Crosley Self Cleaning Oven Manual
If you ally need such a referred Crosley Self Cleaning Oven Manual ebook that will offer you worth, acquire the no question best
seller from us currently from several preferred authors. If you desire to hilarious books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are moreover launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all ebook collections Crosley Self Cleaning Oven Manual that we will unquestionably offer. It is
not re the costs. Its nearly what you craving currently. This Crosley Self Cleaning Oven Manual, as one of the most full of life sellers
here will definitely be among the best options to review.

Arkansas Farm and Marketing Bulletin 1930
Flying Magazine 2002-08
Een nichtje met zeven neven Louisa May Alcott 1876
Als je mij vindt Emily Murdoch 2015-11-05 Een boek over zoveel meer dan simpelweg twee meisjes die gered worden uit de
bossen; een verhaal over uithoudingsvermogen, wantrouwen, loyaliteit, liefde en vooral over familie. Een zeldzaam debuut dat de
pijn van de hoofdpersoon zo vakkundig, verdrietig en geweldig beschrijft, maar ook haar veerkracht, vastberadenheid en hoop.
Carey woont met haar zusje Jenessa en hun drugsverslaafde moeder in een oude caravan in het bos. Ze leven in afzondering en
diepe armoede en de meisjes worden soms wekenlang aan hun lot overgelaten. Wanneer hun moeder op een dag helemaal niet
meer terugkomt, worden ze door Jeugdzorg meegenomen en bij hun vader ondergebracht. Terwijl Jenessa opbloeit dankzij hun
nieuwe, luxueuze leven, merkt Carey dat ze zelf haar draai niet kan vinden. Na alle negatieve verhalen van haar moeder wantrouwt
ze haar vader en het lukt haar niet om aansluiting te vinden op school. Hoe moet ze aan haar verleden ontsnappen en zich
openstellen aan een vader die ze nauwelijks kent?
Drie weken in Noorwegen Jacobus Craandijk 1895
Buiten de wereld Karl Ove Knausgård 2020-10-13 De 26-jarige Henrik werkt als invalleraar in een afgelegen vissersdorpje aan een
fjord in het noorden van Noorwegen. Hij voelt zich sterk geïsoleerd in de besloten gemeenschap. Miriam, een van zijn 13-jarige
leerlingen, wordt verliefd op hem, en hij op zijn beurt voelt zich tot haar aangetrokken. Tegen beter weten in onderneemt hij
toenaderingspogingen.
Official Gazette of the United States Patent Office United States. Patent Office 1941
Het Kaïnsteken Patricia Cornwell 2017-05-18 Het Kaïnsteken is het zesde boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond
patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell. Deze serie, bestaande uit meer dan 20 bloedstollende
crimethrillers, betekende Patricia Cornwells doorbraak als grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Hoewel de weken
rond kerst voor de meeste mensen vreugde en liefde brengen, is het ook een periode waarin geweld en criminaliteit toeneemt.
Deze kerstperiode is niet anders. Op kerstavond wordt in Central Park het naakte, levenloze lichaam van een jonge vrouw
aangetroffen. Wanneer patholoog-anatoom Kay Scarpetta en haar collega’s Benton Wesley en Pete Marino op de plaats van het
misdrijf arriveren, doen ze een merkwaardige ontdekking... De schotwond in het hoofd en de stukken huid die van het lichaam zijn
afgesneden, doen vermoeden dat de gevreesde seriemoordenaar Temple Brooks Gault is teruggekeerd. Maar wie is het
slachtoffer? En kan Scarpetta voldoende aanknopingspunten vinden, voordat de moordenaar opnieuw toeslaat? Patricia Cornwells
werk over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en
Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
De economische toestand der vrouw Charlotte Perkins Gilman 2022-02-08 "De economische toestand der vrouw" van Charlotte
Perkins Gilman (vertaald door Aletta H. Jacobs). Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels
in alle genres. Van bekende klassiekers & literaire fictie en non-fictie tot vergeten?of nog niet-ontdekte pronkstukken?van de
wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist moet lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig aangepast en geformatteerd
om de leesbaarheid voor alle e-lezers en apparaten te verbeteren. Ons doel is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en
toegankelijk voor iedereen zijn in een digitaal formaat van een hoogwaardige kwaliteit.
