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As recognized, adventure as skillfully as experience
approximately lesson, amusement, as without difficulty as
contract can be gotten by just checking out a ebook
An Illustrated History Of Britain David Mcdowall in
addition to it is not directly done, you could acknowledge
even more not far off from this life, in the region of the
world.
We have enough money you this proper as well as easy
way to get those all. We have enough money An
Illustrated History Of Britain David Mcdowall and
numerous books collections from fictions to scientific
research in any way. among them is this An Illustrated
History Of Britain David Mcdowall that can be your
partner.

De erfenis van Elizabeth Kirsty Wark 2014-10-14 De
oude, eenzame Elizabeth Pringle is een bekend gezicht
op het Schotse eiland Arran. Maar is er iemand die haar
echt kent? Wanneer ze sterft blijkt haar testament een
verrassing te bevatten. Ze laat haar huis en al haar
bezittingen na aan een vrouw die ze nooit ontmoet heeft,

maar die ze ruim dertig jaar daarvoor met een
kinderwagen langs het huis zag lopen. Het kind uit die
kinderwagen, nu een vrouw van 35, besluit uit te zoeken
waarom deze vreemde dame haar huis naliet aan haar
moeder. Een meeslepende, betoverende roman over
liefde en verlangen en de band tussen moeder en dochter.
Schuberts Winterreise Ian Bostridge 2016-01-21
Winterreise, de liedcyclus die Schubert in de laatste
maanden van zijn leven voltooide is een van de
indringendste en toch raadselachtigste meesterwerken
van de westerse kunst. Ian Bostridge, een van de beste
vertolkers van het werk, beschrijft de context en de
weerklank van een muziekstuk dat ongeëvenaard is in de
geschiedenis van het lied, mede aan de hand van zijn
persoonlijke relatie met het werk. Gaandeweg ontrafelt hij
de literaire, historische en psychologische thema's die als
een rode draad door de vierentwintig liederen lopen. Het
werk, dat ongeveer zeventig minuten duurt, heeft een
unieke emotionele diepgang en intensiteit. Een jongeman
die is afgewezen door zijn geliefde, verlaat het huis waar
hij heeft gewoond en trekt te voet door sneeuw en
duisternis. Als hij het dorp achter zich laat en in het kale
winterlandschap belandt, wordt hij overspoeld door
emoties: verlies, verdriet, woede en intense
eenzaamheid, afgewisseld met sprankjes hoop, tot het
landschap dat hem omringt vervuld raakt van
vervreemding en wanhoop. Winterreise was
oorspronkelijk bedoeld om in kleine kring gezongen te
worden, maar trekt nu over de hele wereld volle zalen.
Steunend op zijn grote ervaring als vertolker van het werk
(hij heeft het meer dan honderdmaal uitgevoerd), op zijn

