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Huskerville Roger C. Aden 2007-10-15 The author, drawing upon his experiences as a devoted "Huskerviller" along with an extensive collection of interviews and questionnaires
with fellow Husker fans, composes a story that highlights how the culture, history, and geography of Nebraska are intimately embedded in fans devotion to the Cornhuskers.
The American Reformer 1884
Dagboek van een halve indiaan Sherman Alexie 2008 De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een
plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor literatuur en
gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al
decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het
behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Wonder R.J. Palacio 2013-02-14 `Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met
een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken
weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en
sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een
enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft
de kracht om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een
zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
De belydenisse van S. Avgvstyn Aurelius Augustinus (S.) 1680
Lumber Manufacturer and Dealer 1925
De schoonheid van weerbarstig proza Lydia Davis 2019-12-13 Met ‘De schoonheid van weerbarstig proza’ reikt Lydia Davis ons de sleutel aan tot het lezen van haar werk – wat
het leesplezier alleen maar zal vergroten. De korte verhalen van Davis tellen vaak minder dan tien regels, soms zelfs slechts één, en beschrijven alledaagse observaties en
belevenissen in ongekunstelde, laconieke taal. Op het eerste gezicht dan. Bij een tweede lezing begint de goede verstaander nieuwe lagen te vermoeden. En wanneer Davis zelf
haar werk analyseert, zoals in deze bundel vol verhelderende essays, dan openbaren zich de doordachte vorm en inhoudelijke diepgang. Vanaf de allereerste gedachte of
zinsnede tot de maanden en zelfs jaren waarin ze aan een zkv slijpt en snoeit: Davis biedt inzicht in haar schrijf- en redactieproces. Ze vertelt over lievelingsschrijvers en visuele
kunstenaars die haar werk hebben beïnvloed, en strooit ruimhartig met schrijftips.
International Television Almanac 1969
Motion Picture Almanac 1996
Joyce in the Belly of the Big Truck; Workbook Joyce A. Cascio 2005-05
Instauration

1983
Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot (pseud. van Mary Ann Evans) 1861
Honderd zomers Beatriz Williams 2015-12-29 Beatriz Williams Honderd zomers Zomer 1938. De New Yorkse socialite Lily Dane en haar familie komen al generaties lang in het
idyllische kustplaatsje Seaview op Rhode Island. Lilys rustige zomer wordt verstoord door de komst van Budgie en Nick Greenwald, haar voormalige beste vriendin en haar
voormalige verloofde die ze al jaren niet meer heeft gesproken. Terwijl de zomerzon schittert, borrelt de onverwachte waarheid over het huwelijk tussen Nick en Budgie langzaam
naar de oppervlakte en komen er lang begraven, verpletterende familiegeheimen aan het licht. Beatriz Williams staat met een been in het New Yorkse literaire leven en met het
andere langs het sportveld om haar kinderen aan te moedigen. Ze heeft een MBA van Columbia University en werkte op Wall Street, waar ze haar man ontmoette. Samen hebben
ze vier kinderen
Time 1884
Confessions Diana Silber 1991 Four college chums go on to lives of success and personal fulfillment, but someone out there knows the private weakness that each woman
harbors and is bent on terrorizing them one by one
De homesman Glendon Swarthout 2014-07-15 Nebraska, 1850. Boeren en goudzoekers trekken steeds verder naar het westen maar de winter is zo onbarmhartig dat vier
vrouwelijke pioniers hun verstand verliezen en naar de bewoonde wereld moeten worden teruggebracht. De ongetrouwde Mary Bee Cuddy heeft geen andere keus dan de rol van
homesman op zich te nemen, en wordt tegen wil en dank bijgestaan door George Briggs, een onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis vol beproevingen: Mary en
George delen de zorg voor een groep krankzinnige vrouwen, maar binden ook de strijd aan met de elementen, de eenzaamheid en, bovenal, elkaar.
De Ashford-affaire Lauren Willig 2019-07-12 'De Ashford-affaire is een traktatie. Het verhaal sleept je mee in de levens van drie generaties in één familie met een ingrijpend
geheim. Lauren Willig spint een web van lust, macht en verlies.' - Kate Alcott, New York Times-bestsellerauteur Als advocaat in Manhattan heeft Clementine Evans bijna alles
bereikt wat ze wilde. Totdat haar lange uren op kantoor hun tol eisen en zij single wordt op 34-jarige leeftijd. Als haar familie bijeenkomt voor de 99e verjaardag van haar oma
Addie, laat een familielid iets vallen over een lang verborgen familiegeheim. Clementine begint een zoektocht die haar leven al snel drastisch zal veranderen. Oma Addie groeide
op in het Engelse landhuis Ashford Park tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hier werd ze met haar mooie en extroverte nichtje Bea grootgebracht door haar aristocratische oom en
tante. Addie en Bea zijn elkaars tegenpolen, maar closer dan zussen. Dan vertrekt Bea met haar man naar Kenia en als Addie haar daar bezoekt is alles anders. Er blijkt iets ergs
te zijn gebeurd dat de vrouwen niet met elkaar kunnen delen. Hun sterke band wordt hevig op de proef gesteld.
