The Weight Of Ink
Het gewicht van inkt The Weight Of Ink The Weight of Ink --by Rachel Kadish Conversation Starters Summary of the Weight of Ink by
Rachel Kadish: Conversation Starters Niets dan de wereld Sonja's zoon Gustav & Anton Het keukenhuis De duik Een man zijn En de bruid sloot
de deur 4321 kaddisj.com Graaf in Moskou Shylock is mijn naam Doorwaakte nachten De rode kamer Een dame in Parijs De vrouwen van
Troje De vroedvrouw van Venetië De rest van de dag Stella De tunnel Coventry Het hart van alle dingen Gestolen leven Land van honing De
pruimenboom Neurie als je de woorden niet kent Een overbodige vrouw Blauw bloed De bijenhouder van Aleppo Obsessie Koude Magie Het
boek Joan Het ezechiel scenario Hamnet Klok zonder wijzers The Code of Federal Regulations of the United States of America Code of Federal
Regulations
As recognized, adventure as skillfully as experience virtually lesson, amusement, as with ease as union can be gotten by just checking out a books
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We offer you this proper as competently as easy exaggeration to acquire those all. We meet the expense of The Weight Of Ink and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. accompanied by them is this The Weight Of Ink that can be your partner.

Sonja's zoon May 20 2022 In ‘Sonja’s zoon’ van Emuna Elon ziet Joël
Blum tijdens een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam
toevallig op archiefbeelden van de Tweede Wereldoorlog zijn moeder –
met een blond jongetje op de arm. Eindeloos vaak bekijkt hij de beelden
en één ding staat vast: dat jongetje is hij niet. Die ontdekking brengt zijn
leven aan het schuiven en Joël móét terug naar Amsterdam om zijn
identiteit, het raadsel van het verdwenen jongetje, en het verleden van
zijn moeder te vinden. Joëls rusteloze zoektocht brengt hem heel dicht bij
zijn moeders leven tijdens de oorlog en het dramatische moment dat ze
op het perron, terwijl de trein naar Palestina al bijna rijdt, op het
allerlaatste moment een andere baby in haar armen gedrukt krijgt. Elon
slaagt er uitstekend in Joëls toenemende beklemming op de lezer over te
brengen naarmate hij meer te weten komt over het leven van zijn moeder
als ‘gewone’ joodse Hollandse vrouw die langzaam maar zeker wordt
geweerd uit het openbare leven, waar ze haar hele leven deel van
uitmaakte.
Een man zijn Jan 16 2022 Nicole Krauss schrijft in Een man zijn
beeldend over menselijke zwakte en kracht en toont zich wederom een
meesterlijke auteur. Wat betekent het om man of vrouw te zijn? In Een
man zijn van Nicole Krauss schrijft Krauss beeldend over menselijke
zwakte en kracht en toont zich wederom een meesterlijke auteur. Wat
betekent het om man of vrouw te zijn? Op de vloer van haar slaapkamer
bij een hospita vertelt een tienermeisje haar vriendinnen over de
zakenman die haar een briefje van 500 franc gaf, met daarop zijn
hotelkamernummer. Een oude professor, die op het randje van de dood
balanceerde, vlucht met zijn pasgeboren kleinkind naar het dakterras
van een appartementengebouw. Twee zussen keren terug naar huis voor
het scheidingsritueel van hun ouders. Een moeder belt haar dochter op
om te vertellen dat ze een nieuwe echtgenoot toebedeeld heeft gekregen
van de overheid. Een man zijn is een onvergetelijk boek dat onder de
huid van de lezer kruipt. Krauss schrijft meesterlijk over manvrouwverhoudingen, over wat het betekent om vrouw te zijn, om man te
zijn. Als u een verhalenbundel leest dit jaar, laat het dan deze zijn. 'Haar
eerste verhalenbundel bewijst: Nicole Krauss heeft zóveel talent.' - Het
Parool Over Donker woud: ‘Diepzinnige roman over het achterlaten van
oude vormen en conventies.’ – De Standaard ‘Meeslepend verhaal en een
eerbetoon aan de literatuur.’ – Trouw ‘Een briljante roman.’ – de
Volkskrant
The Weight of Ink --by Rachel Kadish Conversation Starters Aug
23 2022 The Weight of Ink: by Rachel Kadish Conversation Starters In
2017, author Rachel Kadish published her book The Weight of Ink. Since
then, it has received critical acclaim. It has been hailed as the winner of
the National Jewish Book Award. It also became a bestseller in the USA
Today list. The Weight of Ink is a jigsaw puzzle of a novel for readers.
