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Eventually, you will very discover a other experience and completion by spending more cash. still when? accomplish you acknowledge that you require to acquire those all needs following having significantly cash? Why dont you
attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more regarding the globe, experience, some places, taking into account history, amusement, and a lot more?
It is your enormously own grow old to pretense reviewing habit. along with guides you could enjoy now is Pg Strike Freedom Gundam Manual below.

Het universum is intelligent. De ziel bestaat. Peter Veltman 2019-08-26 Pagina's 304. Ge llustreerd. De ongelooflijke ontdekkingen van de kwantumfysica veranderen fundamenteel de aannames van de klassieke wetenschap.
Tegenwoordig maakt de technologie geweldige uitvoeringen mogelijk. Zo worden bijvoorbeeld de eerste quantumcomputers met vrijwel onbegrensde rekencapaciteit gerealiseerd. Sommigen ondersteunen de re le mogelijkheid
van tijdreizen. Naast deze innovaties, die bekend zijn bij het publiek, zijn anderen minder bekend, maar niet minder belangrijk. Dit zijn de nieuwigheden die voortkomen uit kwantumstudies, waaronder de "superpositie van staten"
en de "quantum instorting". De "superpositie van toestanden" bevestigt dat hetzelfde deeltje gelijktijdig op twee of meer plaatsen kan worden gevonden. De theorie van "kwantuminstorting" bevestigt dat het gedrag van materie
gemakkelijk kan worden bepaald door observatie. Dit zijn geen veronderstellingen, maar experimenteel geverifieerde principes. Dit boek behandelt niet alleen deze innovaties, maar geeft ook veel ruimte aan meer geavanceerde
theorie n. Dit zijn theorie n die zijn aangekondigd maar nog niet zijn bevestigd. Daarnaast scoort het boek ook de meest avontuurlijke theorie n, op voorwaarde dat ze wetenschappelijk verantwoord zijn. Het boek gaat
bijvoorbeeld over het multiversum of de theorie van parallelle universums voorgesteld door natuurkundige Hugh Everett. Evenzo spreekt het boek van niet-lokaliteit. Het is een psychische ruimte die volledig onafhankelijk is van
de wetten van de klassieke fysica. Vanwege niet-lokaliteit gedragen elementaire deeltjes op astronomische afstanden zich alsof ze één waren. Dit boek gaat ook over het nieuwste onderzoek van Roger Penrose, een
natuurkundige die geen verband houdt met religie, en Stuart Hameroff. Volgens deze twee wetenschappers bestaat de ziel en kan deze worden ge dentificeerd met kwantumfluctuaties. Deze fluctuaties hebben het vermogen om
de fysieke dood van het lichaam te overleven. Als de zielen echt verdichting zijn van kwantumfluctuaties, kunnen we één vraag formuleren: zal het ooit mogelijk zijn om instrumenten te ontwikkelen die een dialoog met deze
fluctuaties mogelijk maken? Het boek onthult het onderzoek van gevestigde wetenschappers, maar zonder een wiskundige formule te gebruiken. De theorie n worden op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor iedereen
toegankelijk gemaakt. Op deze manier kan iedereen de onvermoede aspecten van de realiteit waarin we leven ontdekken. Het is duidelijk dat de kwantumfysica het einde van het materialisme bepaalt en het begin is van een
nieuwe culturele fase gebaseerd op de samenwerking tussen geest en materie.
De zwarte schande Dick van Galen Last 2012-10-19 Het is een weinig bekend gegeven dat Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog tienduizenden Afrikaanse mannen naar Europa heeft verscheept die moesten dienen in de
geallieerde legers en later werden ingezet bij de bezetting van het Rijnland. Dit leidde toentertijd tot een fel en racistisch getint debat. Hoe kon Frankrijk ‘zwarte beesten’ loslaten op Duitsland? Door Afrikaanse soldaten in te
zetten werd ‘het blanke ras verraden’ en werden ‘Duitse vrouwen aan brute verkrachters overgeleverd’. De zwarte schande laat zien hoe deze hetze werd opgezet en gestuurd door de Duitse autoriteiten. En hoe verging het de
Afrikanen zelf? Dick van Galen Last beschrijft hun omgang met blanke officieren, Franse en Duitse burgers, en met elkaar, in de modder aan de Somme en in de kroegen van het Rijnland.