Maximum Rocknroll 1985
Mariette in Ecstasy Ron Hansen 1991 Set in an upstate New York convent in 1906, this novel depicts the drama of a seventeen-year-old postulant who discovers unexplainable
wounds on her body that many believe are of miraculous origin
Celebrity in the Time of Covid Christina S. Beck 2022-07-21 This work describes the crucial role celebrities played in the emergence of two competing narratives about COVID-19,
one a pro-science narrative that advocated for preventive measures and the other a skeptical counter narrative that denied the disease's existence or downplayed its severity.
During the first postmodern pandemic, a slew of interactions took place across a variety of platforms between prominent figures and those who connected with them, forming
parasocial communities that framed perspectives on COVID-19. The author first describes how COVID-19 unfolded in the world of sports, then goes on to explain how supportive
behavior toward public officials fueled the two competing narratives, emphasizing how celebrities themselves aided in the development of common perspectives. The text
concludes with a description of how citizens initially regarded health care professionals as "heroes," but even the most powerful public appeals could not persuade some that
COVID-19 posed a genuine threat. Exploring the polarity of publicly held beliefs, this book documents how celebrity advocacy had a lasting effect on people's health choices
during a global pandemic.
The Lumber Manufacturer and Dealer 1925
What's Up Doc? 2002
Nebraska 2004
Halliwell's Who's who in the Movies Leslie Halliwell 2001
Lied van de Leeuwerik Willa Cather 2018-12-05 Een getalenteerde kunstenaar geboren in een klein stadje in Colorado ontdekt en ontwikkelt haar zangstem. Haar verhaal wordt
verteld tegen de achtergrond van het ontluikende Amerikaanse Westen waarin ze werd geboren in een stad langs de spoorlijn, van het snelgroeiende Chicago rond de
eeuwwisseling van de twintigste eeuw, en van het publiek voor zangers van haar vaardigheden in de VS vergeleken met Europa. Ze groeit op en leert over zichzelf, haar sterke
punten en haar talent, tot ze succes heeft.
Atticus Ron Hansen 1996 After receiving word that his artist son has committed suicide, Colorado rancher Atticus Cody makes a painful journey to Mexico to recover the body, but

baffled by what he finds, he soon begins to suspect that his son has been murdered. 50,000 first printing. $50,000 ad/promo. Tour.
The Christian Evangelist 1902
De mooiste tijd van ons leven Claire Lombardo 2019-09-17 Een geheim tussen vier zussen zet hun leven volledig op zijn kop... Een wervelend verhaal over familierelaties.
Wanneer Marilyn Connolly en David Sorenson verliefd worden in de jaren zeventig, hebben ze nog geen idee van wat hun te wachten staat. Nu, bijna veertig jaar later met vier
totaal verschillende volwassen dochters en dito levens is dat niet anders. Een geheim tussen twee zussen gooit het leven van alle gezinsleden volledig om. In een wervelend
verhaal dat een halve eeuw omspant, volgen we de Sorensons en hun leven. Van de glorieuze momenten en dieptepunten in de liefde, ouderschap, zussenbanden tot het op
eigen benen leren staan. Met of zonder partner, maar altijd met familie.
The Nature of Nebraska Paul A. Johnsgard 2001-01-01 Where the eastern and western currents of American life merge as smoothly as one river flows into another is a place
called Nebraska. There we find the Platte, a river that gave sustenance to the countless migrants who once trudged westward along the Mormon and Oregon trails. We find the
Sandhills, a vast region of sandy grassland that represents the largest area of dunes and the grandest and least disturbed region of mixed-grass prairies in all the Western
Hemisphere. And, below it all, we find the Ogallala aquifer, the largest potential source of unpolluted water anywhere. ø These ecological treasures are all part of the nature of
Nebraska. With characteristic clarity, energy, and charm, Paul A. Johnsgard guides us through Nebraska?s incredible biodiversity, introducing us to each ecosystem and the flora
and fauna it sustains and inviting us to contemplate the purpose and secrets of the natural world as we consider our own roles and responsibilities in our connection with it.
Journal Knights of Labor 1893
Public Opinion 1896
The Lutheran Witness 1963
Forever Red Steve Smith 2015-09 On any given workday, any little thing might send Steve Smith’s thoughts spinning back to Saturday—last Saturday, Saturday two weeks ago,
Saturday two years ago, back into the thrilling minutiae of game day—until reality reminds him: this is not how well-adjusted adults act. Steve Smith is not a well-adjusted adult.
