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Jules, has just made, she gets up. This ritual repeats itself every day landschap van Sardini . De uitgebreide kennismaking met Itali ,
until one morning she finds him lifeless on the sofa before the coffee het overzicht met belevenissen die je niet mag missen, de insider
is ready. While Jules slowly turns into a statue, Alice reminisces
tips, de excursies buiten de gebaande paden en de reiswijzer met
about earlier days, telling him things she hasn't dared express
hotels en restaurants en de handige kaarten maken de gids
before.
compleet. Speciaal aanbevolen voor natuur- en cultuurliefhebbers!

Magie, geloof en bijgeloof Amsterdam : Querido
From one of the most beloved and bestselling
authors in the English language, a vivid, nostalgic
and utterly hilarious memoir of growing up in the
middle of the United States in the middle of the last
century. A book that delivers on the promise that it
is “laugh-out-loud funny.” Some say that the first
hints that Bill Bryson was not of Planet Earth came
from his discovery, at the age of six, of a woollen
jersey of rare fineness. Across the moth-holed
chest was a golden thunderbolt. It may have looked
like an old college football sweater, but young
Bryson knew better. It was obviously the Sacred
Jersey of Zap, and proved that he had been placed
with this innocuous family in the middle of America
to fly, become invisible, shoot guns out of people’s
hands from a distance, and wear his underpants over
his jeans in the manner of Superman. Bill Bryson’s
first travel book opened with the immortal line, “I
come from Des Moines. Somebody had to.” In this
hilarious new memoir, he travels back to explore the
kid he once was and the weird and wonderful world
of 1950s America. He modestly claims that this is a
book about not very much: about being small and
getting much larger slowly. But for the rest of us, it
is a laugh-out-loud book that will speak volumes –
especially to anyone who has ever been young.
Firenze Singel Uitgeverijen
‘Vijfduizend pati nten met bottuberculose liggen in Berck in
het gips en wachten op hun genezing. De gruwelijke ziekte kiest
bij voorkeur gewrichten uit – wervels, heup, knie – die meteen
worden ge mmobiliseerd. De zieken liggen languit in hun
karretjes en bedden, verloren in dagdromen, verzonken in
eindeloze lectuur of onthecht in de oneindige contemplatie van
de onmetelijkheid van de oceaan.’ In deze autobiografische
roman schetst Max Blecher van binnenuit de wereld van
terminale pati nten. Zijn alter ego, Emanuel, komt in een
wereld terecht die niet meer aan de levenden toebehoort, en nog
niet aan de doden – het is de wereld van de ‘ondoden’, in
het kuuroord Berck-sur-Mer, de ‘stad der verdoemden’.
Delitiae Italiae Altamira
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club
ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
Italië Singel Uitgeverijen
Een warme roman over liefde en verlies,
vriendschap en verlangen Emma, Leonie en Hannah
ontmoeten elkaar tijdens een vakantie in Egypte en
worden de dikste vriendinnen. Ondanks de
verschillen in leeftijd en achtergrond zoeken zij
steun en troost bij elkaar vanwege hun
persoonlijke problemen. Emma verlangt wanhopig
naar een baby, maar het lukt niet om zwanger te
worden. Leonie, gescheiden en moeder van drie
tieners, probeert haar passieloze huwelijk te
vergeten. De mooie en onafhankelijke Hannah kiest
voor de opwinding van het vrijgezellenleven.
Terwijl Emma, Leonie en Hannah hun wensen en
verlangens in de loop der jaren proberen te
verwezenlijken, delen zij hun diepste gedachten en
meest intieme geheimen. `Alsof je lekker met je
vriendinnen zit te kletsen. Marian Keyes
Om de oude wereldzee. 2: Het raadsel van de Islam, het land der Pharao's,
Soedan, de Hellenen, Sicili , het protectoraat van Tunis, de Algerijnsche
kolonie, Marokko, Spanje, Portugal KokBoekencentrum Non-Fictie
In deze roman beschrijft Tomas Lieske twee aangrijpende maanden uit het
leven van Michael Günes, de laatste telg van een grote Turks-Nederlandse
familie. Michael, luitenant in het Nederlandse leger, meent met het verleden te
kunnen breken en een Nederlands bestaan op te kunnen bouwen met Jella; hij
wil geen kinderen. Als deelnemer aan een militaire missie reist hij af naar
Turkije. Op zijn steeds grimmiger tocht naar het oostelijk deel van het land
komt hij in aanraking met fundamentalisten en met militairen die zich lijken
voor te bereiden op een oorlog. Zijn ontmoeting met een jonge Turkse en
haar twee kinderen, waarop een gruwelijke nacht in een ru ne volgt, brengt
alles in een stroomversnelling.