Ready player one Ernest Cline 2014-01-28 ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe armoede. De enige manier
waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen, is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS, overlijdt, laat
hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken hebben met zijn obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen
over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de puzzels oplost, wordt hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
Een man in de dierentuin Garnett David 2019-02-01 Wat begon als een romantische wandeling door de Londense dierentuin, ontaardt al snel in een ruzie over hun toekomst samen. John Cromartie is stapelverliefd op Josephine
Lackett, maar beschuldigt haar ervan niet hetzelfde voor hem te voelen. Hoe durft hij aan haar te twijfelen! 'Je zou opgesloten moeten worden en tentoongesteld, hier in de dierentuin!' Ze bedoelde het vast niet zo letterlijk, maar
eenmaal thuis schrijft meneer Cromartie een brief aan het bestuur van de dierentuin. Is het niet vreemd, vraagt hij, dat de dierentuin zich laat voorstaan op zijn vrijwel complete verzameling dieren, maar dat er geen mens is
opgenomen in de rij mensapen? Wonderwel geeft de directie hem gelijk; er wordt een kooi tussen de orang-oetan en de chimpansee voor hem ingericht met een tapijtje, leesstoel en boekenkast, en een klein privékamertje
erachter met een bed en badkamertje. De eerste dag staat er een handjevol mensen voor zijn tralies naar binnen te kijken - wat is hier de bedoeling van? Maar elke dag wordt het publiek groter, en al snel wordt er in heel
Engeland over meneer Cromartie gepraat. Hij gaat zo op in zijn nieuwe rol dat de gedachte pas laat in hem opkomt: wat als Josephine opeens tussen de toegestroomde dagjesmensen staat? Komt het ooit nog goed tussen hen?
Als ze weer oog in oog staan, zou ze dan alsnog voor een toekomst met hem samen kiezen - zelfs al is het voor het oog van de wereld? Met Een man in de dierentuin werd David Garnett definitief onthaald als groot literair talent.
Net als in Vrouw of vos slaagt hij erin ons het onvoorstelbare zo boeiend te vertellen, dat wij er volledig in meegaan.
Almanach voor het jaer ons heere Jesus-christus 1841... F van de Vyvere 1841
Terugblik Eleanor May Sarton 1986 Een ongeneeslijk zieke vrouw wil haar laatste maanden als een avontuur beleven, alleen met boeken en muziek, maar ze rekent buiten haar omgeving.
GameAxis Unwired 2004-08 GameAxis Unwired is a magazine dedicated to bring you the latest news, previews, reviews and events around the world and close to you. Every month rain or shine, our team of dedicated editors
(and hardcore gamers!) put themselves in the line of fire to bring you news, previews and other things you will want to know.
Maandag E. L. Todd 2019-01-17 Ik geloof niet in het noodlot. In een roeping. Of in zielsverwanten. Maar ik geloof in Hawke. Mijn leven is nooit meer heel geweest sinds mijn ouders voorgoed zijn vertrokken. Ik heb mijn broer,
iemand die ik het grootste deel van de tijd niet uit kan staan, en mijn beste vriendin Marie. En ik heb mezelf. Maar wanneer Hawke in mijn leven verschijnt, hebben we onmiddellijk een klik. We maken oogcontact en wisselen
onuitgesproken woorden met elkaar. Voor het eerst in mijn leven voel ik werkelijk iets. Maar hij niet. Hij houdt me op afstand en doet alsof er niets tussen ons bestaat, terwijl dat wel degelijk zo is. Ik ben niet het soort vrouw dat
wacht op een man. Ook nu niet. Maar dat betekent niet dat ik niet meer aan hem denk. Onze wegen kruisen elkaar op een manier die we allebei niet verwachten, en dat verandert alles. Was dit het noodlot? Was dit onze
roeping? Of was het iets anders?
Books in Print Supplement 1988
Lennon David Foenkinos 2019-11-02 In het Dakota, een duur appartementencomplex in New York, luistert een psychotherapeut naar zijn pati nt. De pati nt is een vijfendertigjarige man die praat over de vrouw van wie hij
zielsveel houdt, over de relatie met zijn twee zoons en over zijn jeugd in Liverpool. n over zijn tijd als leider van The Beatles, de grootste band aller tijden. De band die hij ooit populairder dan Jezus noemde. John Lennon
be indigde in 1975 zijn muzikale carrière om in New York voor zijn gezin te zorgen. De media kunnen slechts gissen naar zijn beweegredenen om zich terug te trekken. De enige aan wie hij die uit de doeken doet is zijn
therapeut. In achttien gesprekken onthult Lennon zijn kant van het verhaal. Hoe ervaarde hij de bloeiperiode van The Beatles, waarom brak hij met ze? Wat heeft zijn jeugd daarmee te maken? Welke invloed hadden zijn zoons
Julian en Sean, en vooral: welke rol had Yoko Ono? Als groot fan deed David Foenkinos jarenlang onderzoek naar het mysterieuze leven van John Lennon. Met Lennon is het hem gelukt een uniek beeld te schetsen van de
laatste vijf teruggetrokken jaren van de ster, voordat hij voor zijn huis werd doodgeschoten door een manische fan. Foenkinos beschrijft de wervelwind van een leven vol vreugde, falen, drugs, liefde en creativiteit met verve. Het
is alsof John Lennon persoonlijk het woord voert.