muzikale kennis en zijn achtergrond als historicus, belicht
Bostridge de raadsels en de subtiele lading van elk van
de vierentwintig liederen, waarmee hij het werk en de
wereld van Schubert zowel voor kenners als voor nieuwe
luisteraars tot leven wekt.
Powder Keg in the Middle East Geoffrey Kemp 1995 The
Persian Gulf continues to be a region of critical
importance to the United States and the industrial world.
Its oil and natural gas resources are, if anything, more
important today than they were in the 1970s when the
energy crisis emerged as a dominant feature of the
international landscape. Yet despite the allied victory in
Desert Storm, the Gulf remains dangerous because the
underlying sources of conflict in the region remain
unresolved. Powder Keg in the Middle East adopts a
broad mandate for considering future sources of conflict in
the Gulf. While military issues and the dynamics of the
arms race remain very important in the context of the
regional military balance and the dynamics of conflict
escalation, the authors argue that the underlying sources
of conflict--which drive the arms race--are related to broadbased demographic, technological, cultural, and
ideological factors and trends. These embrace issues
from water security to religious conflict and population
dynamics. Copublished with the American Association for
the Advancement of Science
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De tattooverzamelaar Alison Belsham 2018-09-13
Wanneer Marni Mullins, een tatoeëerder uit Brighton, een
gevild lichaam ontdekt, heeft de onlangs gepromoveerde
inspecteur Francis Sullivan haar hulp nodig. Er loopt een
seriemoordenaar rond die de tatoeages van de lichamen
van zijn slachtoffers afsnijdt terwijl zij nog leven. Marni
kent de tattoowereld als geen ander, maar heeft zo haar
eigen redenen om de politie te wantrouwen. Ze
achterhaalt de identiteit van het volgende slachtoffer,
maar zal ze het aan Sullivan vertellen of gaat zij zelf
achter de tattooverzamelaar aan?
De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten
Marieke T.G.E. Delft 2021 Overzicht van het
veranderende beeld van Nederland aan de hand van
oude kaarten vanaf de oudheid tot en met de
Watersnoodramp van 1953.
Hex Thomas Olde Heuvelt 2016-08-17 De internationale
bestseller HEX nu in midprice 'Briljant en volstrekt
origineel.' Stephen King 'HEX is griezelig, pakkend en
origineel.' George R.R. Martin Wie er wordt geboren is
gedoemd er tot zijn dood te blijven. Wie er zich vestigt
komt er nooit meer weg. Het ogenschijnlijk pittoreske
dorpje Beek is in de greep van de Wylerheks, een vrouw
uit de zeventiende eeuw met dichtgenaaide mond en
ogen. Zwijgend loopt ze door de straten en dringt ze de
huizen binnen, nachtenlang staat ze aan je bed. Iedereen
weet dat haar ogen nooit mogen worden geopend. Er

wordt alles aan gedaan om haar aanwezigheid geheim te
houden. Maar als een groep jongeren besluit viral te gaan
met de heks, laat ze de moderne samenleving langzaam
maar zeker afglijden naar middeleeuwse praktijken. En
dan is de wraak van de Wylerheks nog niet eens
begonnen... Thomas Olde Heuvelt (1983) won de
prestigieuze Amerikaanse Hugo Award voor het beste
korte verhaal. Zijn roman HEX is inmiddels wereldwijd
verschenen bij grote uitgeverijen in de VS, GrootBrittannië en vele andere landen.
Stella Maris Joseph O'Connor 2011-03-16 In de koude
winter van 1847 zet de Stella Maris vanuit een door
onrecht en hongersnood geteisterd Ierland koers naar
New York. Aan boord bevinden zich honderden
vluchtelingen. Onder hen een dienstbode met een
verterend geheim, de bankroete Lord Merridith met zijn
vrouw en kinderen, een ambitieuze auteur en een
schrijver van revolutionaire balladen. Maar op de dekken
waart ook een vermomde moordenaar rond die hunkert
naar wraak.
De citroenboom / druk 1 Sandy Tolan 2007 Overzicht van
de geschiedenis van het Midden-Oosten van de laatste
zeventig jaar aan de hand van het verhaal over de
vriendschap tussen een Israëlische vrouw en een
Palestijnse man.
The Gothic: Studies in History, Identity and Space
Katarzyna Wi?ckowska 2020-04-14
Augustus Adrian Goldsworthy 2016-10-11 Adrian
Goldsworthy portretteert keizer Augustus in een
ontwapenende biografie. Meedogenloos en menselijk. Gul
en gewelddadig. Poëzieliefhebber en politicus. Keizer