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met
een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca
lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat
hij de verkeerde bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Ladies' Home Journal 1950
Pucked up Helena Hunting 2021-11-25 Het steamy tweede deel in de humoristische Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen
zijn los van elkaar te lezen. Miller ‘Buck’ Butterson heeft als professioneel ijshockeyspeler de vrouwen voor het uitkiezen, en daar
maakt hij goed gebruik van. Maar na een paar jaar vol losbandigheid heeft hij genoeg van onenightstands. Hij wil eindelijk een keer
echt een relatie. Als hij Sunny ontmoet weet hij het zeker: dit is de dame waar hij zijn leven mee wil doorbrengen. Maar hoe kan hij
Sunny ervan overtuigen dat hij voor haar zijn hele levensstijl wil veranderen? En is een serieuze relatie eigenlijk wel iets voor Buck?
Stad in brand Don Winslow 2022-04-26 Weergaloos eerste deel in nieuwe trilogie van een van Amerika's grootste
verhalenvertellers. Providence, 1986. De negenentwintigjarige Danny Ryan is een hardwerkende havenarbeider, een liefhebbende
echtgenoot, een loyale vriend en af en toe ‘mankracht’ voor het Ierse misdaadsyndicaat dat toezicht houdt op een groot deel van de
stad. Danny wil niets liever dan zijn leven veranderen en droomt ervan om opnieuw te beginnen, ergens ver weg, samen met zijn
vrouw Terri. Maar als er een oorlog uitbreekt tussen rivaliserende bendes, raakt hij verwikkeld in een conflict waar hij niet aan kan
ontsnappen. Danny moet alles op alles zetten om zijn ‘familie’ te beschermen: de vrienden die als broers voor hem zijn. Stad in
brand is het eerste deel in een weergaloze nieuwe trilogie over de Ierse en Italiaanse misdaadsyndicaten in het Amerika van de
jaren tachtig en negentig. Over het werk van Don Winslow: ‘Stad in brand onderzoekt klassieke thema’s als loyaliteit, verraad, eer
en corruptie aan beide kanten van de wet. Dit is een hedendaagse Ilias, geschreven door een van Amerika’s grootste

verhalenvertellers.’ Stephen King ‘Alle grote thema’s van het thrillergenre uitgedrukt in snedige dialogen.’ de Volkskrant ‘Verbluffend
en urgent.’ The New York Times
DE FILOSOFIE VAN GOTTFRIED BENN Prof. Freddy Verbruggen
Wat scheelt eraan Sigrid Nunez 2020-09-08 Sigrid Nunez’ nieuwe roman: ‘Wat scheelt eraan’. Een vrouw bezoekt een oude
studievriendin in een kliniek voor kankerpatiënten. De briljante, koppige vriendin weet dat ze binnenkort zal sterven en overrompelt
de vrouw met een uitzonderlijk verzoek. Ze wil haar leven beëindigen op haar eigen voorwaarden en heeft daarbij de hulp van de
vertelster nodig. Niet zozeer bij het sterven zelf als wel bij alle praktische zaken in de aanloop ernaartoe. De vrouw stemt er
schoorvoetend mee in. ‘Ik beloof je dat ik het zo leuk mogelijk zal maken,’ bezweert de vriendin. Wat volgt is een buitengewoon
ontroerend verhaal van een vriendschap die de ultieme beproeving ondergaat. Maar ook van de manier waarop we met elkaar
leven in deze door crises geteisterde wereld en van de drastisch veranderende aard van menselijke relaties in onze tijd. ‘Wat
scheelt eraan’ is een intieme, ingetogen roman over de grootst mogelijke levensvragen: vriendschap, ouder worden, liefde, de dood.
Flying Magazine 2002-08
Surf & Stay Veerle Helsen 2018-05-17 Lifestylejournaliste Veerle Helsen stelde haar out of office in op zes maanden, kocht een
oude camper en reisde in haar eentje langs de surfkusten van Spanje en Portugal. Onder het motto 'to surf, see, sleep & eat'
combineert ze drie passies: surfen, reizen, architectuur en het ontdekken van de nieuwste plekjes. Ontdek een paradijselijke
vakantievilla waar de bomen door het dak groeien. Of een architecturaal bijzonder openbaar zwembad verborgen tussen rotsen
aan de zee. Geheime stranden die niet op de kaart staan. Ze veegt het klassieke imago van Spanje en Portugal van de kaart en
schrijft over een andere wereld. Ongerepter, wilder, woester. Waar strandbarretjes vis rechtstreeks op je bord serveren. Waar
wegen slingeren langs kliffen en duinen, onder schermen van dennenbomen, met zicht op zandkastelen. Deze gids gaat voorbij
aan de clichés en mijdt de klassieke toeristische verhalen en routes. Sea you soon.
