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spanningen van de hoofdpersonen en hun
Als bloesem in de stormwind Catherine Cookson

wanhopig zoeken naar geluk, dat slechts tot een

2012-10-01 Dokter Paul Higgins is bekwaam,

noodlottige catastrofe kan leiden....

intelligent en bij velen geliefd. Hij is getrouwd met

United States Code Annotated United States 1927

de beeldschone maar grillige Bett, die hun

Resources in Education 1984

gehuwde leven al snel na de bruiloft tot een hel

Een schuilplaats voor het hart Catherine Cookson

heeft gemaakt. De haat en de verachting die zij

2012-10-01 Deze meeslepende en intens

voor elkaar voelen, laten een meedogenloos

ontroerende roman speelt zich af in de jaren

spoor van wrok achter bij hun vijftienjarige

dertig tot aan de Tweede Wereldoorlog. Abel

dochter Lorna. Met diep menselijk inzicht

Mason, ongelukkig getrouwd met de twistzieke

beschrijft Catherine Cookson de innerlijke

Lena, zoekt bevrijding in een liefdesaffaire die al
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spoedig eindigt in een wrede tragedie. Dan

dagenlang gevangengehouden. Wat wil de

besluit Abel alle schepen achter zich te

ontvoerder van haar? Wat bezielt hem? Is het

verbranden. Samen met zijn zoontje Dick zwerft

iemand uit haar verleden? Een overigens minder

hij naar het noorden, waar hij oorspronkelijk

onschuldig verleden dan het zich aanvankelijk

vandaan komt. Het is een barre en soms

laat aanzien. Gaat het om wraak of om macht?

traumatische reis, maar ook één vol hoop en

Door het wisselende vertelperspectief van

uitzicht op een nieuw leven. De erfenis van het

ontvoerder en gijzelaar ontspint zich in de

verleden laat zich echter niet zomaar uitwissen en

eenzaamheid van het bos een wreed spel.

de last van zijn geheimen zal een grote rol blijven

Slachtoffer- en daderrol worden door Schenkel op

spelen in het lot van Abel en Dick...

verontrustende en meesterlijke wijze

Bunker Anne Marie Schenkel 2010-05-10 Een

overhoopgehaald. Als geen ander slaagt ze er

jonge vrouw wordt op haar werk bruut overvallen

ook in haar derde roman in een onheilspellende

en naar een oude molen gebracht. Daar wordt ze

onderstroom te creëren en menselijke afgronden

1984-study-guide-answers-part-2-234469

3/5

Downloaded from www.talerka.tv on
October 5, 2022 by guest

zichtbaar te maken.

er nog een jong meisje, nog geen zestien jaar, en

Psychology. Sielkunde 1991

eveneensin de ban van de agent. Omdat ze zijn

Hebzucht Elfriede Jelinek 2012-07-12 De bepaald

plannen in gevaar kan brengen maakt hij haar

niet onaantrekkelijke Kurt Janisch heeft een oogje

van kant. Wanneer haar lijk, in een plastic zeil

op have en goed van alleenstaande vrouwen, is

gewikkeld, in het meer wordt gevonden, krijgt de

bezeten van een verlangen naar geld en bezit.

oudere geliefde argwaan. Ze begint te vermoeden

En als agent weet hij waar hij zijn slachtoffers

waar het de agent om te doen is. Moeiteloos

moet zoeken: op plattelandswegen, waar hij de

voegt Elfriede Jelinek misdaadverhaal, porno en

kentekens van de vrouwen noteert. Het eerste

pulproman samen tot een groteske puzzel. En

slachtoffer is Gerti, een vrouw van middelbare

natuurlijk gaat het boek ook over de huidige

leeftijd die uit de stad naar de landelijke streek is

nieuwe tijd waarin niets anders heerst dan

verhuisd. Hij maakt haar seksueel afhankelijk van

ongeremde, grenzeloze hebzucht. Hoe ironisch

hem om haar huis te pakken te krijgen. En dan is

kan een ondertitel zijn?
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Zuiver als de lelie Catherine Cookson 2012-10-01

lelie’ is. Wanneer blijkt dat zijn vertrouwen in

Alec Walton heeft niet veel geluk in het leven.

Mary te groot is geweest neemt Alec maatregelen

Armoede en werkloosheid vormen zijn deel en

met verstrekkende gevolgen. Zijn door immens

zijn eeuwig vittende, verbitterde vrouw

verdriet ingegeven wanhoopsdaad zal nog jaren

veraangenaamt het leven niet. Zijn zoon Jimmy,

van grote invloed zijn op zijn leven... Dankzij haar

die zwaar aan de drank is, heeft Alec al

rijke verbeeldingskracht en haar scherpe

opgegeven. Zijn enige troost is zijn dochter Mary,

psychologische inzicht weet Catherine Cookson

op wie hij erg trots is omdat zij ‘zuiver als de

haar helden en heldinnen opnieuw levensecht te
portretteren.
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