Augustus was een vat vol tegenstrijdigheden. Maar het
opvallendst van alles is het feit dat hij naar de
achtergrond van de geschiedenis is verdwenen, terwijl hij
meer dan veertig jaar aan de macht is geweest en
minstens zo belangrijk was als zijn legendarische oudoom
Julius. Dit boek volgt Augustus’ ontwikkeling van
krijgsheer tot keizer en zoomt in op wat hem menselijk
maakte – zijn huwelijk met Livia, zijn liefde voor het
geschreven woord – én wat hem zo uitzonderlijk maakte
dat hij in staat was zich een weg naar de top te vechten
en daar zo lang te blijven. Want laat er geen misverstand
over bestaan: Augustus was een dictator. Maar hij was
veel meer dan dat alleen. Historicus Adrian Goldsworthy
schrijft met verfrissende eerlijkheid en terechte
bewondering over Augustus. Goldsworthy promoveerde in
klassieke geschiedenis aan de Universiteit van Oxford,
met een specialisatie in de Romeinse geschiedenis. Hij is
tevens de auteur van onder meer Caesar, De val van
Rome en Romeinse Legioenen.
Britain Revealed Diana Cordea 2021-12-31 Why do Brits
call their flag a "Jack"? How did the leek become a
symbol of Wales? Does the Tube run 24/7? Who was the
Widow of Windsor? Can you take part in a coronation?
What was a Greenwood marriage? Was the Giant's
Causeway built by an Irish giant? Which British literary
figures won the Nobel Prize for Literature? How can you
register a record in the Guinness Book of Records? What
is the emergency phone number in the UK? Providing
well-organised material on the UK's history, geography,
literature, royalty and society, Diana Cordea's "Britain
Revealed" is a condensed and easy to read book about

all things British. It is an excellent user-friendly reference
for prospective visitors to the UK, Anglophiles, or readers
wishing to know and understand popular British culture.
Most importantly, "Britain Revealed" is aimed at teachers
of English as a foreign language, who wish to make their
English and optional classes more exciting. The plethora
of information provided in this comprehensive teaching
aid can be adapted to various levels of language
proficiency and can be used in various classroom
activities. Focusing on essential questions concerning
British culture and civilisation, this volume is also
attractive to learners, who will thus have the opportunity of
brushing up on their English in a versatile and practical
way.
English Studies Mehmet Ali Çelikel 2015-09-18 This
volume offers a selection of revised versions of the
papers presented at the 7th International IDEA
Conference held at Pamukkale University in Denizli,
Turkey, organised by the Association of English
Language and Literary Studies in Turkey. The
contributions to this book offer a wide range of research
from scholars on a variety of topics in English literature,
including Shakespearean studies, Victorian, colonial, and
postcolonial literature, poetry, and drama studies. The
volume also includes a number of informative research
articles on comparative and translation studies which will
offer assistance to young scholars in their academic
studies. In addition to acting as a guide to young
academics, the book will also function as a fruitful
reference book in a wide range of English literary studies.
Handboek Der Wapenkunde Johannes Baptista Rietstap

1943
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02
De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol
gevoel die het plattelandsleven niet als rustig of kalm
ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw,
Batsheba Everdene, die zo moedig is conventies te
negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft
drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar
verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een
poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef
daarna pas romans. Later keerde hij terug naar de
poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige
regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als
blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit
meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands
vertaald. Marcel Otten – vooral bekend om zijn prachtige
vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit
werk nieuwe wegen in.
Hitch 22 Christopher Hitchens 2011-10-07 Waar de
journalist Christopher Hitchens ook optreedt, er is rumoer.
Hij zoekt de controverse op, neemt geen blad voor de
mond, en gaat alle hypocrisie te lijf. Hij is een beruchte
bon-vivant en staat bekend om zijn liefde voor literatuur
en alcohol. Als buitenlandcorrespondent verbleef hij op de
gevaarlijkste plekken ter wereld. Deze militante atheïst en
bohemien werpt op elk onderwerp dat hij aansnijdt een
nieuw en onverwacht licht. Of hij nu schrijft over de oorlog
in Vietnam, de seksuele escapades op Engelse
jongensinternaten, Bob Dylan of de interventie in Irak, zijn
oorspronkelijke geest weet steeds weer verbanden bloot
te leggen die het onderwerp losweken van elke

