Libros De Odin Dupeyron
Yeah, reviewing a books Libros De Odin Dupeyron could mount up your close friends
listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, exploit
does not recommend that you have fabulous points.
Comprehending as well as covenant even more than extra will have enough money each
success. neighboring to, the publication as skillfully as sharpness of this Libros De Odin
Dupeyron can be taken as competently as picked to act.

Love tri@ngle Francisco de Paula Fernandez 2013-05-08 Een verslavend boek vol muziek,
liefde en intriges De bijna 17-jarige Luna is zenuwachtig. Ze heeft een date met Angel, een
popjournalist die ze via internet heeft leren kennen. De minuten verstrijken, maar Angel
komt niet opdagen. Luna baalt. Om haar vriendinnen niet onder ogen te hoeven komen,
gaat ze wat drinken in een café. Daar ontmoet ze de megaknappe Alex. Hij maakt haar
aan het lachen en laat stiekem zijn mailadres achter. Net als Luna wil weggaan, komt
Angel het café binnengerend. Hij had onverwachts een interview met Katia, de meest
gewilde zangeres van het moment. Luna s date heeft niet één maar twee geweldige
jongens opgeleverd. Wat nu? Maar niet alleen Luna heeft haar oog op hen laten vallen
Love tr@ngle verscheen als blog op internet en werd door duizenden volgers gelezen
voordat het als boek verscheen. Inmiddels zijn er in Spanje meer dan 120.000 exemplaren
van verkocht. Ook het vervolg is een grote hit. Francisco de Paula Fernández studeerde
journalistiek en woont in Madrid. Love tri@ngle is zijn debuut.
Nos tomamos un cafe?/ Shall we drink a coffee? Dupeyron, Odin 2008-11-30 En esta obra
no solamente vas a conocer a Odin a través de sus vivencias y experiencias más
profundas, sino que, como ya lo ha demostrado antes, Odin Dupeyron no sólo tocará tu
alma, sino que conseguirá el maravilloso milagro de que tú mismo toques tu propia alma...
Het sanatorium Sarah Pearse 2021-08-09 In Het sanatorium van Sarah Pearse heeft
rechercheur Elin een slecht voorgevoel over het hotel waar het verlovingsfeest van haar
broer gehouden wordt. Als ze insneeuwen, wordt haar gevoel bevestigd... Het sanatorium
van Sarah Pearse is een ijskoude atmosferische thriller en The New York Times-bestseller
voor de fans van Ruth Ware. Je wilt er niet meer weg... Totdat je er niet meer weg kunt.
Een imposant hotel, geïsoleerd gelegen midden in de Zwitserse Alpen. Elin, rechercheur,
wordt door haar broer uitgenodigd om zijn verloving te vieren in het hotel. Het hotel is
prachtig, maar zodra Elin over de drempel stapt heeft ze het gevoel dat er iets niet pluis is
en dit idee wordt versterkt wanneer ze hoort dat het hotel voor de verbouwing een
vervallen sanatorium was. Wanneer Isaacs verloofde de volgende ochtend spoorloos
verdwenen lijkt, wordt Elin pas echt ongerust. Een sneeuwstorm heeft het hotel afgesloten
van de buitenwereld en de hotelgasten beginnen in paniek te raken. Niemand heeft door
dat er nog een vrouw is verdwenen: de enige die hen had kunnen waarschuwen voor het
naderende gevaar... ‘Een onheilspellende thriller die ik op het puntje van mijn stoel las.’ –
Reese Witherspoon ‘Het sanatorium bevat een knipoog naar het klassieke locked-room
mystery, maar is tegelijkertijd vernieuwend. Pearse schrijft snijdend als de Zwitserse
sneeuw, en de personages blijven fascineren.’ – A.J. Finn ‘Pearse’s debuut heeft een zeer
atmosferische setting. Deze thriller zal zeker omarmd worden door thrillerfans.’ –
Publishers Weekly ‘Een heerlijke mix van whodunit en psychologische thriller.’ – The

Sunday Times Enthousiaste lezersreacties op Goodreads: ***** ‘Onderhoudend,
bloedstollend spannend – de rillingen liepen over mijn rug.’ ***** ‘Als Agatha Christie en
Stephen King samen een boek zouden schrijven, zou dit het resultaat zijn.’
¡Haz tuya la vida! Mónica Ramírez Chimal 2015-06-30 ¿Has tenido momentos donde te
sientes tan vivo que no quieres irte o dejarlos ir? Momentos donde sientes tu autenticidad,
tu libertad...que te sientes FELIZ con una paz tan grande que es indescriptible... ¡Los
puedes repetir! O bien, los puedes vivir. En tus manos está la decisión, aunado a lo que en
este libro vas a encontrar. Permítete identificarte con varias situaciones que aquí se
plasman y dale vuelta a tus vivencias para lanzarte hacer lo que realmente quieres ser u
obtener. Si la vida está compuesta sólo de momentos, ¿qué esperas para hacer la tuya tan
grandiosa que más allá de ésta, quisieras regresar tan sólo...¡¡¡por volver a vivirlos!!!?
Nos Tomamos Un Cafe? Odin Dupeyron 2016-08-02 Que es una taza de cafe?
