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OMSCHRIJVING

Ward van Rigteren is vers uit de provincie aangekomen in een middelgrote studentenstad, waar hij zich de
komende jaren zal verliezen in het leven als corpsstudent. Na de ontgroeningsrituelen wordt hij
uitgenodigd om in het beruchtste huis van de stad te komen wonen; zijn jaarclub is al snel razend populair
en de eerste maanden weet hij zelfs tentamens te halen. Kortom: Wards persoonlijke score is 'absoluut
goeie pik'. Maar zijn nieuwe leven komt op losse schroeven te staan als hij in conflict komt met zijn vader,
huisoudste Grodder en ten slotte met zichzelf...Mores biedt een ongekend openhartige insidersblik op de
vaak verkeerd begrepen wereld van het studentencorps, met zijn specifieke gedragsregels en zijn vage
grenzen tussen ernst en spel.Mores verscheen voor het eerst in 2001.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Mores Een mos (Latijn; het meervoud mores is algemener) is een ongeschreven regel of gebruik dat
binnen een bepaalde context geldt. Het woordenboek Van Dale ...

Meldpunt Mores is een onafhankelijke stichting die onaanvaardbaar gedrag van banken en andere
financiële dienstverleners aan de orde stelt. Wanneer particulieren en ...

Usage Note: Although educated 19th-century speakers of English would pronounce mores as (môr′ēz)
according to the customary pronunciation of Latin in English ...
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