gemeenplaats. In Hitch 22 maakt deze criticaster met het
vlijmscherpe intellect je deelgenoot van zijn
levensgeschiedenis, een geschiedenis van uitersten.
People of Today 2006
Curso de direito administrativo Edmir Netto de Araujo
2018-05-14 Consagrada no meio jurídico, a obra Curso
de Direito Administrativo chega agora atualizada à sua 8ª
edição, sempre fruto da larga experiência de seu autor,
Edmir Netto de Araújo, que, valendose do amplo
repertório que foi adquirido como Professor (atualmente
Professor Sênior) de Direito Administrativo da Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo e Procurador do
Estado de São Paulo, apresenta novamente um livro
completo e didático sobre a matéria. Procurando manter
linguagem clara e simples, a nova edição atualizada traz
reflexões adicionais a respeito da nova lei das estatais
(sociedades de economia mista, empresas públicas);da
reforma trabalhista, contratações terceirizadas,
responsabilidades de empresas e acordos de leniência,
trabalho prestado à distância, direitos e deveres de
servidores e outros temas, como mencionados na edição
anterior da obra. Continua sendo obra indispensável a
alunos de cursos regulares de Direito e pósgraduandos
que buscam bases seguras ao seu conhecimento sobre o
Direito Administrativo, e também a profissionais, como
juristas, professores de Direito, advogados, membros do
Ministério Público e da Magistratura.
The Subjunctive in the Age of Prescriptivism A. Auer 200812-19 This monograph focuses on the description, use
and development of the inflectional subjunctive in English
and German in the eighteenth century. A close

comparison between meta-linguistic comments
(eighteenth-century grammars) and actual language
usage (corpus study) allows the evaluation of the
influence of prescriptivism on language change.
Hitlers wetenschappers John Cornwell 2004 Opkomst en
ondergang van de Duitse wetenschap vanaf het begin
van de twintigste eeuw tot de ineenstorting van het Derde
Rijk in 1945.
Memory, Imagination and Desire in Contemporary AngloAmerican Literature and Film Constanza del Río-Álvaro
2004 This volume offers a series of analyses on the
renewed interest of western culture in themes and
aesthetic proposals that either look back to the past or
recreate future worlds. The turn of the century has
witnessed artistic efforts to reconsider past literary and
cinematographic forms and adapt them to the new social
concerns of contemporary artists and readers/viewers.
Similarly, science-fiction and utopian narratives have
attempted to reshape the world as we know it and
speculate about the mysteries the future might hold for us.
This book includes contributions that focus on and
problematise the dialogue between past, present and
future in literary works and films produced within the
English-speaking context in the last two decades of the
20th century. It is divided in five sections - maps of the
postmodern, the postcolonial experience, stories revisited,
popular narrative genres and views of the future - which
attempt to include all the motifs associated with that
dialogue, from the interaction of memory and history to
the reformulation of old stories and forms, or the

representation of dystopian and utopian futures.
Sinaasappels zijn niet de enige vruchten Jeanette
Winterson 2020-05-19 In ‘Sinaasappels zijn niet de enige
vruchten’ vertelt Jeanette Winterson het
semiautobiografische verhaal van een jeugd onder
invloed van godsdienstig fanatisme. Als baby wordt
Jeanette geadopteerd door een echtpaar uit het
industriële Noorden van Engeland. Haar adoptiemoeder is
een oerconservatieve kerkganger; Jeanette wordt streng
opgevoed en voorbereid op een leven als zendeling. Op
zestienjarige leeftijd besluit ze om haar hart te volgen, laat
de kerk en haar familie achter zich en geeft zich over aan
de liefde. En passant ontdekt ze de literatuur.
De Hongaarsche broeders Anna Maria Porter 1821
Geen slechte daad Heather Chavez 2020-03-18 Op weg
naar huis is Cassie 's nachts getuige van een gruwelijke
aanval. Een man slaat een vrouw in elkaar. Cassie besluit
het alarmnummer te bellen, maar dan doet ze precies
waarvoor de meldkamer haar had gewaarschuwd: ze
stapt uit de auto. Direct raakt ze betrokken bij het
gevecht. Ze loopt een paar blauwe plekken op, maar wat
vooral indruk maakt is het dreigement van de aanvaller:
hij laat Cassie alleen leven als zij zijn slachtoffer laat
sterven. Terwijl Cassie toch besluit om de vrouw te
helpen, gaat de man er met haar auto vandoor. Hij weet
nu hoe ze heet, waar ze woont en dat ze kinderen heeft.
De politie adviseert Cassie om voorzichtig te zijn. Maar de
volgende dag verdwijnt haar man met hun 6-jarige
dochter. Heeft het voorval van de vorige avond iets met
de verdwijning te maken? Of is er iets anders aan de