Beginselen der dynamica en hydrodynamica Isaac Paul Delprat 1840
Sterrenkunde voor Dummies Stephen P. Maran 2005 In dit boek worden talloze pictogrammen met tips, bijzonderheden,
'geheimpjes', technische info en andere informatie gegeven. Met verwijzingen naar allerlei websites en te downloaden materiaal.
Tevens bevat het boek informatie over zelf sterrenkijken, verenigingen, sterrenwachten etc.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
In ogenschouw Julian Barnes 2015-04-02 Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas op
latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te weten wie de schilder was, en werd getroffen
door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen ontdekking’ had
gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te brengen. Hij
neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs de romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het modernisme.
Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix, Courbet, Manet, Cézanne, Degas,
Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Prima, media et ultima Isaac Ambrose 1660
Onderzoek en behandeling van middenhand en vingers Koos van Nugteren 2010-04-27 Dit boek behandelt de meest voorkomende
vormen van pathologie van middenhand en vingers. Er wordt onder andere aandacht besteed aan artrose, reuma, de ziekte van De
Quervain,de trigger finger, peesluxaties, -rupturen en -degeneratie, de Dupuytren-contractuur en zenuwcompressie. Zoals
gebruikelijk in de boekenreeks van Orthopedische Casuïstiek wordt ieder onderwerp besproken aan de hand van
patiëntencasuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Recente wetenschappelijke inzichten komen aan bod in addenda die volgen op de
patiëntencasus. De tekst is rijk geïllustreerd met educatieve tekeningen en fotos. De bijlagen achterin het boek tonen allerlei
handige overzichten van onder andere het functieonderzoek van de hand,toegevoegde testen,innervatie van de hand en concrete
oefeningen.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt
in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt
12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Good Housekeeping 1936
De weg van de meeste weerstand Lionel Shriver 2020-06-04 Lionel Shriver, die eerder haar scherpe pen richtte op een van de
grootste problemen van de westerse samenleving (overgewicht, in ‘Big Brother’), heeft nu een van de grootste lúxeproblemen in het
vizier: onze collectieve sportverslaving die hard op weg is om een nieuwe religie te worden. Hoofdpersoon van Shrivers nieuwe
roman is de pas zestigjarige Serenata Alabaster. Na een leven lang haar geest rustig en haar lichaam afgetraind gehouden te
hebben met lange hardloopsessies en uren op het tennisveld, zit deze ‘fitgirl’ avant la lettre thuis met twee versleten knieën – en
een verlaagde serotoninespiegel. Ze hoopt troost en afleiding te vinden in haar onlangs gepensioneerde echtgenoot Remington.
Maar hij wrijft onbedoeld zout in haar wonden door zelf, voor het eerst in zijn sedentaire leven, de duursport vol overgave te
omarmen. Eerst de marathon, en zodra die beslecht is: de hele triatlon. Terwijl Remingtons nieuwe obsessie steeds gevaarlijker
vormen aanneemt – hij laat zich ver over zijn grenzen meeslepen door een groep fanatieke gelijkgezinden (het woord ‘sekte’ is
nooit ver weg), tot een bijna-verdrinking aan toe en erger – blijft Serenata letterlijk en figuurlijk achter met haar lichamelijke
gebreken, zorgen om haar man, en tegelijkertijd: een knagende, diepe afgunst.
Leven in de tuin Penelope Lively 2019-05-03 Ga mee op een literaire wandeling door de tuinen van de Britse schrijfster Penelope
Lively: van de oase in Caïro waar ze opgroeide tot de kleine stadstuin in Noord-Londen die ze nu, op hoge leeftijd, nog vol
toewijding onderhoudt. Keer samen met haar terug naar tuinen uit de literatuur en de schilderkunst die ze in de tussenliggende
jaren bezocht, voor een laatste ommetje en een tevreden blik op al die plantenpracht. Na meer dan vijfentachtig jaar lezen,
schrijven en wroeten in de aarde brengt Penelope Lively het geluk van de tuinier als geen ander onder woorden.
