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Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het idee van één
goddelijk wezen bestaat al vierduizend jaar. In dit boek onderzoekt Karen
Armstrong het ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het jodendom, het
christendom en de islam. Wat zijn de verschillen en wat de overeenkomsten?
In dit belangrijke en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een
geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren waarop de mens in hem
gelooft. Ook stelt ze de vragen: wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij
wel toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging nodig?
Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen aan
Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als
ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David
is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij
IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een
zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader
orthodox-Grieks, en dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is
een van de andere running gags in het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de
vele conflicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin.
David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn
meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The
New Yorker, hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij
David Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is David Sedaris de
grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef Het

Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over
zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen als
David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes van
Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn
vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie steeds normaler gaat
vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek
meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist
David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er
hardop bij zit te lachen, en hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere
familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in Private, de nieuwe
roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de grappigste
schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas een
wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
Stilte Alice Munro 2014-06-02 In Stilte vinden we verhalen over vrouwen van
alle leeftijden en in alle mogelijke omstandigheden. Hun levens worden
tastbaar gemaakt door de subtiliteit en de compassie van de schrijfster. Alice
Munro laat de lasten van het leven en de verrassingen van de liefde zo
levendig zien dat het onze eigen verhalen zouden kunnen zijn.
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers en
niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in
Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens om te kunnen
vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en genetische
manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in vliegers en nietvliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter naarmate de vliegers
zich in alle opzichten willen onderscheiden van de niet-vliegers. Peri breekt los
van een jeugd vol ontberingen en komt naar de stad, vastbesloten om letterlijk
boven haar verleden uit te stijgen, zich vleugels aan te meten en zich te
voegen bij de elite. Om die ambitie waar te kunnen maken, moet ze een hoge
prijs betalen. Haar keuze om met het jongetje waar ze als nanny voor zorgt te
vluchten, is daarom des te opmerkelijker, want het voert haar ver weg van
haar leven vol privileges. Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de
ondankbare taak om voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun
zoontje terug te halen. Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van
het vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en
overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle
debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te
midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers
van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor
wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind.
Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar

hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en
vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de
grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn
jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens
naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht,
waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft
met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef
tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan
20th Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in
Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen
zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk
prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily
Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken
in één enkele alinea.' The Times
Wittand Jack London 2013-07-15 Wittand, voor driekwart wolf, voor één kwart
wolfshond, wordt in de keiharde strijd om het bestaan de trouwe kameraad
van de mens. Wittand: de tegenhanger van Londons De roep van de wildernis
De wilde stilte Raynor Winn 2020-06-02 Raynor en haar man hebben op het
South West Coast Path de redding van de natuur ontdekt. De terugkeer naar
een normaal bestaan blijkt moeilijk, maar een oude boerderij in Cornwall wordt
hun redding. Sinds Raynor en haar man Moth hun huis kwijtraakten en alleen
met een rugzak en een tentje de bijna duizend kilometer aflegden van het
South West Coast Path, en ze maanden lang leefden aan de wilde en
winderige kustlijn van Engeland, voelen de kliffen, de lucht en de rotsachtige
bodem aan als hun thuis. Moth had een terminale diagnose, maar tegen elke
medische verwachting in lijkt hij in de natuur te zijn opgeleefd. Zo ontdekken
Raynor en Moth op de ruige strook tussen land en zee dat alles mogelijk is.
Als ze uiteindelijk terugkomen in de bewoonde wereld, blijkt een dak boven je
hoofd nog geen thuis. De terugkeer naar een normaal bestaan blijft moeilijk totdat een ongelooflijk gebaar van iemand die hun verhaal heeft gelezen alles
anders maakt. De kans nieuw leven te blazen in een prachtige, oude boerderij
diep in de heuvels van Cornwall en het door landbouw verarmde land stukje bij
beetje terug te geven aan de natuur, wordt hun redding. Het wordt het nieuwe
pad dat zij volgen. De wilde stilte is een verhaal van hoop, en van een
levenslange liefde die sterker is dan al het andere. Het is een even helder als
fijnzinnig verhaal over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur,
en hoe belangrijk die is voor ons allemaal. Raynor Winn (1963) debuteerde
overwel digend met Het zoutpad, dat uitgroeide tot een internationale