The setting is London during the 1660s and the early twenty-first
century. The lives of two women of remarkable intellect are interwoven
in this remarkable tale. The first woman is named Ester Velasquez. She
is an immigrant from Amsterdam. She was permitted to serve a blind
rabbi as a scribe, just before the terrible plague hits the city. The other
woman is Helen Watt. She is an ailing historian who has a passionate
love for Jewish history. The Weight of Ink is an ambitious and
sophisticated historical fiction novel about women who are separated by
time, their choices and the sacrifices they made to reconcile their hearts
and minds. Kristin Gibbons for the Jewish Book Council says that "the
beauty of [The Weight of Ink] is in the variety of its milieus and
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sensibilities." Toni Morrison describes Rachel Kadish as
"gifted...astonishingly adept at nuance, narration, and the politics of
passion." New Republic says that The Weight of Ink is "a deeply moving
novel." Rose McGowan in New York Times Book Review Podcast says
that The Weight of Ink "was so powerful and visceral...Incredible...I
haven't been able to read a book since." A Brief Look Inside: EVERY
GOOD BOOK CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of its
pages. The characters and their world come alive, and the characters
and its world still live on. Conversation Starters is peppered with
questions designed to bring us beneath the surface of the page and invite
us into the world that lives on. These questions can be used to.. Create
Hours of Conversation: • Foster a deeper understanding of the book •
Promote an atmosphere of discussion for groups • Assist in the study of
the book, either individually or corporately • Explore unseen realms of
the book as never seen before
Stella Jan 04 2021 Hoe schuldig ben je als je er alles aan doet om het
leven van je naasten te beschermen, zelfs als dat de dood van vele
anderen betekent? De jonge Zwitser Friedrich vertrekt in 1942 naar
Berlijn. Daar, op de kunstacademie, wordt hij verliefd op de mooie,
mysterieuze Kristin. Maar al gauw blijkt dat ze niet is wie ze zegt dat ze
is... Haar echte naam is Stella Goldschlag. Als haar Joodse identiteit
ontdekt wordt, stellen de nazi’s haar voor de keuze: of ze verraadt
andere Joden, of ze verliest haar familie. Hoe ver gaat Stella om haar
dierbare leven in stand te houden? En kiest Friedrich voor zijn geliefde
of zijn geweten? Stella is een indrukwekkend liefdesverhaal over trouw
en verraad in de Tweede Wereldoorlog, gebaseerd op het leven de echte
Stella Goldschlag die ook wel 'Het blonde gif' werd genoemd
Klok zonder wijzers Aug 19 2019 Het is 1953. In een stadje in Georgia,
in het zuiden van de Verenigde Staten, volgen we vier mannen. De
negenendertigjarige J.T. Malone, drogist en apotheker, hoort dat hij
ongeneeslijk ziek is en probeert in het reine te komen met zijn geweten
vanwege zijn ‘verspilde leven’. Fox Clane, een oude rechter, verzet zich
tegen integratie van de zwarte bevolking en verlangt naar de oude
waarden van het Zuiden. Zijn dwarse, idealistische kleinzoon Jester
koestert heimelijk gevoelens voor Sherman, een zwarte weesjongen met
blauwe ogen. Sherman, die te vondeling is gelegd in de kerk, worstelt
met zijn identiteit. Gaandeweg blijkt dat hun levens onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden. In deze laatste roman van Carson McCullers
komen al haar thema’s samen: eenzaamheid, onbeantwoorde liefde,
intolerantie en vooroordelen, geheimen en verlossing.
The Weight Of Ink Sep 24 2022 WINNER OF A NATIONAL JEWISH
BOOK AWARD A USA TODAY BESTSELLER "A gifted writer,
astonishingly adept at nuance, narration, and the politics of
passion."—Toni Morrison Set in London of the 1660s and of the early
twenty-first century, The Weight of Ink is the interwoven tale of two
women of remarkable intellect: Ester Velasquez, an emigrant from
Amsterdam who is permitted to scribe for a blind rabbi, just before the
plague hits the city; and Helen Watt, an ailing historian with a love of
Jewish history. When Helen is summoned by a former student to view a
cache of newly discovered seventeenth-century Jewish documents, she
enlists the help of Aaron Levy, an American graduate student as
impatient as he is charming, and embarks on one last project: to
determine the identity of the documents' scribe, the elusive "Aleph."
Electrifying and ambitious, The Weight of Ink is about women separated
by centuries—and the choices and sacrifices they must make in order to
reconcile the life of the heart and mind.
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Gestolen leven Aug 31 2020 Pak Jun Do is de zoon van een verdwenen
moeder en een invloedrijke vader die een kamp leidt voor weeskinderen,
Langdurige Toekomst. Pak Jun Do proeft daar voor het eerst van de
macht, híj selecteert welke kinderen mogen eten en welke worden
uitgeleend voor zware fysieke arbeid. Vanwege zijn loyaliteit en scherpe
instincten trekt hij al snel de aandacht van regeringsfiguren en dan
begint zijn snelle klim op de carrièreladder van het leger, al noemt hij
zichzelf ‘een nederig burger van de meest glorieuze natie ter wereld’. Jun
Do wordt een professionele kidnapper die, om in leven te blijven,
eindeloos moet laveren tussen steeds wisselende regels, willekeurig
geweld en de ronduit verbijsterende eisen van de opperheren. Gedreven
tot het uiterste neemt hij de verraderlijke rol aan van Kim Jong-il’s rivaal,
in een poging de vrouw van wie hij houdt, te redden – Sun Moon, een
legendarische actrice ‘zo zuiver, dat ze niet wist hoe stervende mensen
eruitzagen’. Gestolen leven is een voortjagend verhaal, een verhaal over
verloren onschuld en een romantische liefdesverhaal in één, en tegelijk
een magnifiek portret van een tot nu toe verborgen gebleven wereld: een
Noord-Korea vol honger, corruptie en terloopse wreedheid, maar ook vol
kameraadschap, gestolen momenten van schoonheid, en liefde. Gestolen
leven katapulteert Adam Johnson meteen naar de groep van de grote,
hedendaagse schrijvers.