Definitivamente mucho mas que sabores y aroma, ya que acompanados de una buena
taza de cafe, nos permitimos darnos tiempo a nosotros; tiempo para platicar y compartir;
para entender nuestros miedos, amores, entusiasmos, frustraciones, anhelos y
experiencias que nos han convertido en lo que somos. Nos tomamos un cafe? es un
maravilloso y conmovedor cumulo de ensayos, escritos, poesias y pensamientos que el
autor llama mis apuntes personales y que no son otra cosa que los aprendizajes de su
vida; textos tan cercanos que no podemos evitar reflejarnos y meditar acerca de nuestras
propias experiencias, entendiendo de verdad lo iguales que somos todos y lo
equivocadamente solos que nos sentimos. En esta obra no solamente vas a conocer a
Odin a traves de sus vivencias y experiencias mas profundas, sino que como ya lo ha
demostrado antes, Odin Dupeyron no solo tocara tu alma, sino que conseguira el
maravilloso milagro de que tu mismo toques tu propia alma..."
De hoogste gave Paulo Coelho 2014-11-19 De liefde faalt nooit en het leven zal niet falen
zolang er liefde is. Wat ook je geloof mag zijn, zoek allereerst de liefde. Zij is hier, bestaat
nu, op dit moment. Het ergste lot dat een mens kan treffen is in eenzaamheid te leven en
te sterven, zonder lief te hebben of liefgehad te worden. De tijd verandert niet de mens,
de kracht van de wil verandert niet de mens. De liefde wel. Het is beter niet te leven dan
niet lief te hebben.
De gele wereld Albert Espinosa 2012-11-15 Vertrouw op je dromen en ze komen uit. Hoe
sterk moet je in je schoenen staan om een heftige ziekte te verslaan en tegelijkertijd de
wereld van de positieve kant te blijven bekijken? Hoe kun je je ziekte inzetten in het leven,
in plaats van eraan onderdoor te gaan? En hoe kunnen mensen hierdoor inzien dat hun
alledaagse ongemakken misschien niet zo erg zijn als ze soms denken? In De gele wereld
vertelt Albert Espinosa vol optimisme en levenskracht het inspirerende verhaal van de
lessen die hij leerde door zijn ziekte: kanker. Zonder te vervallen in clichés en abstracte
ideeën filosofeert hij over dood, liefde, verlies, leven en vriendschap. Dit even
aangrijpende als praktische boek combineert de uitersten van kanker en optimisme, jeugd
en dood, liefde en ziekenhuizen. Espinosa biedt verhelderende inzichten en toont de lezer
de kracht van het leven en de mogelijkheden tot geluk, zelfs in de donkerste tijden. De
gele wereld raakt je tot in het diepst van je ziel. Albert Espinosa (1974), inmiddels een
literaire ster in Spanje, genas op zijn 25ste van de kanker die hij al tien jaar had. Over dit
wonder schreef hij De gele wereld, dat een bestseller werd: in Spanje werden er meer dan
500.000 exemplaren van verkocht. Steven Spielberg heeft getekend voor de verfilming
ervan.
En tu única vida Odin Dupeyron 2021 "Todos tenemos una hora. Todos tenemos una cita
ineludible con la muerte. ¿Te has preguntado cuántas cosas quieres hacer que no has
hecho aún? Practicar un deporte, tocar un instrumento musical, descubrir un sentimiento...
¿Qué anhelos tienes?, ¿a qué quieres conocer?, ¿a qué lugar desearías viajar?, ¿en qué \

restaurante te gustaría comer? Hasta el día de hoy, ¿queé es lo más intrépido que has
hecho?, ¿qué es lo más raro que has comido?, ¿dónde es lo más lejos que has viajado?,
¿has perdido tiempo haciendo cosas que no quieres hacer?, ¿qué quieres ver?, ¿qué
quieres experimentar... antes de morir? No importa cuánto tiempo te quede, lo que
importa es qué hacer con el tiempo que te quede. ¿Te has puesto a pensar, realmente a
pensar, a ti, no a tu papá, a tu mamá, no a tu rabino o tu sacerdote, o tu guía o jerarca
espiritual; no a tu dios, no a tu comunidad, no a tus amigos, no a tus maestros, a tus hijos,
a ti, a ti qué te hace feliz?Este libro te invita a cuestionar tu vida; te invita a descubrir
alternativas de pensamientos, de emociones y de actividades que quizá no habís
considerado. En este libro te toparás con muchas preguntas y encontrarás el espacio para
escribir tus propias respuestas; disfrútalo; tórnatelo con calma pero recuerda que tienes
una fecha de caducidad, no te la ves pero la tienes, por eso descubre, antes de que otra
cosa pase, en tu única vida... ¿de qué note quieres perder?" - Provided by publisher.
Zoon van het Noorden Tim Severin 2013-07-05 Eerste deel in nieuwe reeks historische
avonturenthrillers 'Deze fantastische avonturenthriller zit boordevol actie, intrige en
spanning!' - Booklist Zoon van het Noorden staat boordevol prachtige beschrijvingen, tot
leven gebrachte Vikingsagas en fascinerende en unieke karakters en geeft daarmee de
historische avonturenroman een nieuwe dimensie. 999, het laatste jaar van het eerste
millennium, is het jaar van de geboorte van Thorgils Leifsson, zoon van Leif de Gelukkige
en Thorgunna, een mysterieuze Ierse edelvrouw die gezegend is met helderziendheid.