Sneeuwwitje breit een monster / druk 1 Annemarie van Haeringen 2014-11-04 Geitje Sneeuwwitje breit altijd sokken, maar wil nu eens iets anders proberen. Als de jaloerse mevrouw Schaap zegt dat het nergens op lijkt, besluit
Sneeuwwitje haar een lesje te leren. Ze breit iets héél levensechts... Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Arm Belgi Charles Baudelaire 1975
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen Andy Griffiths 2015-06-23 De waanzinnige boomhut van Andy en Terry is weer groter geworden! Er zijn 13 nieuwe verdiepingen, met deze keer onder andere een
meloenensmijtruimte, een golvenmaker, een wortelkanon met raketaandrijving, een Opleidingsinstituut voor Ninjaslakken en een hypermodern detectivebureau met hypermoderne detective-apparatuur. En dat is maar goed ook,
want Andy en Terry moeten een GROOT raadsel op zien te lossen - Meneer Grootneus is verdwenen!!! Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de twee nvijftigste verdieping.
Mnemosyne, mengelingen voor wetenschappen en fraaije letteren verzameld door H.W. Tydeman en N.G. van Kampen. Stuk 1-10 Mnemosyne 1817
Bucky f*cking Dent David Duchovny 2016-09-07 Ted Fullilove, aka Mr. Peanut, is een buitenbeentje. Hij deelt een appartement met Goldberg, zijn geliefde vis op batterijen en slaapt in een bed bezaaid met gele notitievellen
waarop hij de nieuwe grote Amerikaanse roman hoopt neer te pennen. Hij brengt de dagen van malaise van president Carter door in het Yankee Stadium, zijn po zie polijstend en zwaaiend met pindanoten om de huur te
betalen. Wanneer Ted verneemt dat zijn vader Marty stervende is, trekt hij opnieuw in het ouderlijk huis in. De ooit zo intimiderende en afwezige man uit zijn jeugd doet er alles aan om de verloren tijd met zijn zoon in te halen,
maar zijn gezondheid beleeft een dramatisch dieptepunt telkens wanneer de Red Sox verliezen. Met de hulp van enkele oude knarren uit de buurt en de aantrekkelijke Mariana, Marty's therapeute, zet Ted de overwinning van de
Red Sox in scène. De uitgelezen kans om the Curse of the Bambino te keren en victorie te kraaien op de World Series? Daar zijn we nog niet zo zeker van...
Verrassend aantrekkelijk Abby Green 2012-04-24 Lucy Proctor werkt in Londen als secretaresse voor de Griekse zakenman Aristotle Levakis. Zijn minnaressen komen en gaan, en opgelucht constateert ze dat zij zijn type niet
is. Voor haar is het heel belangrijk dat ze onafhankelijk blijft en dat ze met haar salaris de zorg voor haar moeder kan betalen. Aristotle is haar baas, zij is zijn secretaresse. Meer niet. Zo denkt Aristotle er ook over. Hij beseft dan
ook heel goed dat hij zich niet zo tot Lucy - die ook nog eens in alles verschilt van de vrouwen op wie hij gewoonlijk valt - aangetrokken zou moeten voelen. Misschien kan een gezamenlijk zakenreisje naar Athene hem genezen
van zijn verlangen naar haar? Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
101 Ethische dilemma's / druk 1 Martin Cohen 2004 Beknopt inleidend overzicht van 101 ethische breinbrekers uit de geschiedenis en de actualiteit in filosofisch perspectief.
H. Grottii de Jure Belli ac Pacis libri tres, etc Hugo Grotius 1631
Drie vrouwen Robert Musil 1989 Drie novellen over vrouwen die het slachtoffer worden van hun geliefden.