bestseller. Zij woont en werkt in Cornwall.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van
Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute
aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het
decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen
manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een
gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als
haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s
voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de
Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar
tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt
Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen
het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen
handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar
geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De
Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een
huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s
erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
De naaister uit Parijs Rosalie Ham 2015-09-04 Nu verfilmd met Kate Winslet
en Hunger Games-ster Liam Hemsworth Een onvergetelijke roman over liefde,
wraak en haute couture ‘Die Tilly, die is volkomen onbeschaamd. Ze droeg
een vreselijk uitdagende jurk, gewoonweg obsceen. Die gaat nog voor veel
problemen zorgen, wacht maar af...’ Toen ze nog maar tien jaar oud was,
werd Tilly Dunnage gedwongen om haar geboortedorp op het platteland van
Australië te verlaten in een zwarte wolk van beschuldigingen. Jaren later keert
ze terug om voor haar moeder te zorgen. Ze is dan in Parijs bij de beste
coutureateliers in de leer geweest. Tilly’s schitterende jurken wekken de
afgunst van de hele bevolking. Maar Dungatar is een klein dorp, en kleine
gemeenschappen hebben een lang geheugen. Eerst lukt het Tilly de
wantrouwige inwoners voor zich te winnen met haar haute-couturecreaties.
Maar wanneer de excentrieke dorpelingen zich voor een tweede maal tegen
haar keren, besluit ze hun een lesje te leren... De Australische Rosalie Ham
woont en werkt in Melbourne. The Dressmaker (De naaister uit Parijs) werd
een internationale bestseller en is nu verfilmd met Kate Winslet en Hunger
Games-ster Liam Hemsworth in de hoofdrollen.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte infiltratie in een
drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John Adderley van
de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en vertrekt vanuit Baltimore
naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij de leiding over een piepklein
politieteam en wordt hij op de zaak van een verdwenen meisje gezet. Het kost

John, met zijn Amerikaanse mentaliteit, moeite een plek te vinden tussen de
Zweden, temeer omdat de zaak ineens persoonlijk wordt. Terwijl het
drugskartel lucht krijgt van een onconventionele detective die zich ophoudt in
een Zweeds provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak
Johns halfbroer…
Het verre paradijs Kate Grenville 2013-06-06 Als jongen was Daniel Rooke al
een buitenbeentje. Op school probeerde hij zijn intelligentie te verbergen voor
zijn wrede klasgenoten. Door de financiële hulp van een mecenas kan hij
studeren en officier worden bij de Britse vloot. In 1787 verlaat de vloot GrootBrittannië en zet koers naar Australië met een van de eerste ladingen
gevangenen die de nieuwe kolonie moeten gaan bevolken. Daar aangekomen
slaat Rooke op een afgelegenplek zijn kamp op en bouwt een eenvoudig
observatorium. Enkele Aboriginals komen een kijkje nemen. Met een van hen,
het meisje Tarunga, sluit hij vriendschap en ze proberen elkaars taal te leren.
Maar aan de lessen en hun vriendschap komt een einde als Rooke een bevel
krijgt dat zijn leven voor altijd zal veranderen. Het verre paradijs is het verhaal
van een man die onder extreme omstandigheden zijn eigen identiteit ontdekt.
De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in
ongenade gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills,
Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is
het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product:
de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die
direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het
militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren
mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag
komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner
beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het
is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell
zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen
die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak
op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom
Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende karakters en
achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de verdwijning van hun
oudste dochter naar een sekte beginnen de problemen.
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend
gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te kopen. Ze is bezig met de

laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze
door Londen loopt overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze
even oud was als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in
London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd teruggekeerd uit de
Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun levens kruisen elkaar
op verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door
modernistische meesterwerken als Mrs Dalloway (1925), To the Lighthouse
(1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig
tot uiting komt in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed
geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder veel
meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert Louis Stevenson en
werken van Tom Holland.
Schietschijf Chris Ryan 2013-07-17 Sneller, rauwer, grimmiger, dodelijker...
Chris Ryan Extreem Een toevallige ontmoeting met een agent van de Britse
geheime dienst MI6 leidt voor Joe Gardner tot een gevaarlijke
SCHIETSCHIJF: MISSIE in Gibraltar. Zijn doel: het oprollen van een
smokkeloperatie van cocaïne waarbij een voormalige sas-militair en de Britse
marine betrokken zijn. Maar Gardner is niet alleen. Een mysterieuze
moordenaar, een expert in oosterse vechttechnieken, volgt al zijn bewegingen.
Dat kan niet goed gaan. Chris Ryan Extreem is een nieuwe e-boekserie die
nog extremer is dan Chris Ryans eerdere werk. Elk verhaal wordt verteld in 4
laag geprijsde e-boeken, gevolgd door Schietschijf, de omnibuseditie die
voorzien is van 20% extra materiaal.
Geliefde Penelope Sky 2020-10-15 Ik ben het enige kwijtgeraakt dat ooit iets
voor me heeft betekend. Mijn vrouw. En dat is mijn eigen schuld. Ik zou mijn
leven, mijn trots, alles willen geven voor de vrouw van wie ik hou. Of ze nou
van mij houdt of niet.
Eve's waarheid Muna Shehadi 2019-11-12 Eve Moore is toe aan iets nieuws:
ze heeft een vaste maar saaie relatie en een baan die haar geen voldoening
meer geeft. Daarnaast sidderen zij en haar zussen nog na van de recente
ontdekking dat hun moeder, de beroemde filmster Jillian Croft, nooit zelf
kinderen heeft kunnen krijgen.Dan verschijnt er een nieuwe uitdaging voor
architect Eve: ze mag op Washington Island aan de slag met een grote klus,
een welkome afwisseling van haar ingedutte bestaan. Ze hoopt zichzelf in
haar werk te kunnen verliezen, maar ontdekt al snel onverwachte en
gecompliceerde geheimen, waarvan sommige grotere gevolgen hebben dan
ze ooit had kunnen voorzien. De waarheid kan haar familie breken of haar hart
openen...
De Cock en de schaduw van de dood (deel 87) Baantjer 2020-08-04 De Cock
wordt opgeroepen: een dode vrouw op straat, onder verdachte
omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Tot zijn ontzetting wordt zijn

stagiair Lotty door een onbekende omstander neergestoken. In De Cock en de
schaduw van de dood (Baantjer deel 87) worden de Amsterdamse
rechercheur De Cock van Bureau Warmoesstraat en zijn collega Vledder,
geconfronteerd met geweld tegen hulpverleners. Niet zelden komen
meldingen op de Warmoesstraat op een ongelegen tijdstip binnen. Zo ook
wanneer De Cock, Vledder en hun collega’s een koffiemoment hebben voor
het afscheid van Lotty, de zeer gewaardeerde stagiaire. Maar de taart is nog
niet op als De Cock wordt opgeroepen: een dode vrouw op straat, onder
verdachte omstandigheden uit een hotelraam gevallen. Lotty gaat natuurlijk
nog even mee op haar laatste dag. Als de politie de straat afzet om het
opdringerige en onrustige publiek op afstand te houden en de ambulance door
te kunnen laten, krijgt De Cock er tot zijn ontzetting een tweede misdrijf bij,
want Lotty wordt door een onbekende omstander neergestoken...
De Koning van de Scotch Penelope Sky 2018-04-29 Joseph Ingram maakte
de fout van mij te stelen — vier miljoen dollar. Hij nam mijn informatie aan
zonder ervoor te betalen. En dacht dat hij ermee weg kon komen. Dan heeft hij
het mis. Nu zal ik iets van hem nemen — iets dat onvervangbaar is. Zijn zus.
Onderpand. Maar zelfs als Joseph het geldbedrag verdubbelt dat hij me
schuldig is, geef ik haar niet op. Nee. Ik heb een naam hoog te houden. Dus ik
hou haar. En ik geef haar niet op.
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE
BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE
BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur
Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde
avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent.
De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een
actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen
rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden
van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe wereld wederom
bedreigd.
Chesapeake Shores Sherryl Woods 2013-10-22 Chesapeake Shores 1: (1)
DROMEN AAN ZEE - Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar
jongste zusje, Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze
heeft het veel te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van vijf.
Maar als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder
hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als oudste van de vijf
kinderen de moederrol op zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar
geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar
echter een verrassing... (2) BLOEMEN VOOR BREE - De carrière als
toneelschrijfster die Bree OBrien voor ogen stond, lijkt in duigen te zijn
gevallen en ze keert gedesillusioneerd terug naar Chesapeake Shores waar