Thorgils, op jonge leeftijd is gescheiden van zijn ouders, wordt in IJsland en Groenland
grootgebracht door verschillende mentoren die hem de oude gebruiken en gewoontes
bijbrengen, en hem waarschuwen voor de invasie van de `Witte Christus in het land van
de `Oude Goden. Als hij nog een kind is, komt hij in Vinland terecht, de meest afgelegen
buitenpost in het Westen, waar hij getuige is van een brute afslachting, die wordt geleid
door zijn boosaardige tante, en waarbij een complete Viking-nederzetting uitgeroeid wordt.
In IJsland raakt hij in een bloederige vete tussen rivaliserende families verwikkeld en in
Ierland wordt hij tot krijgsgevangene gemaakt en verkocht als slaaf. Thorgils, die een
zwervend bestaan leidt, heeft dankzij zijn kwikzilverachtige sluwheid het vermogen om
zich aan elke denkbare situatie aan te passen. Hij is een aanbidder van de god Odin, en de
turbulente gebeurtenissen in zijn leven brengen hem op het slagveld, waar hij
ternauwernood aan de dood ontsnapt, levensbedreigend ziek wordt en schipbreuk lijdt
Y Colorin Colorado este Cuento no se ha Acabado / And this Story Has Not Yet Ended Odin
Dupeyron 2003-01-01
Nachttrein Martin Amis 2012-11-29 Mike Hoolihan, een vrouwelijke detective, is van jongs
af aan al gefascineerd door zelfmoorden. Ze werkt op de afdeling moordzaken bij de
politie als Jennifer Rockwell, de dochter van een collega, de hand aan zichzelf slaat. Met de
zelfmoord of is het moord? begint voor Mike een zoektocht, die steeds meer in haar eigen
richting wijst. Nachttrein is een meesterlijke detectiveparodie.
Wat overblijft is liefde Catherine O'Flynn 2010-10-04 Hartverwarmende roman over
verlies, vervlogen dromen én dat wat uiteindelijk echt telt Televisiepresentator Frank
Allcroft is een karikatuur van zichzelf geworden. Hij zit opgescheept met een tekstschrijver
die de ene na de andere slechte grap voor hem verzint en zijn imago van vrolijke
verslaggever wordt een steeds zwaardere last. Zijn carrière bij een lokaal tv-station staat
ver van de journalistieke droom die hij ooit koesterde. Zijn bestaan draait meer om de
vrouwen in zijn leven dan om zijn werk: zijn echtgenote Andrea, die zielsveel houdt van de
man achter de clown, zijn ijskoude moeder Maureen, en vooral zijn dochter Mo, die met
haar vragen kleur geeft aan zijn dagen. Daarbij worstelt Frank met de raadselachtige dood
van zijn vriend en voorganger Phil en met het verdwijnen van de nalatenschap van zijn
vader, een architect wiens markante gebouwen langzamerhand uit Franks stad

verdwijnen. Wanneer Frank de schokkende waarheid achter Phils dood ontdekt, wordt hij
zwaar op de proef gesteld. Haarscherp beschrijft Catherine O'Flynn de grote vragen van
het leven en schetst zij een satirisch maar hartverwarmend beeld van de moderne
maatschappij. O'Flynn weet als geen ander menselijkheid met humor te combineren en
laat zien wat uiteindelijk van ons overblijft: liefde.
Het vergeten dat ons wacht Hector Abad 2014-03-19 Meer dan twintig jaar duurde het
voordat Héctor Abad de moed vond om dit boek te schrijven over de dood van zijn vader.
Het resultaat is een louterende roman over een man die vocht tegen onderdrukking en
ongelijkheid en die dat moest bekopen met zes kogels in zijn hoofd. Het vergeten dat ons
wacht is het treffende relaas van de hechte, intieme relatie tussen vader en zoon. Abad
schetst een kleurrijk beeld van twee Colombiaanse families en twee politieke en religieuze
extremen.
Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt Raphaëlle Giordano
2017-06-16 Het enorme Franse succes - meer dan 600.000 exemplaren verkocht! Camille
leidt een plezierig leven. Ze heeft een leuke man, een fantastische zoon en een
interessante baan. Maar toch mist er iets. De artistieke carrière die ze altijd wilde is er
nooit van gekomen en ze is de huiselijke ruzietjes meer dan zat. Wanneer ze dan ook bij
toeval de 'routinoloog' Claude ontmoet, besluit ze haar lot in zijn handen te leggen.
Camille krijgt verschillende opdrachten van Claude die bedoeld zijn om haar routine te
doorbreken. Ze probeert allerlei nieuwe dingen, waardoor de relaties met haar man, zoon,
moeder en collega's zichtbaar verbeteren. Camille merkt dat ze zelf ook verandert.