Het lichaam Vrijdag Uitgevers
When Alice, an elderly woman, smells the coffee her husband,

Congo tentoongesteld Dundurn
Wie de uitgestrekte Povlakte en de daaropvolgende Apennijnen achter
zich heeft gelaten, mag zich verheugen in het uitzicht op een van de
mooiste steden van Itali . Met enige moeite kan de aandachtige
reiziger in de verte de legendarische koepel van Brunelleschi ontwaren.
Hij weet dan dat ze daar ligt, in al haar ontwapenende schoonheid, als
een slapende kat in het dal van de Arno, omgeven door de zacht
glooiende heuvels van Toscane: de stad Florence. Florence, waar de
roemruchte Medici eeuwenlang de scepter hebben gezwaaid, vormt het
decor voor enkele van de grootste klassiekers uit de wereldliteratuur.
Dante ontmoette er zijn Beatrice, het verwoestende effect van een
pestepidemie op de stad was voor Boccaccio aanleiding om zijn
Decamerone te schrijven en E.M. Forster liet er zijn beroemde roman A
Room with a View beginnen. De stad is door bekende schrijvers en
kunstenaars geroemd om haar schoonheid: Stendhal viel bijna flauw bij
het zien van de schitterende Santa Croce en Shelley noemde Florence de
mooiste stad die hij ooit gezien had. In Florence woonden, leefden en
werkten vooraanstaande kunstenaars als Donatello, Fra Angelico, Da
Vinci, Botticelli, Michelangelo en vele anderen. Luc Verhuyck heeft in
Firenze de boeiendste anekdotes, stadslegenden, faits divers en petites
histoires per locatie bij elkaar gebracht. Zijn boek behandelt zowel de
historisch belangrijke plaatsen van de stad als de plekken die nauwelijks
bekend zijn en waar nog veel te ontdekken valt. Door de alfabetische
rangschikking, de interne verwijzingen, een handig register, een
stamboom en plattegronden is Firenze gemakkelijk te gebruiken door
iedereen die even snel wat wil opzoeken en onontbeerlijk voor wie naar
Florence afreist. Het boek is ge llustreerd met een groot aantal
verrassende fotos en afbeeldingen. Luc Verhuyck is docent Nederlands
en Duits. Zijn succesvolle en veelgeprezen SPQR, anekdotische reisgids
voor Rome, beleefde al vijf drukken. De pers over SPQR: `Een heerlijke
gids, een reisboek vol zuigkracht en overtuiging, met prachtige verhalen
[] NRC Handelsblad `In SPQR legt Verhuyck minutieus de
legendarische kant van Rome bloot Gazet van Antwerpen `[SPQR] is
ook nog eens zeer boeiend en bij vlagen uiterst amusant Itali
Magazine
Nova et vetera Uitgeverij Verloren
Waarom duurde de bouw van de Rialtobrug zo lang? Waarom is een
van de steunende zuilen van het Palazzo Ducale dikker dan de andere?
Wie is Rioba? Waar woonden Titiaan en Tintoretto? Waar vind je de
oudste Venetiaanse tekst? Is het waar dat de doge van Veneti in het
huwelijk trad met de zee? Waar komen de paarden op de San Marco
vandaan? Hoe komt de Brug der Zuchten aan zijn naam? Waar
ontstond de 'carpaccio'? Wie antwoorden zoekt op deze en veel andere
vragen heeft het juiste boek in handen. Behalve de mooiste stad ter
wereld is Veneti een verzameling mythen, legenden, historische
verhalen en anekdotes. Beroemde mensen hebben er hun hart verloren
of hebben zich door de stad laten inspireren, onder wie Lord Byron,
Thomas Mann, Henry James en Ernest Hemingway, Richard Wagner,
Igor Stravinsky, Claude Monet en John Singer Sargent. En dan hebben
we het nog niet eens over beroemde Venetianen als Casanova, Antonio
Vivaldi, Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Jacopo Tintoretto of
Canaletto. Wie het San Marcoplein en het Palazzo Ducale, het Canal
Grande en de Rialtobrug met eigen ogen heeft gezien zal dat schouwspel
nooit meer vergeten - en Veneti nogmaals willen bezoeken. In
Venezia heeft Luc Verhuyck de mooiste en meest markante verhalen
over de stad per locatie bijeengebracht. Zijn boek behandelt zowel de
historisch belangrijke plaatsen als de plekken die nauwelijks bekend zijn
en waar nog veel te ontdekken valt. Door de alfabetische rangschikking,
de interne verwijzingen, een handig register en een nuttige plattegrond is
Venezia onontbeerlijk voor wie naar de stad afreist. Het boek, dat
ge llustreerd is met een aantal verrassende foto's en afbeeldingen,
brengt de stad tot leven en geeft Veneti de extra dimensie die in
andere reisgidsen ontbreekt.

