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OMSCHRIJVING

Eigenlijk hadden alle verhalen in deze bundel de titel De ondergang kunnen dragen. Ze gaan stuk voor stuk
over kwetsbare mensen voor wie op een of andere manier een ondergang dreigt. Ze bevinden zich in
situaties waar ze niet mee om kunnen gaan, al hebben ze die in sommige gevallen zelf gecreëerd. En wat
dan? De een vlucht, de ander komt in actie...In het titelverhaal De ondergang heeft een succesvolle
architect zich perfect voorbereid op het einde der tijden. In een luxe villa op een berg in het Zuid Franse
Les Horts is hij in afwachting van de ondergang van de mensheid. Iedereen zla het leven laten, daarvan is
hij overtuigd, behalve hij zelf en enkele gasten. En die heeft hij niet voor niets uitgenodigd.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Tijdens een scheepsramp bij Sumatra in 1942 liet de kapitein van het Nederlandse koopvaardijschip de
Van Imhoff meer dan 400 Duitse burgers verdrinken. Het werd een ...

Het is een van de grote vragen waar wij nooit een duidelijk antwoord op zullen krijgen. 'Wat is de reden
dat de klassieke Mayacultuur verloren is gegaan?'

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (The Digital Library of Dutch Literature is a collection
of primary and secondary information on Dutch language and ...
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Lees verder...
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