Het boek Joan Nov 21 2019 In de nabije toekomst hebben
wereldoorlogen de aarde veranderd in een permanent slagveld. De
overlevende mensen zijn sekse- en haarloze wezens geworden die
verhalen schrijven op hun spierwitte huid. De bloeddorstige Jean de Men
grijpt de macht en onderwerpt iedereen aan zijn ijzeren tucht. Een groep
rebellen komt in opstand, aangevuurd door het lied van de kind-strijder
Joan. Joans verhaal en haar unieke gave zullen het lot van de wereld voor
altijd veranderen.
De vroedvrouw van Venetië Mar 06 2021 ” In de aandacht: de nieuwe
homiletiek van prof. dr. Kees de Ruijter.Roberta Rich De vroedvrouw van
Venetië 330 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023994466Venetië, 1575.
Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar
geheime kraamtechniek.Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al
heel wat babys gered met haar geheime kraamtechniek. Op een nacht
wordt ze te hulp geroepen door de graaf van Padovani. Zijn vrouw en
kind dreigen tijdens de bevalling te bezwijken. Het is een gevaarlijk
verzoek, want het is Joden bij pauselijk edict verboden christenen
medische hulp te verlenen. Hannah stemt toe en vraagt een
astronomisch bedrag voor haar diensten met het geld hoopt ze haar man
Isaak vrij te kunnen kopen, die op Malta gevangen zit. Hannahs
beslissing heeft grote gevolgen. Ze raakt verstrikt in een web van
familievetes, verraad en hebzucht. Niet alleen haar eigen leven loopt
gevaar, ook dat van de baby die zonder haar hulp dood geboren zou zijn.
De schuwe Hannah komt tot daden die ze niet voor mogelijk had
gehouden.
Koude Magie Dec 23 2019 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa
staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste luchtschepen
varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen
de wrede, koude magiërs die het continent onder controle houden.
Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de
technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat
Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe
technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen.
Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en
tante, waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar
leven van de ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden
aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder
pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu
zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld van een
goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H.
Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt
momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld
van Koude Magie.
De rode kamer Jun 09 2021
Hamnet Sep 19 2019 Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet
die in 1596 op 11-jarige leeftijd stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Shylock is mijn naam Aug 11 2021 ‘Wie is die man, papa? Wat doet hij
hier?’ Simon Strulovitch is een rijke kunstverzamelaar en filantroop. Zijn
vrouw is weg, zijn dochter is ontspoord, dus hij kan wel een luisterend
oor gebruiken. Als hij Shylock ontmoet op een begraafplaats in de
‘Golden Triangle’ in Cheshire (een gebied van welvarende dorpen en
stadjes) nodigt hij hem met graagte thuis uit. Het is het begin van een
opmerkelijke vriendschap. Elders in de Golden Triangle wentelt de rijke
en manipulatieve Plurabelle (ook wel bekend als Anna Livia Plurabelle
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Schoonheid is voor Eeuwig Christine) zich in haar wereldje van
plastische chirurgie en dure feestjes. Ze deelt een vileine kijk op de mens
en een stekelig gevoel voor humor met haar vertrouweling D’Anton, die
graag voor cupido speelt en die zijn oog heeft laten vallen op de dochter
van Strulovitch. Er staat een pond vlees op het spel... Howard Jacobsons
versie van The Merchant of Venice buigt de tijd in ons voordeel en stelt
de vraag wat het in het huidige tijdsgewricht betekent om vader te zijn,
een jood, en een mens die genade kent. ‘Dit is voor iedereen het meest
verontrustende Shakespeare-stuk, maar voor een schrijver die toevallig
ook joods is, tevens de moeilijkste uitdaging.’
Het keukenhuis Mar 18 2022 In 1791 vertrekt de zevenjarige Lavinia
samen met haar familie vanuit Ierland per boot naar Amerika, hopend op
een beter leven. Wanneer alleen Lavinia de reis overleeft, wordt ze als
wees door kapitein James Pyke meegenomen naar zijn tabaksplantage
Tall Oaks in Virginia. Daar draagt hij de zorg over aan Belle, zijn
onwettige en halfblanke dochter. Liefdevol groeit Lavinia op bij de
slavenfamilie in het keukenhuis, maar door haar blanke huid raakt ze ook
betrokken bij de familie in het Grote Huis, waar ze een steeds grotere rol
toebedeeld krijgt; een rol die de hiërarchie op de plantage verstoort.