ze vol enthousiasme begint met iets totaal anders: een bloemenwinkel. Haar
geestdrift wordt echter danig getemperd zodra ze erachter komt dat ze voor de
levering van haar bloemen afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze zes
jaar geleden in de steek heeft gelaten. (3) EEN VEILIGE HAVEN - Als Kevin
OBrien het bericht krijgt dat hij zijn zoontje voortaan alleen zal moeten
opvoeden, stort zijn wereld in. Hoewel hij in shock is door het feit dat hij
opeens weduwnaar is geworden, neemt hij intuïtief het juiste besluit. Samen
met Davy keert hij terug naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje waar de
roerige, een tikje merkwaardige maar ook warme familie woont waar hij altijd
op kan rekenen. Deze boeken zijn afzonderlijk te lezen en zijn ook los
verkrijgbaar.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en
laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken
Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in
Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul Janson
thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson
geheim agent en huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij
genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt
als het nodig is de hulp in van scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson
neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een
betere wereld. Wanneer oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn
door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson
en Kincaid niet weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging
in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van
Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum groot,
gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Duingras Jackie van Laren 2018-02-19 Deel 1 van de Eilandliefde-serie
‘Heerlijk voor op het strand of onder de parasol!’ De Telegraaf, Vrouw Wende
Freriks staat op een keerpunt in haar leven: ze is gestopt met haar opleiding
en is totaal onverwacht gedumpt door haar vriend. In een opwelling boekt ze
twee weken vakantie op een waddeneiland, om het einde van haar relatie te
verwerken en te bedenken wat ze nou eigenlijk wil met haar leven. In Grote
Vis, de enige strandtent op het eiland, raakt ze aan de praat met de eigenaar
Axel en zijn beste vriend Vincent. De twee zijn tegenpolen: zo vrolijk en flirterig
als surfer Vincent is, zo serieus en ontoegankelijk is Axel. Nu ze er toch is
helpt Wende de twee her en der met een klusje, en al snel komt ze er
dagelijks, raken ze echt bevriend en lijkt haar oude leven heel ver weg.
Behalve oprechte vriendschap voelt Wende ook iets anders voor de stugge
Axel, al wil ze daar nog niet te veel over nadenken nu haar nieuw verworven
vrijheid net een beetje begint te wennen. Tot haar ex ineens voor haar neus

staat en alles op zijn kop zet... De pers over de boeken van Jackie van Laren
‘Een snelle en heerlijke roman die je niet snel wilt wegleggen.’ Hebban.nl ‘Een
achtbaan van emoties, drukte, aantrekkingskracht en ervaringen.’ Chicklit.nl
Koop nooit een rode jas Sylvia Witteman 2014-12-03 Nora Ephron schreef de
scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got
Mail en Julie and Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en
maagzuur, het pijnlijk eerlijke en hilarische verslag (met recepten!) van haar
echtscheiding. Koop nooit een rode jas bevat het beste van Nora Ephron: haar
romans, toneelteksten en essays over ouder worden, eten, stijl, cultuur en
politiek. Samengesteld en ingeleid door Sylvia Witteman.
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels gezin aan het
einde van de 18e eeuw moeten de leden hun trots en vooringenomenheid
overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende
verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om middernacht is gesticht. Toen
ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is
Malala? Malala Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht
geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel werd
dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar
leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan naar school gaat. Ze overleeft de
aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het
symbool van de strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van
Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat met alle
problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
De achterkant van de Amerikaanse droom Barbara Ehrenreich 2019-10-16
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara
Ehrenreich besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten.
Ehrenreich verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota.
Daar huurde ze de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster,
kamermeisje, schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest
ze vaststellen dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke
kracht vereisen. En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak
boven zijn hoofd heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na
moeten houden. Toch werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de
solidariteit onder de laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom
is een indrukwekkend portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun
vasthoudendheid, angst en verrassende vrijgevigheid.
Negen dagen Toni Jordan 2013-06-20 Het is 1939, de wereld maakt zich op
voor de Tweede Wereldoorlog. In Richmond, een volksbuurt in Melbourne, lijkt
de oorlog echter ver weg en de vijftienjarige Kip Westaway, als stalknecht de
kostwinner van een arm gezin, beleeft de belangrijkste dag van zijn leven.