Eindelijk staat ze zichzelf toe haar eigen droomleven te leiden: ze wakkert haar artistieke
aspiraties aan en begint een eigen bedrijf, dat een daverend succes wordt. Dankzij
Claudes begeleiding krijgt ze het zelfvertrouwen en de vastberadenheid om tegenslagen
en teleurstellingen te overwinnen én krijgt ze haar ticket naar een nieuw leven. Je tweede
leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is een enthousiasmerend boek over het
omgooien van je levensfilosofie en het herzien van de dingen die je leven de moeite waard
maken. Een inspirerende roman die bewijst dat iedereen zijn droomleven kan leiden,
zolang je het maar toelaat. Raphaëlle Giordano (1974) is coach, schrijfster en beeldend
kunstenares. Je tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is haar
debuutroman. 'Raphaëlle Giordano leert ons hoe we op adem kunnen komen en van het
leven kunnen leren houden.'MADAME FIGARO 'Een heerlijke feelgoodroman!' MARIE
FRANCE
I-tjing Richard Wilhelm 1977
Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado Odin Dupeyron 2016-05-12 Y colorín
colorado este cuento aún no se ha acabado se editó por primera vez en el año 2001 y
desde entonces ha sido leído, releído, regalado, prestado y recomendado por lectores de
todas las edades, géneros, religiones, preferencias y nacionalidades. A menos de dos años
de su publicación se convirtió en bestseller nacional, pero ha vivido una historia atípica,
brincando de la impasibilidad al lanzamiento humilde, al lanzamiento en grande, al
destierro y al renacimiento. Ha pasado de casa en casa, de mano en mano, de corazón en
corazón. Se ha convertido en uno de los libros más regalados, más vendidos y más
recetados por amigos, maestros, familiares y terapeutas. Para muchos es un libro de
cabecera. Ha cambiado de editorial, de portada, de color y de presentación y, ahora, con
esta edición, celebra su decimoquinto aniversario. Y colorín colorado este cuento aún no
se ha acabado es una extraordinaria historia que sigue vigente a pesar de los años. Nos
habla de los miedos escondidos que nos paralizan, del deseo que tenemos de ser libres,
de la importancia de conocernos a nosotros mismos y de entender quiénes somos y de
dónde venimos para saber a dónde vamos. El contenido de este libro es a colores, lo
recomendable es leerlo en un dispositivo que acepte dichas características.

Get your shit together Sarah Knight 2017-07-01 Get your sh*t together van Sarah Knight
gaat over uitvinden waar je wel f*cks om wil geven, de kracht van negatief denken, minder
uitgeven en meer besparen, je angsten managen, tools om je sh*t op orde te krijgen, een
einde aan de bullshitcyclus maken, vermijdingsgedrag voorkomen en megaveel andere
goeie sh*t. Een krachtige, grappig geschreven, nuttige gids om eindelijk je doelen te
bereiken door te focussen op waar je echt om geeft.
De koffiedief Tom Hillenbrand 2017-04-04 Een historische avonturenroman die zich
afspeelt in het Europa van de zeventiende eeuw, voor de lezers van Edward Rutherfurd
1683. Heel Europa is in de ban van koffie. Maar het is verschrikkelijk kostbaar: het
Ottomaanse Rijk heeft het monopolie op de productie en distributie van koffiebonen. Op
het smokkelen van koffie staat de doodstraf, maar een jonge Engelsman, Obediah Chalon,
is bereid daarvoor zijn leven op het spel te zetten. Obediah was een tijdlang succesvol op
de Londense beurs, maar zijn laatste zaak is spectaculair ten onder gegaan. Nu is hij bijna
bankroet en heeft hij niets meer te verliezen. Hij vlucht naar Amsterdam en wordt
gerekruteerd door de Verenigde Oost-Indische Compagnie; met een team van
internationale geleerden zal hij in het diepste geheim koffieplanten proberen te stelen.
Even lijkt alles volgens plan te gaan, maar dan loopt het mis... De pers over De koffiedief
‘Fantastische personages en verrassende verhaallijnen: een meeslepende roman!’
Kaffeehaussitzer.de ‘Tom Hillenbrand heeft met De koffiedief een prachtige, bruisende
historische roman geschreven. Een groot leesplezier.’ Stern ‘Een vlot verteld en virtuoos
geschreven avontuur.’ Münchner Feuilleton
Bijna echt gebeurd Liane Moriarty 2017-04-18 Sam en Clementine hebben een mooi,
maar druk leven: twee jonge dochters, een verantwoordelijke baan voor Sam en de
hectiek van een belangrijke auditie voor Clementine, die celliste is. Van jongs af aan is
Clementine bevriend met Erika. Een enkele blik tussen hen kan een complete conversatie
vervangen. Maar hun vriendschap is gecompliceerd. Als Clementine en Sam op bezoek
gaan bij Erika en haar man Oliver, en hun buren iedereen onverwachts uitnodigen voor
een barbecue, zegt Clementine dan ook snel ja. Het gezelschap van de levenslustige
buren lijkt haar een welkome afleiding. Twee maanden later vragen Clementine en Sam
zich steeds weer af: wat als we nooit naar die barbecue waren gegaan? ‘Liane Moriarty is
een auteur voor wie ik alles uit mijn handen laat vallen. Haar boeken zijn zo wijs, eerlijk en
knap geobserveerd. Bovendien heb ik nog nooit een van haar ontknopingen kunnen
raden.’ – Jojo Moyes
Waarom het is uitgegaan Daniel Handler 2012-10-05 Dit is de doos, Ed. Hier zit alles in.
Twee flessendoppen, een bioscoopkaartje van Greta in the Wild, een briefje van jou, een
lucifersdoosje, je gradenboog, Joans boek, de gejatte suiker, een speelgoedpick-up, die
lelijke oorbellen, een kam van het motel, en de rest van de spullen. Dit is het, Ed. Dit is het
hele verhaal waarom het is uitgegaan. Waarom het is uitgegaan is een prachtige roman
voor iedereen die weleens een gebroken hart heeft gehad. Daniel Handler (beter bekend
onder zijn pseudoniem Lemony Snicket) is op de middelbare school minstens drie keer
gedumpt.