Tegen beter weten in probeert Lavinia zich staande te houden in beide
werelden, die van de slavernij en die van de vrijheid. Wanneer Lavinia
trouwt met Marshall, de getroubleerde zoon des huizes, en daarmee de
vrouw des huizes wordt, wordt Lavinia's loyaliteit zwaar op de proef
gesteld. Het keukenhuis is een meeslepende, fi lmische roman over de
betekenis van familie, liefde en loyaliteit. Een roman die met veel vaart
geschreven is, met onvergetelijke personages.
Obsessie Jan 24 2020 Twee jonge academici komen op het spoor van
een geheime liefde tussen de Victoriaanse dichters Christabel LaMotte
en Rudolph Henry Ash. Hun onderzoek via gedichten, brieven en
dagboeken voert hen uiteindelijk naar het vervallen graf van Ash, waar
hij begraven ligt met zijn geheim. Obsessie is een liefdesroman met de
grootsheid van een historisch epos en de spanning van een literaire
roman. Obsessie won de Booker Prize en werd een internationale
beststeller.
De rest van de dag Feb 05 2021 'De rest van de dag' van
Nobelprijswinnaar Ishiguro werd bekroond met de Booker Prize en werd
verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen. In
‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr.
Stevens, een ouder wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in
dienst was van lord Darlington, in de jaren dertig en veertig. Zijn leven
lang heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn werkgever,
maar achteraf blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd
heeft ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd bekroond met de Booker Prize
en werd verfilmd met Anthony Hopkins en Emma Thompson in de
hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote
emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met
de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Neurie als je de woorden niet kent May 28 2020 De negenjarige
Robin groeit op in een welvarend blank gezin in Johannesburg ten tijde
van de Apartheid. Beauty is Xhosa. Ze woont in Transkei waar ze haar
kinderen alleen opvoedt. Hun paden kruisen elkaar door de
gewelddadige studentenopstand in Soweto, waarbij Robins ouders
omkomen en Beauty's dochter wordt vermist. Beauty wordt ingehuurd
als Robins kindermeisje. Bij haar vindt Robin de liefde en genegenheid
die ze van haar ouders nooit kreeg. Wat zal er gebeuren als Beauty haar
eigen dochter terugvindt?
The Code of Federal Regulations of the United States of America Jul 18
2019 The Code of Federal Regulations is the codification of the general
and permanent rules published in the Federal Register by the executive
departments and agencies of the Federal Government.
Doorwaakte nachten Jul 10 2021 De verhalen van twee vrouwen die twee
eeuwen van elkaar verwijderd op hetzelfde eiland hun eigen strijd
leveren komen prachtig bij elkaar in deze spannende roman die wederom
leest als een thriller. Historica Anna Bennett moet nodig werken aan
haar proefschrift over de opvoeding van kinderen door de eeuwen heen.
Ze heeft echter ook een peuter die nog geen nacht doorslaapt, een
veeleisende zevenjarige zoon én ze is getrouwd met een bioloog die hen
heeft meegenomen naar het afgelegen eiland Colsay om daar
papegaaiduikers te tellen. Dan ontdekt Anna tijdens het tuinieren het
skelet van een baby in de tuin van hun huis, en op de zolder vindt ze een
stapel brieven die rond 1870 zijn geschreven door May, een jonge
vroedvrouw die naar het eiland is gestuurd om de grote babysterfte
tegen te gaan. Ze raakt meer en meer geobsedeerd door deze
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ontdekkingen en vraagt zich zelfs af of haar schoonfamilie meer weet
over de overleden baby. Ondanks de tegenwerking die zij ervaart is Anna
vastbesloten het mysterie van de overleden baby te ontrafelen. 'Knap
geconstrueerde thriller.' Margriet 'Moss, die met Koude aarde ook al zo'n
spannende, thrillerachtige roman schreef, weet de aandacht vast te
houden.' Leewarder Courant
Land van honing Jul 30 2020 Isabels droom komt eindelijk uit: ze begint
een kookschool in de prachtige Californische haciënda Bella Vista, het
huis waarin ze is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de omliggende
landerijen zijn er de perfecte plek voor. En dat ze door alle drukte haar
verleden even achter zich kan laten, is natuurlijk mooi meegenomen.
Lang lukt dat echter niet: journalist Cormac O'Neill duikt plotseling op.
Hij wil een boek schrijven over Isabels grootvader, Magnus Johansen, en
over diens oorlogsverleden in Denemarken. Door Macs aanwezigheid
blijft van Isabels geordende leventje weinig over.. Bovendien
confronteert hij haar met haar geschiedenis, iets wat ze juist niet wil.
Het lijkt haar dus maar beter om hem helemaal niet meer te zien...
4321 Nov 14 2021 LONGLIST THE MAN BOOKER PRIZE 2017 Op 3
maart 1947 wordt, twee weken te vroeg, Archibald Isaac Ferguson
geboren, het enige kind van Rose en Stanley Ferguson. Archibalds leven
zal gelijktijdig vier verschillende paden volgen. Vier identieke Archibalds,
bestaand uit hetzelfde dna, vier jongens die fysiek een en dezelfde zijn,
leiden vier parallelle en volstrekt verschillende levens. Elk levenspad
neemt een andere richting. Liefdes en vriendschappen en intellectuele
interesses contrasteren. Een jongen groeit keer op keer op. Iedere
Archibald zal verliefd worden op Amy Schneiderman, maar hun relatie
zal steeds een andere zijn. Lezers zullen meegenieten van Archibalds
successen, en meeleven met de tragische gebeurtenissen die hem
overkomen. Zo ontvouwen de levensverhalen van de vier Archibalds zich.
