheek verscheen op een pikant moment, namelijk
in 1940, en is sedertdien altijd leverbaar geweest. Inmiddels zijn er zo'n
40.000 van verkocht. De vertaling van Endt en Marsman is nog altijd
uitstekend leesbaar.
Colometa Mercè Rodoreda 1987 Een weduwe tracht zich staande te
houden met haar gezin tijdens de Spaanse Burgeroorlog.
Discipline, toezicht en straf Michel Foucault 1989 Rechtsﬁlosoﬁsche
beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het
gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame
controlemechanismen sinds de achttiende eeuw.
Het feest van de Bok Mario Vargas Llosa 2017-09-09 Urania Cabral
keert na vijfendertig jaar terug naar de Dominicaanse Republiek om haar
zieke vader te confronteren met zijn verleden als marionet van de
verschrikkelijke dictator Trujillo. Via haar monologen, en het
meedogenloze verhaal van Trujillo, komen de tientallen jaren die deze
potentaat zijn land terroriseerde tot leven. Het feest van de Bok is
behalve een beeldend verslag van een dictatuur ook het verhaal van een
vrouw die haar traumatische verleden niet achter zich kan laten en die
zich, ondanks de gruwelijke herinneringen die ze met zich meedraagt, tot
haar dood verbonden zal voelen met een perverse dictator. Hij zal voor
altijd de man blijven die haar leven bepaalde. Op een pijnlijk subtiele
maar precieze toon geeft Vargas Llosa inzicht in het menselijk
onvermogen om het verleden los te laten..
De schaduw van de wind Carlos Ruiz Zafón 2012-12-10 'Carlos Ruiz Zafón
slaagt er telkens weer in om bij zijn lezers een huivering over hun rug te
laten lopen.' - Frankfurter Rundschau 'Carlos Ruiz Zafóns griezelverhalen
treﬀen een toon, die miljoenen lezers in de wereld naar meer doet
verlangen.' - DIE ZEIT 'Wat heb je zoal nodig voor een geslaagde
winteravond, terwijl buiten de sneeuwvlokken vallen en binnen het
haardvuur brandt? Een bank, een warm drankje en dit boek!' - titelmagazin 'Het is het onberekenbare, waardoor je het verhaal met
ademloze fascinatie leest. Enthousiast griezelen is dit.' - fantasyguide
'Zafón komt perfect tegemoet aan de verwachtingen van jonge lezers en
jonggebleven lezers.' - hr-online
De ellendigen Victor Hugo 1895
Máxima Rodolfo Vera Calderón 2021-11-01 Ze is de populairste vrouw
van Nederland, bewonderd door miljoenen. Tegenwoordig lijkt het alsof ze
voor het koningschap in de wieg is gelegd, maar dat begon toch echt
anders. Het meisje uit de Argentijnse middenklasse moest haar eigen pad
bewandelen om uiteindelijk de troon te bereiken. Máxima. De wording van
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een koningin behandelt het leven van een vrouw over wie al veel is
verteld en geschreven. Maar Rodolfo Vera Calderón en Paula Galloni, en
hun vele bronnen, winden er bepaald geen doekjes om. Onverbloemd
beschrijven de twee journalisten Máxima's klim naar de top. In hun
biograﬁe komt het verborgen en controversiële verleden van een jonge
vrouw aan het licht die haar familie achterlaat in een zoektocht naar geld
en roem. Haar ambitie brengt haar via wilde feesten van de New Yorkse
jetset en een paar romances uiteindelijk bij haar doel: trouwen met een
edelman. Maar blijft het daarbij? Máxima. De wording van een koningin
beschrijft het feitelijke verhaal achter de veelzijdige vrouw die haar eigen
plan trok - en won. Na publicatie in Argentinië, waar het boek een
bestseller werd, ontvingen de auteurs nog meer informatie, waaronder
een aantal ook in Nederland volkomen onbekende en zelfs geheime
feiten. Deze beleven in deze Nederlandse editie hun wereldprimeur.
Rodolfo Vera Calderón (1977) was als journalist werkzaam in Mexico,
Frankrijk, de Verenigde Staten en Argentinië. Hij was vier jaar redacteur
van de Argentijnse editie van ¡HOLA! en interviewde vele Europese
vorsten, prinsen, prinsessen en edellieden. Paula Galloni (1988) is een
Argentijnse journalist. Zij werkt momenteel voor de televisie en de radio.