Bio Sensus Mind Possibílitas Ricardo José de la Vega Domínguez 2018-10-30 Bio Sensus
Mind Possibílitas Un sistema integral para possibilitar tu vida Cada libro que llega a
nuestras manos puede ser una señal en el camino de nuestra vida, por alguna razón está
en tus manos este libro de Ricardo de la Vega; tal vez tu mismo lo buscaste, te llamó la
atención y lo compraste o te lo regalaron. En fin, cualquiera que sea el motivo te aseguro
que su lectura será una excelente experiencia para reflexionar y encontrar herramientas
para hacer cambios personales. Gracias a la fuerza de nuestro esfuerzo físico, a la
sabiduría de nuestro corazón y a la ética de nuestros actos se determina la calidad de
nuestra vida, este libro nos recuerda cómo utilizar los propios recursos personales. Todos

los seres tenemos una búsqueda; necesitamos comprender nuestras conductas, nuestros
cambios emocionales. Todos necesitamos respuestas, llaves, tips, para renovarnos y vivir
menos dispersos; para dejar de ser víctimas de la incongruencia entre lo que pensamos y
lo que hacemos; para decidir ser proactivos, responsables, armónicos y felices, y para
llenar nuestra fuente física, mental y espiritual. Esto puede suceder cuando recorremos las
páginas de este libro de Ricardo de la Vega, en el que nos hace dirigir nuestra mirada,
Mirotálcuatl, para renovar nuestra vista y reubicar nuestro camino, tal como él lo ha hecho
mirandose y revalorando sus roles, sus experiencias de niño, de joven y de adulto;
compartiendo su propia búsqueda a través de su formación y sus encuentros con
maestros, amigos, lecturas, experiencias y, sobre todo, sus encuentros con Dios. Ana
Maria Zepeda Directora de Grupo DEO Directora y fundadora de los Encuentros
internacionales de Dinámicas de Grupos y del Congreso Nacional Desarrollo Integral de la
Mujer.
Het Tibetaanse boek van leven en sterven Sogyal Rinpoche 2014-10-13 `Het Tibetaanse
boek van leven en sterven van Sogyal Rinpoche geeft op een duidelijke en inspirerende
manier inzicht in meditatie, karma, reïncarnatie, mededogen en de zorg voor mensen die
gaan sterven. Het is een complete en gezaghebbende introductie in het Tibetaanse
boeddhisme en verenigt oude Tibetaanse wijsheid met modern onderzoek over de dood en
het sterven. `Het Tibetaanse boek van leven en sterven bevat tevens eenvoudige
oefeningen voor iedereen die zijn leven wil veranderen, zich wil voorbereiden op de dood
of stervenden wil begeleiden. Sogyal Rinpoche werd geboren in Tibet en kreeg zowel een
Tibetaans boeddhistische als een westerse opleiding. Hieruit ontstond zijn unieke wijze
van onderricht geven, vol inspirerende verhalen over het van mededogen vervulde hart
van Boeddha. Sinds 1974 geeft hij boeddhistisch onderricht in Europa, onder andere in
Nederland.
El bebé que no debió nacer David Mares 2021-01-15 Los mejores libros contienen
historias basadas en hechos reales La paternidad es uno de los eventos más importantes
en la vida de los seres humanos que sientan en su interior el llamado a convertirse en
padres. Sin embargo, cuando una pareja recibe una noticia que cambia trágicamente la
perspectiva del embarazo, se pueden vivir momentos de extrema ansiedad. Y sin
embargo, se mueve; sin importar los pronósticos de doctores que intentan preparlos para
lo peor. La llegada de un bebé con Síndrome de Down se convierte en la bendición más
grande en las vidas de muchas parejas que han aceptado su destino. David Chapa Mares
es agresado de la carrera de Lingüística Aplicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UANL y cuenta con estudios de Psicología en la Universidad Metropolitana de Monterrey.
Su quehacer artístico abarca la música y la escritura de cuentos y novelas que dejen un
mensaje positivo en los lectores, una reflexión a los problemas de nuestro tiempo. Gusta
de la lectura de autores como Dale Carnegie (Cómo ganar amigos e influir en las demás
personas), Tony Robbins (Poder sin Límites y Despertando al Gigante Interior), Jack
Canfield (Sopa de pollo para el alma), Napoleón Hill (Piense y hágase rico), Robert Kiyosaki
(Padre rico padre pobre), Eckart Tolle (El Poder del Ahora), Stephen Covey (Los siete
hábitos de las personas altamente efectivas), Deepak Chopra (Las siete leyes espirituales
del éxito), Louise Hay (Tu puedes sanar tu vida), Daniel Goleman (Inteligencia emocional),
Wayne W. Dyer (Tus zonas erróneas), Robert Greene (Las 48 leyes del poder), Og Mandino
(El vendedor más grande del mundo), Viktor Frankl (El hombre en busca de sentido), Don
Miguel Ruiz (Los cuatro acuerdos), Paulo Coelho (El alquimista; Manual del guerrero de la
luz), Robin Shama (El monje que vendió su Ferrari), William H. Mc Raven (Tiende tu cama y
otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo), Amalia Andrade Arango (Uno
siempre cambia al amor de su vida: Por otro amor o por otra vida; Cosas que piensas
cuando te muerdes las uñas), Odin Dupeyron (Y colorín colorado este cuento aún no se ha

acabado), así como libros del Dr. César Lozano y otros autores mexicanos. Otras obras del
autor: Cuentos fantásticos El Alandir Soñé que me moría, me desperté ¡y estaba muerto!
