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Het woud van wol en staal Natsu Miyashita 2021-03-03 Een prachtige, ingetogen Japanse roman over de kracht van muziek en de zoektocht naar perfectie, voor iedereen die
heeft genoten van Norwegian wood van Haruki Murakami en De acht bergen van Paolo Cognetti Tomura raakt als jongen in de ban van het geluid van een vleugel die gestemd
wordt bij hem op school. De klanken nemen hem in gedachten mee naar de donkere, luisterrijke bossen die zijn geliefde geboortedorp in de bergen omringen. Vanaf dat
moment is hij vastbesloten meer te leren over het instrument en het bijzondere ambacht van pianostemmer. Onder de hoede van drie meester-pianostemmers begint Tomura
zijn opleiding en zijn gevoel voor schoonheid ontluikt steeds meer. Maar de angst om niet goed genoeg te zijn is altijd aanwezig op de achtergrond. Als hij wordt
uitgenodigd om de piano van twee getalenteerde zussen te stemmen, wordt zijn beoordelingsvermogen op de proef gesteld. Dit warme, mystieke verhaal dat zich afspeelt in
kleinstedelijk Japan laat zien dat het pad naar het vinden van je bestemming nooit recht of zonder hindernissen is. In een heldere stijl en vol filosofische observaties
verbindt Miyashita droom en werkelijkheid. Lof van boekhandelaren ‘Wat een prachtig boek. Ik kan niet wachten met aanbevelen!’ Carel van Pampus, Boekhandel van Pampus,
Amsterdam ‘Een prachtige roman! Dit boek brengt onder woorden wat soms zo lastig uit te leggen is: muziek maken en mensen verbinden is een van de mooiste dingen op de
wereld.’ Heleen Osse, boekhandel De Omslag, Rosmalen In de pers ‘Een fascinerende wereld van de piano, waarin je het instrument van binnen en buiten leert kennen. De
ingetogenheid van Tomura, zijn collega’s en andere Japanners is een verademing.’ Nederlands Dagblad ‘Een betoverende leeservaring.’ The Japan Times ‘Een symfonie in
woorden.’ Corriere della Sera ‘Hypnotiserend.’ Le Point
Faidros Plato 1998
Orientalisten / druk 1 Edward William Said 2005-03-20 De aard en de geschiedenis van de houding van de Westerse cultuur ten aanzien van de Oosterse cultuur.
Koning Lear William Shakespeare 1875
De dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt Haemin Sunim 2017-06-09 Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in
een drukke wereld van een van de invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim
geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne,
drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het
belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als
kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je
er de tijd voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het
leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend
dan als het lezen van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke leven. Sunims filosofie roept een kalme
zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’ Publishers Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar
begrijpelijke wijsheden over omgaan met de dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te
maken voor het slapengaan.’ Real Simple
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?
Over vrijheid John Stuart Mill 1870
Pasteur-Koch Charles Louis Drognat Landré 1890
De kleuren van schaduw V.E. Schwab 2019-08-13 Deel 2 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken aan J.K.
Rowling en J.R.R. Tolkien Het is vier maanden geleden dat de steen in het bezit van Kell kwam. Vier maanden sinds zijn pad dat van Lila Bard kruiste. Vier maanden sinds
prins Rhy gewond raakte en de beruchte tweeling van Wit Londen werd verslagen. Nu, rusteloos sinds hij is gestopt met het smokkelen van magische goederen, wordt Kell ’s
nachts geplaagd door duistere dromen, en overdag door herinneringen aan Lila. Intussen maakt Rood Londen zich op voor de Element Spelen, een extravagante internationale
magiewedstrijd die bedoeld is ter vermaak en om aangrenzende landen te vriend te houden. Men heeft het zo druk met de voorbereidingen dat niemand doorheeft dat een
piratenschip vol oude vrienden steeds dichterbij komt. En dat een ander Londen, ver weg, langzaam aan kracht begint te winnen. Want een schaduw die ’s nachts verdwijnt,
zal de volgende ochtend weer verschijnen. En de balans van magie is kwetsbaar. Als één stad opbloeit, moet een andere ten onder gaan... De pers over de Schemeringtrilogie ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasy-firmament.’ The Independent ‘Heeft
alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen
Naar huis Leila S. Chudori 2015-10-01 Dimas Suryo is een Indonesische journalist, een bon vivant die samen met drie collega’s door de wereld trekt, het avontuur en de
vrouwen achterna. Maar na de communistische zuivering van 1965 is er één weg die niet meer voor hen openligt: de weg naar huis. Terwijl vrienden en familie in Indonesië
hun leven niet zeker zijn, belanden de vier vrienden na vele omzwervingen in Parijs. Daar openen ze, niet gehinderd door enige ervaring, een restaurant. Een klein
stukje Indonesië ver van huis, waar alle ballingen graag bij elkaar komen. In Parijs ontmoet Dimas ook zijn grote liefde Vivienne en ze krijgen samen een dochter:
Lintang. Pas als student bezoekt Lintang voor het eerst het land van haar vader. Ze wil een documentaire maken over de ballingen, maar het loopt anders. Het is 1998: de
revolutie die Soeharto ten val zal brengen, staat op het punt uit te breken.
Aarde der mensen Pramoedya Ananta Toer 2021 Een Javaanse jongeman raakt begin 20e eeuw verbitterd over de houding van de Nederlanders tegenover zijn volk.
Geschiedenis van Java Sir Thomas Stamford Raffles 1836
Hana's koffer / druk 1 Karen Levine 2003 Fumiko, hoofd van het Holocaust Centrum in Tokio, ontvangt een koffer van het in de Tweede Wereldoorlog omgekomen joodse
meisje Hana. In een spannende tocht door Europa en Noord-Amerika probeert ze meer te weten te komen over Hana. Met zwartwitte foto's. Vanaf ca. 10 jaar.
Herbarium Amboinense Georg Everard Rumphius 1741
Homo Ludens Johan Huizinga 2010 Essay over de fundamentele betekenis van het spel in de menselijke samenleving en cultuur door de eeuwen heen.
Max Havelaar, of: De koffij-veilingen der Nederlandsche handels-maatschappij Multatuli 1860
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