Code of Federal Regulations Jun 16 2019 Special edition of the
Federal Register, containing a codification of documents of general
applicability and future effect ... with ancillaries.
Summary of the Weight of Ink by Rachel Kadish: Conversation Starters
Jul 22 2022 The Weight of Ink by Rachel Kadish: Conversation Starters In
2017, author Rachel Kadish published her book The Weight of Ink. Since
then, it has received critical acclaim. It has been hailed as the winner of
the National Jewish Book Award. It also became a bestseller in the USA
Today list. The Weight of Ink is a jigsaw puzzle of a novel for readers.
The setting is London during the 1660s and the early twenty-first
century. The lives of two women of remarkable intellect are interwoven
in this remarkable tale. The first woman is named Ester Velasquez. She
is an emigrant from Amsterdam. She was permitted to serve a blind
rabbi as a scribe, just before the terrible plague hits the city. The other
woman is Helen Watt. She is an ailling historian who has passionate love
for Jewish history. The Weight of Ink is an ambitious and sophisticated
historical fiction novel about women who are separated by time, their
choices and the sacrifices they made to reconcile their hearts and minds.
Kristin Gibbons for... A Brief Look Inside: EVERY GOOD BOOK
CONTAINS A WORLD FAR DEEPER than the surface of its pages. The
characters and their world come alive, and the characters and its world
still live on. Conversation Starters is peppered with questions designed
to bring us beneath the surface of the page and invite us into the world
that lives on. These questions can be used to... Create Hours of
Conversation: - Promote an atmosphere of discussion for groups - Foster
a deeper understanding of the book - Assist in the study of the book,
either individually or corporately - Explore unseen realms of the book as
never seen before Disclaimer: This book you are about to enjoy is an
independent resource meant to supplement the original book. If you have
not yet read the original book, we encourage you to before purchasing
this unofficial Conversation Starters.
Blauw bloed Mar 26 2020 .
De tunnel Dec 03 2020 Zvi Luria is een gepensioneerde ingenieur, die
zijn leven lang wegen en tunnels heeft aangelegd. Wanneer bij hem
beginnende dementie wordt geconstateerd, weet zijn vrouw te regelen
dat zijn opvolger bij de overheidsinstelling voor wegenbouw, Asaël
Maimoni, hem als onbezoldigd assistent aanneemt. Door zijn brein actief
te houden hoopt ze zijn dementie te vertragen. Asaël werkt aan een
geheim militair project: de aanleg van een weg in de Negev-woestijn. Op
het uitgetekende traject blijkt op een heuvel tussen oude Nabateese
ruïnes echter een Palestijnse familie te bivakkeren, die onder
bescherming staat van de raadselachtige archeoloog Sjibbolet. Asaël en
Sjibbolet willen, allebei om persoonlijke redenen, een tunnel aanleggen
waardoor de heuvel gespaard kan blijven. Het is aan Zvi dit voor elkaar
te krijgen. De tunnel is een menselijke komedie, waarin Zvi, zijn vrouw
en alle personages worden neergezet alsof we midden in een film zitten.
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Maar op subtiele wijze heeft Yehoshua er ook een hoopvolle vertelling in
gevlochten over Israël en de Palestijnen.
Een dame in Parijs May 08 2021 Parijs, 1940. De stad begint te
wankelen onder de druk van de Duitse bezetters. De jonge Solange denkt
aan de belofte die ze haar grootmoeder Marthe deed. Ze zal haar
kostbare bezittingen bewaren. De prachtige jurken, juwelen en
beroemde schilderijen komen uit het luxueuze, mysterieuze verleden van
haar oma: het Parijs van de belle époque. Als courtisane van de adellijke
Charles leefde Marthe een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de
situatie in Parijs onder het naziregime steeds gevaarlijker wordt, moet
Solange voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put kracht uit de
wijze lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als Martha haar
eigen weg kunnen vinden en haar prille liefde kunnen beschermen in de
uitzichtloze tijd van de oorlog? Een dame in Parijs is het
hartverscheurende verhaal over verlies en liefde in oorlogstijd.
Het hart van alle dingen Oct 01 2020 Het hart van alle dingen is een
grootse roman over een grootse eeuw. Laat je meevoeren van Londen
naar Peru, van Philadelphia via Tahiti naar Amsterdam, in een verhaal
vol buitengewone personages: missionarissen, vrijheidsstrijders,
avonturiers, astronomen, zeekapiteins, en bovenal Alma Whittaker, de
heldin van dit verhaal, een vrouw die haar tijd een stap vooruit was.