Liberación Anónima Síguelo en: https://www.facebook.com/davidmaresescritor
https://www.facebook.com/cultura.asequible
https://www.instagram.com/chapamares/?hl=es-la
De vioolbouwer van Auschwitz Maria Àngels Anglada 2012-12-07 Auschwitz, een
mensonwaardig oord, waar niemand opkijkt van geweld, lijfstraffen of de dood. De
gevangenen, onder wie de Joodse Daniel, zijn murw door de ellende waarin ze verkeren.
Daniel weet zich in die hel staande te houden door als timmerman te werken. Dan ontdekt
de kampcommandant Daniels ware beroep en hij daagt hem uit een viool te maken met
een perfect geluid. Daniel gaat aan de slag, niet wetend wat de gevolgen zijn als hij in de
opdracht zal falen.
Ana Mladic Clara Usón 2013-04-04 ‘Er zijn maar weinig gevallen als dat van Ana Mladic
die zó in al hun enormiteit tonen waar geen mens aan kan ontkomen: het verlies van de
onschuld. Een buitengewone roman die van Clara Usón een van de grote Europese
schrijvers van nu maakt.’ – Ana María Moix ‘Zoals de grote romans van Tolstoj en
Tsjechov, bevat de roman van Clara Usón een hoeveelheid thema’s: liefde, haat, jaloezie,
dood, lafheid, en verwarring over goed en kwaad. (...) Verteld met de narratieve
doeltreffendheid van de negentiende-eeuwse klassiekers.’ – La Vanguardia ‘Iemand heeft
gezegd dat de roman van de 21e eeuw er een zal zijn die waarheid vermengt met
relativisme, oprechtheid met ironie, opbouw met afbraak, en hoop met melancholie. De
roman van Clara Usón heeft dat allemaal en nog iets: menselijkheid.’ – Kirmen Uribe
Wat Alice vergat Liane Moriarty 2018-04-24 Alice Love is 29, dol op haar man en zwanger
van hun eerste kind. Dus... stel je Alice’ schok voor wanneer ze bijkomt op de vloer van
haar sportschool, naar het ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt dat de bruidsweken
al lang voorbij zijn. Ze ligt in een scheiding, heeft drie kinderen en ze is 39 jaar. Alice moet
de gebeurtenissen van het afgelopen decennium zien te reconstrueren, en tegelijkertijd
proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert erachter te komen waarom haar
zus haar niet meer wil spreken, en hoe het komt dat ze een van die superslanke moeders
met veel te dure kleren is geworden. Uiteindelijk moet Alice vooral erachter komen of
geheugenverlies een zegen is of een vloek, en of het mogelijk is om helemaal opnieuw te
beginnen. ‘Een vaak grappig, soms hartverscheurend, zeer persoonlijk portret van een
vrouw die haar eigen geheimen probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een parel. Moriarty’s
proza gaat van grappig via scherp naar loeispannend in één knip met de vingers.’ –
Publishers Weekly
Het meesterwerk Francine Rivers 2018-03-27 ‘Het meesterwerk’ van Francine Rivers: Een
onverwacht liefdesverhaal dat je eraan herinnert dat Gods zelfs de meest gebroken
mensen een plek geeft in een prachtig meesterwerk. De succesvolle kunstschilder Roman
Valesco lijkt alles te hebben: rijkdom, vrouwen, roem. Alleen zijn assistente Grace Moore,
die tegen haar zin voor hem werkt, weet hoe weinig hij eigenlijk heeft. Romans verleden
achtervolgt hem en echoot door de hallen en kamers van zijn lege villa. Maar Grace heeft
geen idee van de manier waarop Roman in het geheim worstelt met zijn demonen: hij
trekt er ’s nachts op uit als The Bird, een beruchte maar nog niet geïdentificeerde
graffitiartiest – een alter ego dat zijn carrière te gronde zou kunnen richten. Ook Grace kan
haar verleden niet achter zich laten. Na een zeer ongelukkig huwelijk heeft ze haar leven
omgegooid en zich voorgenomen haar dromen nooit meer te laten stelen door iemand aan
wie ze haar hart verliest. Als ze de man leert kennen achter het masker is het alsof hun
gebroken verledens langzaam in elkaar schuiven... totdat er iets gebeurt dat zo
onverwacht is dat het voor altijd hun levens zal bepalen.
Kinderen van Duin Frank Herbert 2018-04-24 Deel 3 in de spannende Duin-saga De

woestijnplaneet Arrakis begint in Kinderen van Duin al flink groen en weelderig te worden.
Toch wonen de kinderen van Muad’Dib, de tweeling Leto en Ghanima, in een woestijnvest.
Ze worden opgeleid voor de keizerlijke troon en voor een centrale rol in de Vrijmanse
religie. Hun tante en regentes Alia wil de voorzienige gaven van de kinderen gebruiken om
de vijanden van het geslacht Atreides uit te schakelen. Maar Leto en Ghanima hebben zo
hun eigen plannen.