De Vaticaanse moorden David Hewson 2009-10-31 Vaticaan, waar een bankschandaal een strijd heeft ontketend onder de kardinalen. Een zeer verdienstelijk boek sterk genoeg om uit te kijken naar de volgende delen. ****
Thrillergids Vrij Nederland Mooi opgebouwde, spannende sfeervolle thriller, met de jonge Nic Costa als veelbelovende sympathieke nieuwe held - NBD
Bruegels wintertaferelen. Historici en kunsthistorici in dialoog Tine Luk Meganck 2018 Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525 - 1569) is vandaag vooral bekend om zijn voorstellingen van het boerenleven en wintertaferelen. Hiervan
bezitten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgi twee uitzonderlijke voorbeelden, het Winterlandschap met schaatsers en vogelknip (1565) en de Volkstelling te Bethlehem (1566). Het Winterlandschap met
schaatsers en vogelknip is Bruegels meest gekopieerde werk; het werd nageschilderd door zijn zonen Pieter de Jonge en Jan de Oude en inspireerde kunstenaars tot aan het einde van 17de eeuw. Dit boek presenteert
diepgaand onderzoek en nieuwe inzichten over de wintertaferelen van Pieter Bruegel de Oude, met focus op de panelen in de KMSKB. Innovatieve methodologie n en interdisciplinair onderzoek werpen nieuw licht op deze
meesterwerken uit de Renaissance, in het bijzonder op de relatie van de schilder en zijn imaginaire werken tot de historische realiteit. Na een inleiding over het beeld van Bruegel en zijn wintertaferelen doorheen de geschiedenis,
beschouwen de essays onder meer de precaire situatie van de lokale bevolking tijdens de winter en de relatie van Bruegel en zijn opdrachtgevers tot de centrale overheid. Dit leidt tot een heel nieuwe interpretatie van de
Volkstelling te Bethlehem, en verduidelijkt Bruegels rol als schilder van de stedelijke elite. Rijkelijk ge llustreerd, is deze publicatie zowel een voorstelling van de meest recente onderzoeksresultaten als een eerbetoon aan deze
wereldberoemde werken.
De zoon van Kazan James Oliver Curwood 1918
Ide n. Vierde bundelMultatuli 1877
Van Short Whist Tot Contract Bridge: De geschiedenis van Contract Bridge en zijn voorgangers Hans Secelle 2020-05 In Van Short Whist tot Contract Bridge, neemt de auteur de lezer mee op een reis door tijd en ruimte, en laat
hem kennismaken met Karn ffel, Whist, Hombre, Quadrille, Boston, Cayenne, Vist-Preferans, Russische Whist, Jarolash en Sturmwhist. Deze oud en meestal vergeten spelen zullen uiteindelijk leiden tot de assemblage van een
aantal 'proto-bridge' varianten, waarvan enkel Collinson's Biritch or Russian Whist de barenswee n zal overleven. Op haar beurt zal deze 'moeder van alle bridgevarianten' de plaats moeten ruimen voor haar meer
gesofisticeerde opvolgers: bridge-opposition, auction bridge, royal auction bridge, plafond en, uiteindelijk, contract bridge, 's werelds populairste kaartspel...
Titans Victoria Scott 2017-03-01 ‘Ik zou kunnen winnen,’ fluister ik. ‘Er is niemand die dat zo graag wil als ik.’ Astrid kijkt al haar hele leven naar de races van de Titans. Deze mechanische paarden zijn onbetaalbaar voor het
gewone volk, maar ze spreken des te meer tot de verbeelding. Wie wedt op de juiste ruiter kan al zijn schulden vereffenen. Astrids familie dreigt uit huis gezet te worden. Dan krijgt Astrid de kans van haar leven: meedoen aan de
race! De races zijn vol gevaren en valkuilen... en durft ze haar leven toe te vertrouwen aan een supersnelle machine? Maar ís Vrijbuiter wel een machine? Of schuilt er ergens in dat futuristische stalen paard een vriend die Astrid
beter begrijpt dan wie dan ook? Van de auteur van Water & Vuur en IJs & Steen.
Dog Man en de vlooienkoning Dav Pilkey 2020-06-23 In dit vijfde boek krijgt Dog Man te maken met een knorrend gevaar. Als de kwaadaardige Biggie opduikt met zijn team van slechteriken, komt Dog Man in actie! Maar hij is
niet de enige. Ook Karel zet alles op alles om deze boeven tegen te houden. Biggie is namelijk een oude vijand van Karel. En hij is iets heel gemeens van plan: hij wil Kleine Karel vernietigen! Dog Man en Karel zullen hun
krachten moeten bundelen om Biggie tegen te houden. Maar of dat gaat lukken...? Een avontuur vol spannende wendingen en geweldige grappen, geschreven en getekend door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.
Inclusief gloednieuwe tekentips.