Deze dag is een van de negen dagen die levensbepalend zijn voor negen
familieleden, van vier verschillende generaties, gedurende de daaropvolgende
zestig jaar: Kips moeder, zijn dierbare zus Connie en Francis, zijn broer die
hem altijd kleineerde. Maar ook Kips vrouw Annabel, zijn tweelingdochters, die
ieder hun eigen geheim met zich meedragen en kleinzoon Alec, die zestig jaar
later een oude vergeelde foto van Connie en buurjongen Jack vindt.
Langzaam wordt duidelijk wat er jaren geleden is gebeurd met Connie en Jack
en komt de hartverscheurende waarheid aan het licht. Negen dagen is een
meeslepende roman over twee families en de ontroerende liefdesgeschiedenis
die hen samenbrengt. Een roman over dromen, opoffering en liefde, waarin
Toni Jordan spitsvondige humor combineert met compassie en levenslust.
Terug naar Whispering Wind Sherryl Woods 2018-02-13 Megan O'Rourke is
hoofdredactrice van een succesvol tijdschrift, maar wanneer ze een telefoontje
krijgt dat haar grootvader is overleden, laat ze haar werk meteen voor wat het
is en vertrekt naar Whispering Wind, in Wyoming. Daar ontdekt ze dat hij haar
niet alleen de ranch heeft nagelaten, maar ook de zorg voor zijn dochter - een
lastpost van acht - van wie ze nog nooit had gehoord! Er staat haar nóg een
onwelkome verrassing te wachten: ook Jake Landers, haar oude liefde, is
teruggekeerd naar Whispering Wind. Ooit vertrokken toen hij door haar
grootvader van diefstal werd beschuldigd, is hij inmiddels een succesvol
advocaat. En hoewel hij Megan met raad en daad ter zijde staat, windt hij er
geen doekjes om: hij wil de ranch van haar overnemen als zij besluit naar New
York terug te keren. Nu moet Megan in zichzelf de antwoorden zien te vinden
op een aantal belangrijke vragen. Is ze bereid de zorg voor een kind dat ze
niet kent op zich nemen? Ook als dat betekent dat ze New York moet verlaten
en haar carrière vaarwel moet zeggen? En vooral: waar hoort ze eigenlijk
thuis? Dit verhaal is eerder verschenen.
Die rose Hein (van Aken) 1868
De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan Rhodes, De
Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen
verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe,
verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe koninkrijk
Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle kanten tegengewerkt. Zo wordt de
aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek vol duistere
magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros.
Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de bouw
toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien
hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet
vergeten wie er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op
wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die
medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is

meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk en
de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog altijd
voor het grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al prinses
worden, maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen redt van
vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor een
veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op
fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen
schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in
Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het vervolg op haar fantasydebuut De Wraak van de Kroonprinses.
Zeitoun Dave Eggers 2009-12-20 Terwijl orkaan Katrina New Orleans
verwoestte, besloot Abdulrahman Zeitoun, een 47-jarige Amerikaan van
Syrische komaf, in de stad te blijven om zijn huis en zijn bedrijf te beschermen.
In de dagen na de storm peddelt hij in een tweedehands kano door de
ondergelopen straten van New Orleans, deelt goederen uit en helpt waar hij
kan. Een week later, op 6 september 2005, verdwijnt hij plotseling. Wat is er
met Zeitoun gebeurd?
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een
primitieve kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur
Tom Stilton. In zijn zak zit een foto van een onbekende man. Hij is op weg
naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om
zichzelf te verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft
begaan. In Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin
is in hun auto gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel
Zweden. Een dader wordt gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt
gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een schokkend telefoontje. De
zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote fouten zijn
gemaakt.
De val van Amerika Michael Persson 2020-10-12 Hoe ziet de toekomst van de
VS eruit? Journalist Michael Persson reisde voor deze vraag door een land dat
vlak voor de verkiezingen met crisissen worstelt waarin het steeds verder
verstrikt raakt. Toen de Volkskrant-journalist Michael Persson in augustus
2015 naar de Verenigde Staten verhuisde, was daar net een maand eerder
Donald Trump van een roltrap naar beneden gekomen. Hij zei wat geen
presidentskandidaat voor hem had durven zeggen: Amerika, het uitverkoren
land, is een derdewereldstaat geworden. Trump beloofde het weer groots te
maken. Maar zijn presidentschap heeft juist nog meer zwakke plekken en
breuklijnen blootgelegd. Onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur,
immigratie, segregatie, de enorme ongelijkheid en de democratie zelf: op al
deze terreinen zakt het land op de internationale ranglijsten, tot grote zorg van
de meeste Amerikanen. Maar over de oplossingen verschillen ze enorm van

