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BESCHRIJVING VAN HET BOEK RIVIERDIEVEN
In 1810 arriveert marineofficier David Buchan in Newfoundland. Hij heeft
orders gekregen om contact te leggen met de Beothukindianen, de
oorspronkelijke inwoners van het land. Hij stuit op veel tegenstand, vooral
van de invloedrijke patriarch John Peyton senior, die bekendstaat als een
indianendoder. Buchans bondgenoot is John Peyton junior, die een
onevenwichtige relatie heeft met zijn vader en wars is van al het geweld
tegen de indianen.Buchans poging mislukt jammerlijk. Wanneer jaren later
bij een strafexpeditie een indiaanse vrouw wordt ontvoerd en haar man om
het leven komt, probeert hij te achterhalen wat er is gebeurd. Hij ontrafelt
daarbij de familiegeheimen van de Peytons, maar hun tragedie blijkt een
voorafschaduwing van een nog veel grotere tragedie: de uitroeiing van een
heel volk.
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Beothukindianen, de. Rivierdieven (hardcover). In 1810 arriveert
marineofficier David Buchan in Newfoundland. Hij heeft orders gekregen om
contact te leggen met de Beothukindianen, de. Aan het begin van de 19e
eeuw strijden blanken en indianen om het bezit van een onherbergzame
streek in Canada. Rivierdieven | ISBN 9789044502992 direct en eenvoudig
te bestellen bij Boekhandel De Slegte. Uniek aanbod (tweedehands)
boeken. Rivierdieven (Boek) door Michael Crummey Taal: Nederlands
Genre: historische roman Uitgave: Breda, 2004 ISBN: 90-445-0299-9 Get
this from a library! Rivierdieven. [Michael Crummey; Arthur de Smet] -- Aan
het begin van de 19e eeuw strijden blanken en indianen om het bezit van
een. River Thieves has 1,825 ratings and 136 reviews. Heather(Gibby) said:
Michael Crummey draws a very rich portrayal of a little known struggle in
history b... Rivierdieven? Riviernaam ? Geen dieven noch naam .
Rivierloopje? (Anoniem) @5: goede WP-woord, maar nog niet de oplossing .
Rivierlopers? (Anoniem). Onder de oude beuk van Maeve Binchy? Vergelijk
boek Prijzen van Onder de oude beuk op Prijsvergelijk. De prijs vergelijk
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site! Boekhandel De Kaft verkoopt verzorgde, gezochte en voordelige
tweedehands boeken, zowel online als in Gent. In prima staat en stevige
verpakking, persoonlijke service. De legendarische IJslandse schrijver
Laxness (1902-1998), van wie eerder 'Onafhankelijke mensen' werd
vertaald, baseerde zich in deze roman op zijn eigen. Dooie boel van
Janneke Leber? Vergelijk boek Prijzen van Dooie boel op Prijsvergelijk. De
prijs vergelijk site!
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karamel (Vertaling) De Geus, ISBN 90-445-0243-3, 2003. Het boek tegen
God (Vertaling) amarid schreef:Als ik het lijstje van sommigen hier zie dan
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één]. Vert. (Engels) Arthur de Smet;. Dutch translations of Canadian
literature. Rivierdieven by. Michael Crummey (Goodreads Author) 3.87 avg
rating — 1,817 ratings. score:. Rivierdieven De Geus, 2004 gebonden met
stofomslag, deukje in band voorzijde, veredr netjes, foto auteur achterflap,
vertaald door Arthur de Smet, 383 pp. Zondagsschoolboekjes Recensie
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IG Farben, de nazi's en de Holocaust by Arthur de Smet Home; Top eBooks;
DMCA & Removal ; Contact us; Email address. Search the history of over
339 billion web pages on the Internet.
GERELATEERDE DOCUMENTEN
1. ACHTER TRALIES
2. VLEES NOCH VIS - MONTIGNAC VEGETARISCH
3. STARTREKENEN 2F MBO - LEERWERKBOEK DEEL A
4. DE VUILNISMAN
5. LEREN ZICHTBAAR MAKEN
6. BLOEDSCHANDE
7. STRESS BIJ KINDEREN
8. LEVEND DOELWIT
9. JOEP : KIJK EN LEES - HC01. VETTE PRET
10. BUSH FOOD

WILLEKEURIGE DOCUMENTEN| HOOFDPAGINA

PDF id - 6209 | smithharris.org
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