He’s a Nebraska football fan, and this is his rollicking account of what it’s like to be one of those legendary enthusiasts whose passion for the Cornhuskers is at once irresistible
and hilarious. A journey into an obsessed Nebraska fan’s soul, Forever Red immerses readers in the mad, mad world of Husker football fandom—where wearing the scarlet-andcream Huskers gear has its own peculiar rules; where displaced followers act as the program’s ambassadors, finding Husker subculture beyond the pale; and where the team’s
performance can barely keep pace with its followers’ expectations but sometimes exceeds their wildest dreams. Revised, updated, and expanded from the 2005 edition, Smith’s
story of thirty-plus years following the team takes readers back to memorable game moments from 1980 up through the roller-coaster ride of recent years. Blending wit and insight,
Smith offers a window on the world to the uninitiated and the fellow fanatic alike where fantasy and football meet, where dreams of glory and gritty gridiron realities forever join.
Forever Red Steve Smith 2015-09 On any given workday, any little thing might send Steve Smith's thoughts spinning back to Saturday--last Saturday, Saturday two weeks ago,
Saturday two years ago, back into the thrilling minutiae of game day--until reality reminds him: this is not how well-adjusted adults act. Steve Smith is not a well-adjusted adult.
He's a Nebraska football fan, and this is his rollicking account of what it's like to be one of those legendary enthusiasts whose passion for the Cornhuskers is at once irresistible
and hilarious. A journey into an obsessed Nebraska fan's soul, Forever Red immerses readers in the mad, mad world of Husker football fandom--where wearing the scarlet-andcream Huskers gear has its own peculiar rules; where displaced followers act as the program's ambassadors, finding Husker subculture beyond the pale; and where the team's
performance can barely keep pace with its followers' expectations but sometimes exceeds their wildest dreams. Revised, updated, and expanded from the 2005 edition, Smith's
story of thirty-plus years following the team takes readers back to memorable game moments from 1980 up through the roller-coaster ride of recent years. Blending wit and insight,
Smith offers a window on the world to the uninitiated and the fellow fanatic alike where fantasy and football meet, where dreams of glory and gritty gridiron realities forever join.
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans,
New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het beste romantische debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van New York Times-bestsellerauteur Emma
Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew Evans uit Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate levenslustige Dee Dee
Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje ontmoet womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is een goed verhaal, maar
niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette, dacht ze dat ik alles behalve bijzonder
was – ik was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg
overtuigend kan zijn als er seks in het spel is. Het is misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist hoe we daar
gekomen zijn.
De sneeuwkoningin Michael Cunningham 2014-05-09 Sinds hun moeder door de bliksem werd getroffen, zijn de broers Barrett en Tyler in de ban van tekenen van hogerhand.
Barrett gelooft niet in God, maar nadat hij een visioen heeft aanschouwd aan de nachtelijke hemel van New York begint hij te twijfelen aan zijn afwijzing van het geloof, en zoekt
hij zijn heil meer en meer in de kerk. Tyler, Barretts oudere broer, die op het punt staat met zijn doodzieke geliefde Beth te trouwen, maakt zijn eigen worsteling door: hij probeert

het perfecte lied voor haar te schrijven, een lied dat in woorden en melodie zijn eeuwige liefde voor haar uitdrukt, maar dat steeds net buiten zijn bereik blijft. Beiden hebben vrede
met Beths naderende einde, maar als er onverwacht verbetering in haar situatie lijkt te komen, worden ze alle drie overvallen door tegenstrijdige gevoelens van hoop, schuld en
ontgoocheling. In De sneeuwkoningin volgen we Barrett en Tyler, en de mensen die hen omringen, op hun zoektocht naar zingeving. Michael Cunningham zit zijn personages
dicht op de huid en overrompelt de lezer met de intensiteit van zijn pen. Tegelijk brengt hij met deze roman een eerbetoon aan de kracht van literatuur, van op papier opgeroepen
werelden. Michael Cunningham (1952) is een van de grote schrijvers van het moderne, westerse levensgevoel. Hij werd beroemd met zijn bestsellers Bloedverwanten, Huis aan
het einde van de wereld, De uren, Stralende dagen en Bij het vallen van de avond. Voor De uren ontving hij zowel de Pulitzer Prize als de pen/Faulkner Award. Hij woont in New
York. Over De uren: `Halverwege was ik sprakeloos van bewondering. Wat een prachtige hommage. Niet alleen aan Virginia Woolf, maar aan de ziel van de literatuur. de Groene
Amsterdammer Over Bij het vallen van de avond: `Bij het vallen van de avond is onderhoudend, goed geobserveerd en getuigt van diep psychologisch inzicht. Het Parool `Een
dromerig-filosofische roman die getuigt van Cunninghams talent voor melancholieke zinnen en scherpe psychologische portretten. NRC Handelsblad
Pathfinder 1933-07
National Lumberman 1925
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat Virginia, in een
vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze in haar boek over de vaak
genadeloze natuur in en rond de rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de
details te kijken, en confronteert hem aldoor met het mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet los
van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar
de betekenis van het leven en een natuurklassieker van jewelste.
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