Leef een beetje! Howard Jacobson 2019-07-08 Een geestige roman over liefde op latere leeftijd, van de winnaar van de Man
Booker Prize Rond haar negentigste levensjaar vergeet Beryl Dusinbery vrijwel alles _ tot aan haar eigen kinderen toe. Ze slijt haar

dagen met het treiteren van haar verzorgers en het door elkaar halen van oude anekdotes over verloren liefdes. In kringen van
Noord-Londense weduwen wordt Shimi Carmelli gezien als de laatste der begerenswaardige vrijgezellen: een mannelijke
leeftijdgenoot die nog zelf zijn knopen kan dichtmaken, kan lopen zonder rollator en kan spreken zonder speekselvloed. Híj vergeet
niets _ en zeker niet het incident uit zijn kindertijd dat sindsdien als een donkere wolk boven hem hangt. Wat Beryl en Shimi elkaar
nog kunnen bieden, is misschien net genoeg om de opgebouwde pijn te verzachten en nieuwe betekenis aan hun resterende
levens te geven. Met Jacobsons eigenzinnige humor en stijl is Leef een beetje! zowel grappig, puur als bitterzoet _ een roman die
je je gemiste afslagen laat overdenken en je laat afvragen of je in de tweede helft van je leven nog van koers kunt veranderen.
Howard Jacobson (1942) is een Brits schrijver en columnist voor The Independent. Zijn romans draaien vaak om de joodse cultuur
in Groot-Brittannië en worden gekenmerkt door zijn zwartgallige humor. In 2010 ontving hij voor zijn roman De Finklerkwestie de
Man Booker Prize. Zijn roman J kwam in 2014 op de shortlist van die prijs. Over Howard Jacobson: 'Een schrijver die ons aan het
lachen maakt. Zijn werk heeft een bijtende ondertoon. Niet voor niets wordt hij de Britse Woody Allen genoemd, of een Engelse
Philip Roth.' ADRIAAN VAN DIS Over De Finklerkwestie: 'Vol humor, warmte, intelligentie, menselijke gevoelens en erkenning.
Prachtig geschreven met een volwassen toon en een haast sluipend bravoure van een authentiek schrijver.' THE GUARDIAN
Reservoir 13 Jon McGregor 2018-08-23 Het is midden in de winter. Een tienermeisje wordt vermist in de heuvels in het hart van
Engeland. De dorpsbewoners, die zijn opgeroepen om deel te nemen aan de zoektocht, waaieren uit over de heide. De politie zet
wegversperringen neer en een groep verslaggevers treedt het gewoonlijk zo stille dorp binnen. Ondertussen gaat het werk gewoon
door: koeien moeten gemolken worden, hekken gerepareerd, steen gehouwen, pinten geschonken, bedden opgemaakt, preken
geschreven, een toneelstuk geoefend. De zoektocht naar het vermiste meisje gaat verder, maar het dagelijkse leven ook. Reservoir
13 is een verpletterende roman over tijd, verlies en de cadans van het bestaan.
De Rotters Club Jonathan Coe 2010-11-29 De Rotters Club is een sprankelende roman over jongeren die in onzekerheid en
volwassenen die in verwarring verkeren, een roman waarin het persoonlijke en het politieke elkaar op de onverwachtste momenten
kruisen. Vier vrienden op een gerenommeerde school in Birmingham vormen de redactie van de schoolkrant in de turbulente jaren
zeventig. Stakingen verlammen het land, de ira laat bommen ontploffen in de stad, en de jongens ontdekken de popmuziek en de
liefde.
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel in de humoristische en erotische Pucked-serie van Helena
Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Lily LeBlanc komt net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft.
Ze wil haar nieuwverworven vrijheid vieren en scharrelen met een sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily wel
zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na een tijdje toch gevoelens bij lijken te komen kijken, wordt het
allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze hadden gedacht...