Gedurende tien jaar was ze verslaggever voor de Argentijnse editie van
het tijdschrift ¡HOLA!. 'De auteurs leggen een onbekende kant van de
koninklijke gemalin bloot. Nergens vind je een portret dat zo levensecht is
als in dit nieuwe boek, waarin onbekende details worden onthuld over de
Argentijnse die koningin van Nederland werd.' La Voz 'Dit boek is ook
gebaseerd op anonieme bronnen, maar tapt uit een ander vaatje. Hier
vertrekt Máxima als kind uit een middenklasse-gezin naar New York op
zoek naar geld en status.' Daniela Hooghiemstra, de Volkskrant 'De
auteurs beschrijven de lichte kanten van het leven van de koningin, maar
ook de sombere: de verboden liefde van haar ouders; het politieke
verleden van haar vader; en de betreurenswaardige zelfmoord van haar
zus Inés. Ook geven ze onbekende details over het begin van Máxima's
romance met de huidige koning en maken ze een uitputtende analyse van
de modeontwerpen die ze kiest, die wel heel ver af staan van de
calvinistische soberheid van haar schoonmoeder.' La Nacion
Cuentos para Monstruos Santiago González Pedraza 2018-03-29 Los
monstruos más terribles son los que visten piel humana.Antología de
historias relacionadas con la furia, la pérdida y la violencia compactada en
el espíritu humano. Los personajes son ﬁcticios, pero sus acciones tienen
pinceladas de realidad. Mujeres maltratadas, lunas que miran y callan,
hombres heridos y vencidos que usan su último impulso para destruir al
universo. Al término de cada relato, los monstruos se cubren con la
sabana para tratar inútilmente conciliar el sueño.
Diccionario enciclopedico hispano-americano de literatura,
ciencias y artes 1899
Reformismo e ilustración Pedro Ruiz Torres 2008 A lo largo del siglo
XVIII, España vivió una serie de tensiones y conﬂictos derivados de las
contradicciones entre los intereses del viejo orden social y las exigencias
de la dinámica moderna. Para el autor de este volumen, la clave del
período está en la constante relación entre lo individual y lo colectivo,
entre las acciones humanas y las condiciones sociales heredadas e
impuestas por intereses muy minoritarios, empeñados en perpetuarse.
De steppewolf Hermann Hesse 2012-11-15 De Steppewolf is het symbool
voor de ﬁguur Harry Haller, die als een wrede wolf eenzaam door de
steppe van deze wereld doolt, ertegen in opstand komt, overal doorheen
wil breken. Het is een tocht door donkere labyrinten van hartstocht,
laster, twijfel, nihilisme en tot de rand van zelfmoord leidende walging.
Het verhaal biedt niet zoals Siddharta een harmonische oplossing, maar
eindigt ook niet vertwijfeld. Haller begint het leven opnieuw. Hij wordt zich
bewust dat achter alle verschijnselen in deze wereld tijdloos en
onaantastbaar de ideeën staan, dat er een hogere, onvergankelijke
wereld is van waaruit de geest tot de mensen spreekt en een gouden
spoor trekt door het warrige duister. Hermann Hesse (1877-1962) ontving
in 1946 de Nobelprijs voor Literatuur. Tot zijn beroemdste romans horen
Demian, Siddharta, Narziss en Goldmund en Het Kralenspel.
20.000 mijlen onder zee – oostelijk halfrond Jules Verne 2015-05-30
Jules Verne (1828-1905) is de schepper van een enorm en zeer veelzijdig
oeuvre en een van de meest gelezen auteurs aller tijden. Zijn boeken zijn
een meeslepende mengeling van vernuftige fantasie en
wetenschappelijke waarheid, vol ingenieuze vondsten en romantische
verwikkelingen. Professor Aronnax, diens knecht Conseil en Ned Land
horen van een monster dat tegen zonsondergang plotseling opduikt en
zich te goed doet aan schepen en hun bemanning. Tijdens hun zoektocht
naar het beest komen zij door toeval aan boord van de Nautilus van
kapitein Nemo. Aan boord van zijn bijzondere schip maken zij
adembenemende avonturen mee. De bemanning van de Nautilus
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verzamelt op de zeebodem de geweldige schatten die alleen voor hen
bereikbaar zijn. Dan blijkt dat de raadselachtige kapitein, die zegt dat hij
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niets meer met de bewoonde wereld te maken wil hebben, deze
rijkdommen in het diepste geheim aan boord brengt.
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