hand?
Thomas en Mary Tim Parks 2016-06-21 Thomas en Mary
zijn dertig jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen, een
hond en een huis in een buitenwijk. Al jaren groeien ze
steeds verder uit elkaar, keer op keer bereikt hun relatie
een kritiek punt, maar kan Thomas niet beslissen te
vertrekken. Wat gebeurt er in een relatie als de prille
liefde allang heeft plaatsgemaakt voor sleur en je in een
ritme terecht bent gekomen van de hond uitlaten, na
elkaar naar bed gaan en ruziemaken over wie de deur
van de koelkast open liet staan? Thomas en Mary gaat
over de pijn die het hele gezin voelt wanneer een koppel
besluit dat het nu echt over is.
Wat we niet vertelden Lara Prescott 2019-09-24 1956.
Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman
Dokter Zhivago, wetend dat het Russische volk hem nooit
zal kunnen lezen. De CIA wil het boek, op het hoogtepunt
van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor
deze missie worden twee secretaresses uit de typeklas
van de CIA gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde
nieuweling Irina. Hun opdracht: de Russische editie koste
wat kost Rusland in smokkelen en verspreiden. Geen
gemakkelijke opdracht, maar ze mogen niet falen - dit
boek kan de koers van de wereldgeschiedenis bepalen.
Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat
begon als een romantische wandeling door de Londense
dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun toekomst
samen. John Cromartie is stapelverliefd op Josephine
Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor
hem te voelen. Hoe durft hij aan haar te twijfelen! 'Je zou
opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de

dierentuin!' Ze bedoelde het vast niet zo letterlijk, maar
eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie een brief aan het
bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij,
dat de dierentuin zich laat voorstaan op zijn vrijwel
complete verzameling dieren, maar dat er geen mens is
opgenomen in de rij mensapen? Wonderwel geeft de
directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de orangoetan en de chimpansee voor hem ingericht met een
tapijtje, leesstoel en boekenkast, en een klein
privékamertje erachter met een bed en badkamertje. De
eerste dag staat er een handjevol mensen voor zijn tralies
naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar
elke dag wordt het publiek groter, en al snel wordt er in
heel Engeland over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat
zo op in zijn nieuwe rol dat de gedachte pas laat in hem
opkomt: wat als Josephine opeens tussen de
toegestroomde dagjesmensen staat? Komt het ooit nog
goed tussen hen? Als ze weer oog in oog staan, zou ze
dan alsnog voor een toekomst met hem samen kiezen zelfs al is het voor het oog van de wereld? Met Een man
in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als
groot literair talent. Net als in Vrouw of vos slaagt hij erin
ons het onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er
volledig in meegaan.
Cumulative Book Index 1995 A world list of books in the
English language.
Kanada und die Hudson’s Bay Company: Die Reise von
Peter Fidler 1807 Manuel Reimann 2016-02 Die Hudson
?s Bay Company war ein wesentlicher Faktor der
europäischen Erschließung Nordamerikas. 1670 mit
weitreichenden Privilegien durch den englischen König