De geboorte van het klassieke Europa Simon Price 2011-08-30 In oktober 2005 werd voor het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg een imposant beeld onthuld. Het beeld, een gift van de stad Agios Nikolaos op
Kreta, stelt de legendarische prinses Europa voor, rijdend op een stier. Op een dag werd oppergod Zeus verliefd op de mooie Europa. Om haar in te palmen nam hij de gedaante aan van een prachtige stier, waarna hij haar op
zijn rug de zee over droeg naar Kreta. Het beeld in Straatsburg staat zo symbool voor de plaats die Kreta in de Europese geschiedenis inneemt: de mythische prinses zou haar naam aan het latere Europa schenken en zo staat
de Mino sche beschaving op Kreta aan de basis van de Europese geschiedenis. De geboorte van het klassieke Europa vertelt de Europese geschiedenis die loopt van de zogenoemde Mino sche beschaving op Kreta uit het
midden van het tweede millennium v.Chr. tot het Laat- Romeinse Rijk van de 4e en vroege 5e eeuw n.Chr. Centraal in deze beschouwing staan de oude volken uit het noorden van het Middellandse Zeebekken, de Grieken en
Romeinen. De volken die rond de Ege sche Zee, op de zuidelijke Balkan en op het Italiaanse schiereiland leefden waren verantwoordelijk voor de voornaamste ontwikkelingen die de geschiedenis zouden bepalen.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij
man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad

Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
De waarheid is een koe David Duchovny 2015-08-24 ‘Een van de meest beklijvende allegorie n sinds Animal Farm.’ - Time out New York
Doodskus Lauren Henderson 2013-08-14 Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al jarenlang achtervolgen onthuld! Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen met de dood van Dan McAndrew nu ver achter
haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar Edinburgh gaat, komt ze haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school waar ze op zat voor haar leven op zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat iemand Scarlett
uit de weg wil ruimen. Zit Plum achter de aanslagen? Of Alison en Lucy, haar oude vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft laten vallen? Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht gedraagt, weet Scarlett
helemaal niet meer wie ze wel en niet kan vertrouwen...
De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen Andy Griffiths 2013 Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste
dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Mexicaans dagboek Oliver Wolf Sacks 2010 Verslag van een reis met het Amerikaanse Varengenootschap.
Het Janson commando Robert Ludlum 2012-07-09 In dit ijzingwekkend spannende tweede deel in Robert Ludlums Paul Janson-reeks moeten Paul Janson en Jessica Kincaid een ontvoerde arts bevrijden, voor het te laat is... 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 had van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het
nodig is scherpschutter Jessica Kincaid in. Paul Janson neemt alleen nog opdrachten aan waarvan hij weet dat ze een bijdrage leveren aan een betere wereld. Voor de kust van Afrika is een kustvaarder overvallen. Alle
bemanningsleden zijn vermoord, alleen een traumachirurg is gespaard gebleven. Aan Paul Janson en zijn partner Jessica Kincaid de taak om de arts ongedeerd uit de klauwen van de overvallers te bevrijden...
Middelnederlandsch woordenboek, van E. Verwijs en J. Verdam Eelco Verwijs 1885
De ingebeelde erfgenaam en voogd; of, De gestrafte baatzugtigheid Gysbert Tysens 17??
Het Jezus mysterie Kathleen MacGowan 2009-10-28 Een eeuwenoude tekst. Een bijzondere historische vrouw. En een opmerkelijk liefdesverhaal. Eeuwenlang bleef het verborgen. Maar de tijd voor de waarheid is
aangebroken... Journaliste Maureen Paschal heeft zojuist een boek afgerond waarin het leven van Maria Magdalena centraal staat, wanneer ze een vreemd pakketje met oude handgeschreven Latijnse teksten ontvangt. Ze
ontdekt dat het document is geschreven door een belangrijke vrouw die in de geschiedenis vergeten is: Mathilde, gravin van Toscane. De teksten verwijzen naar een van haar meest waardevolle bezittingen, Het Boek der liefde.
Het is het evangelie dat Jezus Christus zelf zou hebben geschreven, en goed verborgen is gehouden door de katharen. Met dit evangelie wilden Mathilde en haar geheime geliefde, Paus Gregorius VII, de kerk veranderen. De
nieuwe pauselijke macht streed jarenlang een bloederige strijd met de katharen om het document in zijn bezit te krijgen. Eeuwen later is die strijd nog niet voorbij. Maureen moet het boek zo snel mogelijk vinden voordat het in de
verkeerde handen valt. Maar wat is er precies mee gebeurd? Hoe dichter ze bij de waarheid komt, hoe meer ze verstrikt raakt in een oeroude strijd tussen Goed en Kwaad
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