Alma wordt geboren in een bekende familie van botanisten en groeit op
tot een onafhankelijk meisje met een grote honger naar kennis. Het
duurt dan ook niet lang voor zij haar eigen onderzoeksproject start. Maar
terwijl haar studie haar meetrekt in de mysteries van de evolutie, wijst
de man van wie ze houdt haar een tegengestelde richting. Een verhaal
vol avontuur, passie, verovering, natuur én liefde, in de typische warme
stijl van de auteur van Eten, bidden, beminnen.
Het ezechiel scenario Oct 21 2019 Wat als het einde veel dichterbij is
dan je denkt? Nu Saddam Hussein en Yasser Arafat niet langer in het
vizier zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een tijdperk van welvaart
en veiligheid te zijn aangebroken. Met behulp van een Amerikaanse
president die voorstander is van vrijheid en democratie, hebben de
Israëliërs en de Palestijnen een vredesverdrag getekend. Er is een einde
gekomen aan het geweld en de economie bloeit als nooit tevoren. Achter
de horizon dreigt echter een nieuw gevaar. In Rusland is een dictator
opgestaan. Iran doet zijn uiterste best zijn kernwapenarsenaal compleet
te maken. Onder leiding van Moskou en Teheran is er een nieuwe as van
het kwaad in opkomst. Twee hoge veiligheidsadviseurs van het Witte
Huis, Jon Bennett en Erin McCoy, gaan met gevaar voor hun leven en
alles wat hen lief is op zoek naar het ene antwoord: stormt de wereld af
op de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd voorzegd? Een
bloedstollende, internationale thriller over een wereld aan de vooravond
van de Apocalyps. * in drie maanden 150.000 exemplaren verkocht in
Amerika * New York Times best-seller Een lezer op Amazon: Thanks mr.
Rosenberg, you ruined my weekend! Joel Rosenberg schreef 5
bloedstollende, internationale thrillers over de wereld aan de vooravond
van de Apocalyps. Terroristische aanslagen, de bouw van de Derde
Tempel in Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran, bloedbaden in Irak
en de Verenigde Staten leiden tot grote mondiale spanningen. De
Amerikaanse veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin McCoy
gaan samen de strijd aan. Is het einde van de geschiedenis nabij? Welke
rol spelen eeuwenoude bijbelse profetieën? De thrillers van Joel
Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook als afzonderlijke delen te
lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2. De
Laatste Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De
Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel Rosenberg begint met de Twaalfde
Imam. Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie Teheran. Lees
verder »
De pruimenboom Jun 28 2020 Voor de liefhebbers van Jenna Blum en
Sarah McCoy: ‘De pruimenboom’ van Ellen Marie Wiseman is een
meesterlijk geschreven verhaal over de veerkracht van mensen en liefde
die alles doorstaat, tegen de achtergrond van de verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog. ‘Bloei waar je geplant bent’, zei haar oma altijd
tegen haar. Maar de 17-jarige Christine Bolz weet dat er een hele wereld
op haar wacht buiten het Duitse dorpje waar ze is opgegroeid. Een
wereld die ze al heeft leren kennen door muziek, boeken en door Isaac
Bauerman, de zoon van de welgestelde Joodse familie voor wie ze werkt.
De toekomstdromen van Christine en Isaac worden echter wreed
verstoord door de opkomst van het regime van Hitler. Een nieuwe wet
verbiedt Christine voor Joden te werken... en om een relatie met een Jood
te hebben. In haar verzet haalt ze zich de woede van de Gestapo en de
verschrikkingen van een concentratiekamp op de hals. ‘Een must read
voor liefhebbers van romans over de Tweede Wereldoorlog – en verder
voor iedereen die houdt van een verhaal dat je in vervoering brengt.’ –
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Jenna Blum, auteur van ‘Het familieportret'
De bijenhouder van Aleppo Feb 23 2020 ‘De bijenhouder van Aleppo’ van
Christy Lefteri is het hartverwarmende liefdesverhaal van
bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat hun lief
is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo.
Op hun reis door een gebroken wereld worden ze niet alleen
geconfronteerd met de schokkende realiteit van het
vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het
verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de
wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in
Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van
bijen. Want: ‘Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is
nieuw leven en hoop.’ Christy Lefteri is geboren en getogen in Londen.