Karl II. gegründet, kontrollierte sie sehr bald große
Gebiete im heutigen Kanada. Neben der Spezialisierung
auf das Pelzhandelsgeschäft war auch die Erschließung
der Landmassen Nordamerikas in Richtung (Nord)Westen ein wesentlicher Punkt der Arbeit der Kompanie.
Einer der dabei führend beteiligten Männer war Peter
Fidler. Im Jahr 1807 führte er als Anführer eine
entsprechende Reise durch. Von dieser liegt der Bericht
im Archiv der Hudson ?s Bay Company im kanadischen
Winnipeg. Auf den ersten Blick betrachtet, ist es eine
Zusammenfassung der Geschehnisse. Auffallend ist aber,
dass Fidler viele Informationen über Natives gibt, und
zwar nicht ausschließlich über jene, welche in seiner
Mannschaft mitarbeiteten, sondern auch über Personen,
die er während der Reise traf. Deshalb stellt sich die
Frage, wie wichtig Native Americans für den Erfolg einer
solchen Expedition waren, und wie deren Rolle vom Autor
des Berichts kommuniziert wurde.
St. Valentijns dag, of Het schoone meisje van Perth
Walter Scott 1828
Bulletin of the Transilvania University of Bra?ov 2001
Het verhaal van de honingbij Tickner Edwardes 2021-0316
Schande Robert Dessaix 2001 Autobiografisch relaas van
de speurtocht van de Australische schrijver (1944- ) naar
zijn biologische moeder en van de ontdekking van zijn
homoseksualiteit.
An Illustrated History of Britain David McDowall 1989
Diachronic English Linguistics Lilo Moessner 2003
Een voettocht langs Rijn en Donau / druk 5 Patrick Leigh
Fermor 2014-09-03 Verslag van de voetreis die de auteur

halverwege de jaren dertig maakte.
Die frühen Übersetzungen aus dem Englischen ins
Französische Maria Hegner 2013-09-04 Die frühesten
Übersetzungen aus dem Englischen ins Französische
sind bisher Gegenstand nur weniger Studien geworden,
die überwiegend älteren Datums sind. In diesem Band
werden Strategien und Verfahren der französischen
Übersetzer aus dem Englischen anhand zweier
ausführlicher empirischer Analysen früher geographischer
Texte, La navigation du capitaine Martin Forbisher
Anglois (1578) von Nicolas Pithou und Merveilleux et
estrange rapport, toutesfois fidèle, des commoditez qui se
trouvent en Virginia (1590) von Charles de l’Escluse,
detailliert untersucht. Darüber hinaus fragt die Studie
nach den Gründen für das späte Einsetzen der
Übersetzungstätigkeit in dieser Übersetzungsrichtung und
bietet Übersichten zu den übersetzten Texten englischer
Autoren aus dem Englischen und Lateinischen. Die Arbeit
liefert nicht nur Erkenntnisse für die
Übersetzungsgeschichte, sondern informiert auch über
Aspekte der französischen und englischen
Sprachgeschichte im 16. und 17. Jahrhundert,
beispielsweise über Wortgeschichte und Stilistik.
Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het
indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy
Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die
zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn
naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het
daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal
van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen
de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't

Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte
kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden op een
obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos.
Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al flirtend het
hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als
het moest in koelen bloede. Ze saboteerden de Duitse
spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens,
maar droegen ook zorg voor de kinderen en de zieken. In
Dochters van het daglicht brengt Batalion al deze
indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en
meeslepend historisch epos. Middelpunt vormt de hechte
verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia
Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de
waagschaal stelt om Hitler te verslaan. Met centrale
thema’s als vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in
oorlogstijd is Dochters van het daglicht van Judy Batalion
een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. ‘Deze
geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang
nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft
Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die
te snel worden vergeten.’ – Kirkus Reviews (starred)
‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon
aan vrouwelijke moed in de breedste zin van het woord.’ –
Publishers Weekly
Shirley / druk 1 Charlotte Brontë 2008-09 In een klimaat
van sociale onrust in het Noord-Engeland van 1813
proberen een jonge erfgename en haar vriendin hun weg
te vinden.
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