Morgenrood Kosmos Uitgevers
De National Geographic reisgids Itali , is de ideale reispartner,
met veel foto’s en kaarten, achtergronden over cultuur en
geschiedenis, informatie en tips. National Geographic Reisgids
Itali is een exclusieve gids met sublieme fotografie die u
meeneemt naar de bekende en minder bekende
bezienswaardigheden. De experts van National Geographic nemen
een kijkje achter de schermen en dringen door tot de kern van de
cultuur, de geschiedenis en het volk van het land. Bezoek met deze
National Geographic Reisgids Itali historische hoogtepunten van
middeleeuws Rome en het centrum van Florence, het idyllische
landschap van de Chianti-streek en de romaanse pracht van
zuidelijk Puglia. Ga op truffeljacht in Umbri en beklim de
Stromboli bij nacht of breng een bezoek aan een gondelwerf in
Veneti . Of ga buiten de gebaande paden en maak een tocht naar
het mooie Lago d'Iseo, de middeleeuwse heuvelsteden van
Umbri , de kust bij Gargano aan de Adriatische Zee en het

Boekblad NBD Biblion Publishers
Alle wegen leiden naar Rome, maar was dat in de zeventiende eeuw ook al zo?
Hoe zagen deze wegen eruit? En welke Italiaanse steden koos een reiziger nog
meer als zijn bestemming? Waar sliep de reiziger? En waar zijn paard? Ging hij
wel te paard? Veel vragen. En die stellen wij niet alleen, die stelde men vroeger
ook al. De Delitiae Italiae (1602), die je in handen hebt, gaf een antwoord op
deze prangende vragen. Een compacte reisgids die de reiziger op weg hielp:
van reisroutes tot gangbare valuta. Van logementen tot vervoer. In het gidsje
vind je beschrijvingen van vele steden – waaronder Veneti , Rome,
Florence en Napels – en hun bezienswaardigheden, praktische tips, een serie
Nederlands-Italiaanse dialogen en een lijst met gangbare munten. Voor de
lezer nu is de Delitiae Italiae een prachtige bron om Itali door de ogen van
de zeventiende-eeuwse reiziger te bekijken. Of om mee te nemen als je zelf op
reis gaat naar Itali . De gids bevat niet alleen een schat informatie over
bezienswaardigheden, maar geeft ook een kijkje in de gebruiken, godsdienst,
folklore, taal en de politieke situatie van de zeventiende eeuw. In deze uitgave
is de tekst van de Delitiae Italiae voorzien van woordverklaringen en
uitgebreid cultuurhistorisch commentaar. Aan de editie gaat een inleiding
vooraf die nader ingaat op de inhoud, de historische context en de functie van
deze vroegmoderne reisgids. Buon viaggio!

De Kampioen Amsterdam University Press
Dit ebook is een PDF. Er is geen stad die zo'n cruciale rol in de moderne
geschiedenis van Europa heeft gespeeld als Berlijn. De industri le
revolutie, het nationalisme, het fascisme en de koude oorlog hebben
bijzondere sporen in deze stad nagelaten. Daarbij draait het niet alleen
om Hitler en de Stasi, maar ook om moedige christenen die weerstand
boden en om sterke vrouwen die verleiden in plaats van zich te laten
verleiden. Naast een unieke weerspiegeling van de geschiedenis is Berlijn
echter óók een dynamische wereldstad met karakter. Hoe kun je van
deze veelvoud genieten? Deze reisgids gaat op zoek naar historische en
eigentijdse sporen, waarbij personen en plekken aan bod komen
waarover in geschiedenisboeken en reisgidsen weinig te vinden is. De
gebruiker en lezer wordt daarbij meegenomen naar spirituele oorden
waar je midden in Berlijn tot rust kunt komen. Een boek vol suggesties
om de stad met lichaam en ziel, met of zonder kinderen, te ontdekken.
Met Bonhoefferwandeling! Nederlandse Bibliotheekdienst over de gids
Berlijn: 'Deze gids is geheel vanuit geschiedkundig perspectief opgesteld
en in een boeiende en bijna spannende stijl geschreven. Er staat veel
meer in dan in de doorsnee reisgidsen van de stad en zijn stadswijken en
buurten. Vooral de gebeurtenissen gedurende de laatste oorlog komen
aan bod met de val van de muur. De gids is ruim ge llustreerd met
recente kleurenfoto's en historische foto's.' Voor meer informatie over
deze en onderstaande reisgidsen en wandelboeken, zie
www.uitgeverijmeinema.nl.
Boek van het eeuwige leven Overamstel Uitgevers
Herinneringen vertelt het verhaal van een jonge man die ervan droomt
schrijver te worden. Maar de realiteit is weerbarstiger: hij werkt als
nachtportier in een hotel en is teleurgesteld door de middelmatigheid
van zijn eigen teksten. Heeft hij simpelweg geen talent of ontbreekt het
hem aan levenservaring? Bovenal worstelt hij met het grijze gebied
tussen geluk en ongeluk dat routine heet.Als zijn geliefde grootvader
sterft en zijn grootmoeder uit het tehuis vlucht, ontwaakt hij eindelijk uit
zijn permanente staat van besluiteloosheid.David Foenkinos weet op
lichtvoetige, humoristische wijze de moderne tijdgeest te vangen in een
schitterende roman over de kracht van herinneringen en de kunst van
het leven. Gepubliceerd met steun van het Franse Ministerie van
Buitenlandse Zaken, het Institut Fran ais des Pays-Bas en de BNP
Paribas