Ze is de dochter van Grieks-Cypriotische vluchtelingen en werkte als
vrijwilliger in het Unicef-opvangcentrum voor vluchtelingen in Athene,
waar het idee voor ‘De bijenhouder van Aleppo’ geboren werd. ‘Dit is een
roman van internationale betekenis. Sterk uitdagend, hij blijft je bij en
opent je ogen.’ – Heather Morris, auteur van ‘De tattoeëerder van
Auschwitz’
De vrouwen van Troje Apr 07 2021 De vrouwen van Troje van Pat Barker
is het vervolg op De stilte van de vrouwen. Een hervertelling van een
mythe, verteld vanuit het oogpunt van de vrouwen. Pat Barkers roman
De stilte van de vrouwen werd bejubeld. De vrouwen van Troje is het
vervolg op deze buitengewone hervertelling van een van onze bekendste
mythes. De vrouwen van Troje van Pat Barker sluit aan bij de succesvolle
mythe-hervertellingen van Stephen Fry en Madeline Miller en de
vertaalrechten zijn verkocht aan twaalf landen. Troje is gevallen. De
Grieken hebben de bittere strijd gewonnen en willen als overwinnaars
snel huiswaarts keren, beladen met hun oorlogsbuit: goud, wapens en
vrouwen. Het enige wat ze nu nog nodig hebben is een gunstige wind
zodat ze de zeilen kunnen hijsen. Maar de wind blijft uit. De goden zijn
ontstemd en ontzeggen de Grieken hun wens. Terwijl ze rusteloos
wachten aan de rand van de stad die ze vernietigden, begint de
hiërarchie die hen in de strijd bijeenhield te wankelen: oude vetes steken
de kop op en er ontstaan nieuwe irritaties. Briseïs, de door Achilles
ontvoerde oorlogsbruid, verblijft nog steeds in het Griekse kamp,
onopgemerkt door haar ruziënde ontvoerders. Ze zoekt bondgenoten – de
jonge, naïeve Amina, de tegendraadse Hecuba en Calchus, de in
ongenade geraakte priester – en ze ontwikkelen een plan om wraak te
nemen. Maar hoewel Briseïs de Trojaanse oorlog overleefd heeft, zou
vredestijd weleens veel gevaarlijker kunnen blijken. Voor haar vorige
boek, De stilte van de vrouwen: - The Guardian Best Book of the 21st
Century - Shortlist Women's Prize for Fiction 2019 - Shortlist Costa
Novel Award - Shortlist International DUBLIN Literary Award ‘In deze
roman vol legendarische namen, is Briseïs de ware heldin. Barker
schittert, wederom.’ – Publishers Weekly (starred)
kaddisj.com Oct 13 2021 Nathan Englander kaddisj.com kaddisj.com
van Nathan Englander is een satirische roman over een verstoorde
vader-zoonrelatie. Englander op z’n best: absurdistisch, met een
boodschap. Larry is de enige atheïst in een gezin van orthodoxe joden.
Wanneer zijn vader overlijdt is het aan hem om de kaddisj op te zeggen,
het joodse gebed voor de doden, elke dag gedurende elf maanden.
Larry’s moeder en zussen zijn verbijsterd wanneer Larry dit weigert en
zo de ziel van zijn vader op het spel zet. Om hen tevreden te stellen huurt
hij via de site kaddisj.com een vreemde in om het gebed op te zeggen.
Maar voert diegene de opdracht ook uit? kaddisj.com is Englanders
meest humoristische werk tot nu toe, een gevoelige satire over het
spanningsveld tussen religieuze en seculiere werelden en de
schijnheiligheden die in beide voorkomen. Een roman over verzoening,
verlossing, en de duistere verleidingen van het internet, dat net als God
alomtegenwoordig is.
En de bruid sloot de deur Dec 15 2021 ‘En de bruid sloot de deur’ van
Ronit Matalon is een onderhoudende roman over Arabische joden in
Israël en een subtiel commentaar op de positie van de vrouw. Matalon
dient in één adem genoemd te worden met Yehoshua, Oz en Grossman.
In ‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon sluit bruid Margi zich
kort voordat het huwelijk wordt voltrokken op in haar kamer. Niemand
weet waarom. De bruid zwijgt in alle toonaarden, wat bij de overige
familieleden een stroom van herinneringen op gang brengt en
sluimerende irritaties tot een uitbarsting doet komen. Bruidegom Matti
twijfelt aan Margi’s liefde, haar moeder Nadja herinnert zich haar
verloren man en kinderen en de ouders van Matti denken direct aan de
kosten die zij gemaakt hebben. Dan doet grootmoeder Savtona nog een
laatste poging om de bruid de deur te laten openen. Matti raakt ervan
overtuigd dat Margi’s beslissing gerespecteerd moet worden. Misschien
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weigert ze alleen te voldoen aan de sociale normen en rebelleert ze
tegen de rol die haar wordt opgelegd? Ronit Matalon groeide op in Ganei
Tikva in Israël. Ze studeerde literatuur en filosofie aan de universiteit
van Tel Aviv en werkte als journalist en als criticus voor onder meer
Haaretz.
Coventry Nov 02 2020 Met haar romantrilogie Contouren, Transit en
Kudos rekte Rachel Cusk de grenzen van de fictie op en vond ze nieuwe
manieren om een verhaal te vertellen. Faye, de hoofdpersoon, beziet de
wereld met een doordringende intelligentie, maar blijft zelf onkenbaar
voor de lezer. In Coventry worden voor het eerst de essays van Cusk
gebundeld, een rijke verzameling stukken van een van de belangrijkste
schrijvers van dit moment over onderwerpen als gender, familieleven,
politiek en literatuur. Het resultaat is onverschrokken, erudiet en
fascinerend en vormt de perfecte aanvulling op haar geprezen romans.
Graaf in Moskou Sep 12 2021 Dertig jaar huisarrest in een hotel in
postrevolutionair Moskou In het postrevolutionaire Moskou van 1922
wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een
levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn
benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite,
ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest
tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis. Vanaf het moment
waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat
zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie
dacht. Ze verkennen samen alle geheime gangen en krochten van het
hotel, en er ontstaat een hechte band.