23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme Ha-Joon Chang 2011-05-11
Kritische analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden,
maar er is eigenlijk geen alternatief voor de vrijemarkteconomie. We worden er toch ook
allemaal beter van? Fout. Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde economen ter
wereld, maakt in dit boek korte metten met de grootste mythes over de economie in het
algemeen en het vrijemarktdenken in het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van
marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet per se betere prestaties en we leven
niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee dat wij over economie hebben
op zn kop te zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme, boordevol
informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat zien dat de vrije markt veel
verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven. In dit
prikkelende boek legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth Galbraith and
Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom verstandig overheidsbeleid
meestal tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik
ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden;
ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in
Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet
hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een
verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot
de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia
zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut
Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij
is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te
achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf
in gevaar.
¿Por qué odias los libros de Auto ayuda? Marco Mena "¿Por qué odias los libros de
Autoayuda?" es un título irónico que va más allá de los libros y de la autoayuda. Hace más
bien referencia a la diferencia que existe en los patrones de pensamiento entre quienes
cumplen sus metas y quienes no. ¿Nunca te has preguntado por qué existe gente tan
exitosa?, ¿por qué hay personas tan movidas y prósperas? Esas fueron justo las preguntas
que me hacía todos los días, así que decidí indagar al respecto... Resulta que sí,
efectivamente, la mentalidad determina el resultado, pero ciertas mentalidades
especificas obtienen ciertos resultados específicos. Aquí encontraras lo curioso sobre la
mentalidad de la gente realmente próspera, y la mentalidad de la gente que sueña... pero
nunca hace.
De maîtresse Danielle Steel 2018-07-03 In de roman De maîtresse van Danielle Steel gaat
het om de keuze tussen een luxeleventje of de kans op echte liefde. In de roman De
maîtresse van Danielle Steel gaat het om de keuze tussen een luxeleventje of de kans op
echte liefde. De hoofdpersoon is de beeldschone Natasha, die alles heeft wat haar hartje
begeert: kleding van Dior en Chanel, een verblijf op een enorme luxe jacht en diners aan
de Middellandse Zee. Het enige waar het haar aan ontbreekt is vrijheid. Theo Luca, een
eigenzinnige jonge schilder, ziet haar aan de arm van miljardair Vladimir Stanislas en krijgt
Natasha niet uit zijn hoofd. Hij is dolverliefd. Maar wil zij wel weg van haar luxe leven? En

zal Vladimir haar ooit laten gaan?
¿Qué Cambia Cuando Tú Cambias? Edgardo CALERO 2019-01-09 Capítulo I = Posees todo
el conocimientoCapítulo II = Atrévete a ser distintoCapítulo III = Cambiar la
programaciónCapítulo IV = Estrategias para el cambioCapítulo V = Ciencia y SaludCapítulo
VI = Información y acción"Imagina lo que podría ser tu vida si te atrevieras a cambiar".
Odin Dupeyron Siempre en la historia te tienes que atrever a hacer los cambios. Cuando te
de miedo, con más razón, debes usar ese temor y moverte hacia la acción. Recuerda que
las personas en la antigüedad se aventuraban en largas travesías para descubrir nuevos
horizontes. A su regreso, la aldea entera se acomodaba alrededor de los viajantes para
escuchar sus historias. Si quieres tener algo para que la gente se siente escuchar te tienes
que mover, tienes que atreverte a crear tu aventura. Hay un refrán que dice que de los
cobardes no se ha escrito nada, sólo de los valientes es que existen los libros de
aventuras. Atrévete, muévete. Camina hacia adelante no dejes que el miedo te detenga.
Es mejor intentar, que salga mal y tratar nuevamente que quedarte planificando y
planificando continuamente. Porque a la hora de la verdad el mejor plan puede fallar. Así
que mejor práctica y aprende de los resultados. Sobre todo de los fracasos, esa la única
forma de acercarse a la perfección. La realidad es que el cambio trae buena energía. Hace
un tiempo me pasó que, con el mero hecho de comentarle a mis compañeros de trabajo
que pensaba cambiar de empleo, la energía, el entusiasmo, la emoción en ellos fue
notable en su cara. Enseguida lograron contagiarme con esa vibra maravillosa.
Y Colorin Colorado Este Cuento Aun No Se Ha Acabado Odin Dupeyron 2016-08-02 Y
colorin colorado este cuento aun no se ha acabado se edito por primera vez en el ano
2001 y desde entonces ha sido leido, releido, regalado, prestado y recomendado por
lectores de todas las edades, generos, religiones, preferencias y nacionalidades. A menos
de dos anos de su publicacion se convirtio en bestseller nacional, pero ha vivido una
historia atipica, brincando de la impasibilidad al lanzamiento humilde, al lanzamiento en
grande, al destierro y al renacimiento. Ha pasado de casa en casa, de mano en mano, de
corazon en corazon. Se ha convertido en uno de los libros mas regalados, mas vendidos y
mas recetados por amigos, maestros, familiares y terapeutas. Para muchos es un libro de
cabecera. Ha cambiado de editorial, de portada, de color y de presentacion y, ahora, con
esta edicion, celebra su decimoquinto aniversario. Y colorin colorado este cuento aun no
se ha acabado es una extraordinaria historia que sigue vigente a pesar de los anos. Nos
habla de los miedos escondidos que nos paralizan, del deseo que tenemos de ser libres,
de la importancia de conocernos a nosotros mismos y de entender quienes somos y de
donde venimos para saber a donde vamos. Es un asombroso cuento que nos muestra que
la vida esta llena de finales y de eternos comenzares, y que nos ayuda a redescubrir la
importancia que tiene vivir la vida... Hasta el final!"