Hoe Word Ik Wereldreiziger? Uitgeverij Verloren
'Chakra's - Made easy' van chakra-expert Anodea Judith is dé
toegankelijke introductie tot de chakra's: de zeven energiecentra in
ons lichaam. Anodea Judith biedt in dit boek praktische
handvatten waarmee je makkelijk met je chakra's aan de slag kunt
gaan en deze in balans kunt brengen. Wanneer je chakra's in balans
zijn, heeft dit positieve effecten op je gezondheid en algehele
welzijn. Ook kun je het chakra-systeem gebruiken om dromen te
manifesteren, jezelf te bevrijden van beperkende patronen en je
bewustzijn te verhogen. 'Chakra's - Made easy' is daarom de
perfecte introductie en hét naslagwerk voor iedereen die
ge nteresseerd is in chakra's.
SPQR Overamstel Uitgevers
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club ANWB in
The Netherlands. It's published 10 times a year with a circulation of
approximately 3,5 million copies.

Berlijn ACCO
De Kampioen is the magazine of The Royal Dutch Touring Club
ANWB in The Netherlands. It's published 10 times a year with a
circulation of approximately 3,5 million copies.
Nieuwsblad Voor Den Boekhandel J.M. Meulenhoff
With 1855-1927 are issued and bound: Handelingen van de algemeene
vergadering.

De Kampioen Singel Uitgeverijen
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Wie antwoorden heeft over de dood, heeft ook een antwoord op
het leven. Er zijn tal van boeken verschenen over het leven na de
dood. Maar geen beschrijft in rustige po tische taal rechtstreeks,
het hele proces van het vertrek van de ziel uit het lichaam en haar
reis door de verschillende lichtsferen tot aan de terugkeer naar God.
Het boek baseert zich op bijna-doodervaringen, oude culturele
overleveringen, wetenschappelijk onderzoek, parapsychologie,
bewustzijnstechnieken, uittredingservaringen en innerlijk weten.
Om de oude wereldzee AnkhHermes, Uitgeverij
Overzicht van streken en plaatsen, die een rol speelden in leven of werk
van Nederlandse schrijvers uit heden en verleden.

Reisgids voor Bandoeng en omstreken met Garoet Lannoo
Uitgeverij
Allegorisch verhaal, bestaande uit oneigenlijke bijschriften bij
plaatjes uit oude Franse tijdschriften
Nachtkwartier Singel Uitgeverijen
Zomer 2007: Dorian Dewit, een Gentse dertiger, neemt het
vliegtuig naar Riga. Hij wil in het reine komen, antwoorden
vinden. Want vragen zijn er genoeg. Of hij zijn leven wel op het
juiste spoor heeft, bijvoorbeeld. En dan is er nog de geheimzinnige
postume boodschap van zijn moeder, die in 1988 Letland bezocht
tijdens een literaire excursie. Een boodschap die als een weerhaak
onder zijn huid is blijven zitten. Bevat hij de verklaring van haar
dood? De Letse zon schijnt tropisch, maar de schaduwen van het
verleden kapselen hem steeds dieper in. Het lokale verleden, maar
ook dat van Belgi . Terwijl hij probeert te reconstrueren wat er in
1988 precies is voorgevallen, beginnen ruimte en tijd, werkelijkheid
en fictie steeds meer door elkaar te lopen. Hij zoekt houvast bij
Ineta, zijn gids, die hem laat zien dat Letland en Belgi meer delen
dan alleen een dramatische geschiedenis. Uiteindelijk belandt hij
op een sprookjesachtige plek bij de Litouwse grens, waar tsarentijd,
Sovjetperiode en het vrije Letland tot een wonderlijk amalgaam zijn
samengesmeed in de vorm van een landelijk hotel. Hij raakt er
verwikkeld in iets wat hij wanhopig had willen vermijden: de
liefde... Compromisloze roman over een zoekende eenling, tegen
de achtergrond van een Belgische regeringscrisis. Een queeste,
drijvend op mysterie en passie. Een verkenning van de diepste
krochten van de menselijke psyche, waarvan het slot de lezer als
een bijl in de nek valt.
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