De duik Feb 17 2022 Een schokkende ontdekking tijdens een
paradijselijke reis zet het leven van een perfect paar compleet op zijn
kop. Erin is een succesvolle documentairemaker en haar man Mark heeft
een carrière als bankier. Om hun liefde te vieren gaan ze samen op een
romantische reis naar het tropische eiland Bora Bora. Daar genieten ze
van de zon, het strand en elkaar. Maar dan, als ze gaan duiken in de
helderblauwe zee, vinden ze iets in het water... Het stel staat voor een
gevaarlijke keuze: vertellen ze wat ze hebben gevonden of bewaren ze
hun geheim? Als niemand anders ervan weet, kan er niets misgaan, toch?
Hun beslissing brengt een verwoestende reeks gebeurtenissen op gang.
Een overbodige vrouw Apr 26 2020 Ze kent Lolita's moeder beter dan de
hare. Aldus Aalia Sohbi. Aalia, 72, woont haar hele leven in Beiroet, is
gescheiden van haar man, 'de lusteloze muskiet met onmachtige slurf',
en ze hertrouwt niet. Liefde voor de literatuur bepaalt haar leven. Ze
vertaalt één meesterwerk per jaar. Niemand krijgt de vertalingen ooit
onder ogen. Een overbodige vrouw bestrijkt één dag, waarin een aantal
confrontaties Aalia's leven op de grondvesten doen schudden.
Tegelijkertijd is de roman een gecomprimeerde geschiedenis van een
halve eeuw Beiroet, én ruim een halve eeuw wereldliteratuur.
Het gewicht van inkt Oct 25 2022 Het gewicht van inkt van Rachel
Kadish is een episch verhaal voor de liefhebbers van Falcones’
Kathedraal van de zee en Lewinsky’s Het lot van de familie Meyer. Dit is
de geschiedenis van Ester Velasquez, een emigrant uit Amsterdam, die
werkt voor een blinde rabbijn in het Londen van de 17e eeuw; en Helen
Watt, een hedendaagse Engelse historica met interesse in Joodse
geschiedenis, die ontdekt dat ze ernstig ziek is. Helen krijgt een aantal
Joodse geschriften uit de 17e eeuw in handen en begint aan haar laatste
project: het achterhalen van de identiteit van de schrijver, de
mysterieuze ‘Aleph’... Leeservaring van uitgever Tom Harmsen: Een
boek om helemaal in te verdwijnen, fantastisch mooi geschreven en
boeiend tot de laatste bladzijde. ‘Een pageturner. Kadish weet enorme
suspense op te bouwen, en roept sympathie op voor haar personages.’
Jerusalem Post
Niets dan de wereld Jun 21 2022 Niets dan de wereld is een
aangrijpende, ontroerende roman over de vraag: hoevéel en wát zijn
broers en zussen elkaar verschuldigd? En in hoeverre kun je
verantwoordelijk gehouden worden voor de daden van je broer of zus?
`Ik ben altijd al verzot geweest op verhalen. Fred en ik allebei. Als ik
voor de rechter zou moeten verschijnen, zou dat het eerste zijn wat ik
zou bekennen: hoe snel ik ze altijd omarmde, verhalen, met hun
betreurenswaardige helderheid. Als een doos van de bakker die
overdreven goed is dichtgemaakt, met een rood-wit lint eromheen.Het
tweede wat ik zou bekennen: dat ik verantwoordelijk ben voor Freds
verzotheid en dat hij derhalve onschuldig zou moeten worden bevonden
Aan de rand van het bos, op het terrein van een gesloten `vrije school en
opgevoed door een charismatische vader en zijn jongere vrouw, beleven
Ava en haar broer Fred een zorgeloze en schijnbaar idyllische jeugd ze
leven in een wereld die grotendeels bepaald wordt door hun verbeelding,
fantasie en eindeloze kinderavonturen. Tientallen jaren later, als Ava
bericht krijgt dat haar broer in de gevangenis zit op verdenking van een
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gruwelijke moord, probeert ze in paniek te reconstrueren wat er in
werkelijkheid gebeurd is. Fred is altijd anders geweest, hij had zonder
twijfel beperkingen, maar werd altijd door zijn ouders gekoesterd en
beschermd tegen de buitenwereld.
Gustav & Anton Apr 19 2022 Gustav Perle groeit op in een Zwitsers
stadje, waar de Tweede Wereldoorlog ver weg lijkt. Zijn vader is dood,
zijn moeder is een harde, ongelukkige vrouw, die haar best moet doen
het hoofd boven water te houden en niet echt van haar gevoelige zoontje
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lijkt te kunnen houden. Alleen bij zijn Joodse klasgenootje Anton vindt hij
wat warmte. Anton heeft een groot muzikaal talent, maar is zo nerveus
van aard dat het de vraag is of hij iets met dit talent zal kunnen doen. Na
een levenslange vriendschap vinden Gustav en Anton een antwoord op de
vragen die hun leven getekend hebben. Waarom hield Gustavs moeder
niet van hem? Kan Anton zijn podiumangst overwinnen? En wat
betekenen de twee vrienden werkelijk voor elkaar?
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