Een man zijn Nicole Krauss 2020-11-30 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 man-vrouwverhoudingen, 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
Boertige en ernstige minnesangen. Nevens eenige puntdichten en andere 1701
Vergeef ons Amy Homes 2012-11-14 Harold Silver kijkt al zijn hele leven op tegen zijn jongere broer George. George is langer,
slimmer en succesvoller. Hij heeft een begeerlijke vrouw, twee kinderen en een schitterend huis in een buitenwijk. Maar de
historicus en Nixon-kenner Harry weet ook dat George een vreselijk opvliegend karakter heeft. Wanneer George een keer echt de
controle verliest, heeft dat zulke verstrekkende gevolgen dat de levens van beide broers een volstrekt andere kant op worden
gestuwd. De gebeurtenis zorgt ervoor dat Harold plotseling verantwoordelijk is voor de twee kinderen van zijn broer en dat hij
ineens aan het hoofd staat van een eenentwintigste-eeuws gezin. Vergeef ons laat zien hoe iemand zichzelf kan verliezen en weer
terug kan vinden en beschrijft op onvergetelijke wijze de kracht van persoonlijke verandering. Het is een grootse, tragikomische
roman over familie, toeval en verlossing.
De artz der moeders in aangenaame spectatoriaale vertoogen /. H. Smith 1771
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op
en om de boerderij voorkomen.
Het Allergie formularium M.H.J. Vaessen 2009
Dubbelblind Edward St. Aubyn 2021-04-21 Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het moment dat haar
beste vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze academische bestaan opgevrolijkt. Haar band met Francis is al
meteen verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk dolgraag delen met Lucy, maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal
heel dicht bij elkaar zal brengen. In de maanden die volgen zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus, Lucy’s baas Hunter
en een jonge buitenstaander, Sebastian, nauw betrokken raken bij deze vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind
behandelt Edward St Aubyn thema’s als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend
over ecologie, psychoanalyse, genetica en neurowetenschap, maar ook, en misschien nog wel meer, over liefde, angst en moed.
Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties schetst St Aubyn een meeslepende wereld waarin intelligentie en
nieuwsgierigheid, hebzucht en menselijkheid om voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960) is een van de grootste Britse schrijvers
van onze tijd. Zijn bekendste werk is de vijfdelige romanserie over de familie Melrose, waarvan het vierde deel, Moedermelk, in
2006 werd genomineerd voor de Booker Prize. In 2018 werd de reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in
de hoofdrol. De serie kreeg twee BAFTA Awards. ‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend en in intellectuele zin fascinerend.
De bespiegelingen en dialogen begeven zich op het raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de mensheid momenteel
in hun greep houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan ‘Dubbelblind is een grote ideeënroman, waarin de personages
experimenteren met medische wetenschap, psychologie, verdovende middelen, religie en meditatie – dit alles om zelfinzicht te

verwerven en rust te vinden. Maar al is deze roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld, aangezien St Aubyn al decennia
over deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is een roman met een ziel. Dubbelblind is zowel intelligent als diep menselijk
en St Aubyn bewijst eens te meer dat hij een van de meest inspirerende schrijvers is binnen de hedendaagse Engelse literatuur.’
The Spectator ‘Dit is een eersteklas ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet, om nog maar te
zwijgen van het genot dat hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
De man die alles zag Deborah Levy 2019-11-15 In 1988 wordt Saul Adler aangereden op Abbey Road. Er is niets aan de hand. De
jonge, beeldschone historicus kan zich gewoon nog laten fotograferen op de plek van de beroemde Beatleshoes door zijn vriendin,
kunststudente Jennifer Moreau, zoals ze van plan waren. Nog dezelfde dag maakt zij het echter uit en vertrekt Saul voor onderzoek
naar communistisch Oost-Berlijn, waar hij mensen ontmoet die hem zijn leven lang zullen bijblijven. In 2016 wordt Saul Adler
aangereden op Abbey Road. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de dagen die volgen is hij maar nauwelijks bij
bewustzijn. Oude herinneringen dringen zich op, mensen verzamelen zich rond zijn bed. Jennifer Moreau is erbij, maar er is ook
iemand die ontbreekt.
Dingen die ik niet wil weten Deborah Levy 2020-10-02 Hoe leef je als vrouw, moeder en schrijfster in een wereld die door mannen
is vormgegeven? In dit feministische antwoord op George Orwells beroemde essay Waarom ik schrijf onderzoekt Deborah Levy die
vraag. Dit boek vormt het startpunt van een driedelige autobiografie, waarin ze haar leven als veertiger, vijftiger en zestiger
chroniqueert in glashelder, geestig proza.
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