Meesterschap in liefde Don Miguel Ruiz 2018-01-30 Meesterschap in liefde, het bekendste
boek van bestsellersauteur Don Miguel Ruiz, zit vol Tolteekse wijsheid. Waarom zoeken we
liefde bij anderen en hoe vinden we liefde in onszelf? 'Meesterschap in Liefde, wijsheid van
de Tolteken' is het bekendste boek van bestsellerauteur Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij
ons zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en ideeën onze liefde ondermijnen
en veel ellende en drama in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige
waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze emotionele wonden kunnen helen en
de vrijheid en vreugde in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons hebben. Zo
krijgen we de speelsheid terug die van vitaal belang is voor liefdevolle relaties. Deze
versie is een gebonden uitgave, een prachtig cadeau voor jezelf of een dierbare! Dit boek
geeft antwoord op vragen als: • Waarom veroorzaken ‘aanpassing’ en het ‘idee dat we
perfect moeten zijn’ zelfafwijzing? • Hoe maakt de sterke behoefte aan controle over de
ander de meeste relaties kapot? • Waarom zoeken we liefde bij anderen en hoe vinden we

liefde in onszelf? • Hoe leren we anderen accepteren en onszelf en anderen vergeven?
'Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en is het resultaat van jouw liefde. Als je
beseft dat niemand je gelukkig kan maken en dat geluk het gevolg is van jouw liefde,
wordt dit het belangrijkste meesterschap van de Tolteken: Meesterschap in liefde.’ – Don
Miguel Ruiz
Herinneringen van een denkbeeldig vriendje / druk 1 Matthew Dicks 2014-09-15 Een
fantasievriendje doet zijn uiterste best om de 8-jarige autistische Max te redden nadat
deze op een dag niet uit school is gekomen.
Mijn verloren vrouw Alyson Richman 2014-11-20 In het Praag van de jaren dertig dromen
Josef en Lenka over hun toekomst. De geliefden trouwen ondanks de dreiging van het
nazisme. Maar wanneer de oorlog uitbreekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Gescheiden
door een oceaan bouwen ze ieder een nieuw leven op. Nu, meer dan zestig jaar later,
geeft het lot hen een laatste kans het verleden uit te wissen. Een ontmoeting tussen twee
schijnbaar onbekenden roept emotionele herinneringen op. Is er nog ruimte voor een
gedeelde toekomst wanneer het verleden bruut vernietigd werd? Of is deze ontmoeting
een kans om oude pijn eindelijk los te laten? `Elegant en melancholisch, laat zien hoe
liefde en kunst de duisternis overwinnen. Jenna Blum, auteur van Het familieportret
Een dame in Parijs Alyson Richman 2016-06-22 Parijs, 1940. De stad begint te wankelen
onder de druk van de Duitse bezetters. De jonge Solange denkt aan de belofte die ze haar
grootmoeder Marthe deed. Ze zal haar kostbare bezittingen bewaren. De prachtige jurken,
juwelen en beroemde schilderijen komen uit het luxueuze, mysterieuze verleden van haar
oma: het Parijs van de belle époque. Als courtisane van de adellijke Charles leefde Marthe
een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de situatie in Parijs onder het naziregime
steeds gevaarlijker wordt, moet Solange voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put
kracht uit de wijze lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als Martha haar eigen
weg kunnen vinden en haar prille liefde kunnen beschermen in de uitzichtloze tijd van de
oorlog? Een dame in Parijs is het hartverscheurende verhaal over verlies en liefde in
oorlogstijd.
Miracle Morning Hal Elrod 2019-02-14 De internationale bestseller Miracle Morning van
Hal Elrod heeft al tienduizenden mensen geholpen grote veranderingen in hun leven door
te voeren. Zijn Miracle Morning Methode leerde hen een succesvoller maar vooral een
rijker en bevredigender leven te leiden. In deze praktische gids beschrijft Elrod hoe
iedereen in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe gewoontes kan werken aan meer focus
en zelfbewustzijn. En dat allemaal voor acht uur ’s ochtends!
De Maya profetie Steve Alten 2012-10-15 Op 21 december 2012 eindigt de dertiende
cyclus van de Mayakalender. Archeoloog Julius Gabriel stierf met één zekerheid: die datum
luidt het einde der tijden in. Tenzij gehoor wordt gegeven aan de boodschap die in de
piramides van Mexico en Egypte en de lijnen van Nazca in Peru verborgen ligt. De enige
die hiervan op de hoogte is, is Mick Gabriel, de getraumatiseerde zoon van Julius. Mick zit
al jaren gedwongen opgesloten in een psychiatrische inrichting en probeert tevergeefs
duidelijk te maken welke ramp de mensheid te wachten staat. Dominique Vazquez, die
stage loopt in de inrichting, raakt er langzaam maar zeker van overtuigd dat Mick de
waarheid spreekt. Ze negeert daarbij de waarschuwing dat ze met een gevaarlijke gek te
maken heeft. Ze helpt hem zelfs uit de inrichting te ontsnappen en gaat er samen met
hem vandoor. Dan is het niet langer de vraag of, maar hóé moet worden voorkomen dat
de profetie van de Mayakalender in vervulling zal gaan...
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