mening, en de politiek is onderdeel van het probleem. Het land lijkt steeds
verder in zichzelf verstrikt te raken. Persson reisde het land door en ontdekte
hoe Amerika zichzelf opnieuw ontdekte. Van de nihilistische machthebbers in
Washington tot de hoogmoedige monopolisten van Silicon Valley. Van de
mijnbouwers in West Virginia tot de boeren van Wisconsin. En van een
bosbrand in Californië tot de pandemie in Queens. Het resultaat is een
fascinerend boek over een land in crisis, waarin de Amerikaanse Droom een
illusie is gebleken en Trump de personificatie daarvan, maar waar ondanks
alles, dankzij de veerkracht van de individuele Amerikanen, nog steeds ruimte
is voor optimisme.
Ooit aten we dieren Roanne van Voorst 2019-06-13 Melk is goed voor elk.
Een ei hoort erbij. We zijn opgegroeid in een tijd waarin het eten van dierlijke
producten volkomen geaccepteerd is. Wetenschappers voorspellen echter dat
dit in de nabije toekomst taboe zal worden. Net zoals ooit heksenverbranding,
slavernij en homodiscriminatie ineens niet meer konden. Over een aantal
decennia zal veganistisch de norm zijn, en vragen onze kleinkinderen ons hoe
we ooit dieren hebben kunnen eten. Met een optimistische blik laat Roanne
van Voorst zien hoe we ons op deze toekomst kunnen voorbereiden. Ze gaat
in gesprek met boeren, blikt terug op de tijd dat er giraffen werden gegeten en
doet uit de doeken waar zelf tegenaan loopt als beginnend veganist. Dit maakt
Ooit aten we dieren tot een onmisbaar boek voor vegetariërs, flexitariërs én
overtuigde vleeseters.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een
feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij
een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit
te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Het schaduwspel Simone van der Vlugt 2018-07-02 Het schaduwspel van
Simone van der Vlugt is geeft een levensechte inkijk in de Nederlandse
geschiedenis, het leven van de Amsterdamse elite in de 17e eeuw en de
zware zeereis naar het Verre Oosten. Het schaduwspel van bestsellerauteur
Simone van der Vlugt is een magistrale historische roman over Eva Ment en
Jan Pieterszoon Coen, in de woelige tijd van de VOC. Eva Ment, dochter van
een Amsterdamse lakenkoopman, ontmoet Jan Pieterszoon Coen op een
literaire bijeenkomst. Jan is een man van aanzien: vriend van prins Maurits en
gouverneur-generaal van Batavia. Ze trouwen en reizen in het voorjaar van
1627 met hun pasgeboren dochtertje naar de Oost, waar ze als vorsten
worden onthaald. Er volgt een periode van gewenning, en van grote
tegenslagen. Na een aantal jaar reist Eva Ment gedesillusioneerd terug naar
Amsterdam. Simone van der Vlugt kan als geen ander een historisch verhaal

tot leven wekken en Het schaduwspel biedt een levensechte inkijk in een
periode uit de Nederlandse geschiedenis die meer dan ooit onderwerp van
discussie is.
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het
Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te
redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door
een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk
zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat
de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw
biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda
opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont,
lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de
ondergang te redden...
Het zwijgen van Maria Zachea Judith Koelemeijer 2013-04-10 Op 30 oktober
2001 presenteert de nog onbekende schrijfster Judith Koelemeijer een boek
over haar familie in haar geboortedorp Wormer. In het dorpscafé houdt Jan
Blokker een vlammende lofrede: 'Al lezend heb ik vaak moeten denken aan
Montaillou, van de Franse historicus Le Roy Ladurie. [ ] Montaillou in het
twintigste-eeuwse Wormer dat krijgen we hier zomaar cadeau, zonder er zes
eeuwen op te hebben moeten wachten. Historici van de toekomst zullen hun
vingers aflikken bij het rijke materiaal.' In de jaren daarna valt Nederland
massaal voor Het zwijgen van Maria Zachea. Het boek wint de ns
Publieksprijs, het Gouden Ezelsoor en de Zaanse Cultuurprijs. In tien jaar tijd
gaan er 300 000 exemplaren over de toonbank. Het zwijgen van Maria Zachea
zette een trend, constateert de Volkskrant: mede door het succes van het
boek is de familiegeschiedenis een uiterst populair genre geworden.
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