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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
Pierre en Jean Guy de Maupassant 2013-07-31 Van de Franse naturalisten
Zola, Huysmans, Alexis Céard en anderen blijkt Guy de Maupassant (1850-1893)
door de jaren heen de meest gelezen auteur te zijn: nog altijd worden zijn
honderden verhalen en novellen – Yvette, Boule de suif, Sur l"eau, Le Horla
enz. – in tal van landen herdrukt, en met veel succes is een aantal ervan
voor de televisie bewerkt. Van zijn romans zijn er drie klassiek geworden:
Une Vie, Bel Ami en Pierre et Jean. Hoofdthema van laatstgenoemde "petit
roman" is de jaloezie: jaloezie heerst er tussen Pierre – donker van
uiterlijk, gesloten van karakter – en Jean Roland, die blond en openhartig

is. Pierre"s naijver wordt vergroot wanneer zijn jongere broer een
aanzienlijk bedrag erft van een oude huisvriend van de Rolands, en het
groeiende wantrouwen dreigt het huiselijke leven tot een hel te maken.
Maupassants schildering van een provenciemilieuw heeft een welhaast
Balzaciaanse uitdrukkingskracht en zijn analyse van de gecompliceerde,
sceptische oudste broer is zo indringend, dat Pierre en Jean behalve
zedenroman tevens een ouderwets-goede psychologische roman is. In zijn
voorwoord blijkt Maupassant zich inderdaad te distanciëren van Zola en de
naturalistische programma"s die het onderscheid tussen artistieke
werkelijkheid en dé werkelijkheid wilden opheffen" want: "talent is een
kwestie van originaliteit, dat wil zeggen een speciale manier van denken,
zien, begrijpen en beoordelen."
Kerewin Keri Hulme 2016-02-23 ‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk,
geestig en verbazingwekkend veelzijdig is deze roman.’ – Trouw Kerewin
Holmes heeft zich teruggetrokken in een zelfgebouwde toren aan de kust van
Nieuw-Zeeland. Haar isolement wordt doorbroken door een merkwaardig jongetje
dat niet kan spreken en dat wordt opgevoed door zijn pleegvader, een Maorifabrieksarbeider. Kerewin is een verhaal vol liefde, tederheid en geweld,
waarin twee culturen op aangrijpende wijze met elkaar worden verweven.
Lof van de stiefmoeder & geheime notities van Don Rigoberto Mario Vargas
Llosa 2017-09-07 Lof van de stiefmoeder is een speelse roman over de
lichtheid en de afgronden van de begeerte. Don Rigoberto is hertrouwd met de
wulpse dona Lucretia. Zijn zoontje Alfonso, een cherubijntje met duivelse
gedachten, houdt zielsveel van zijn stiefmoeder. Zoveel zelfs dat zijn gloed
haar toch al gemakkelijk ontbrandbare zinnelijkheid doet oplaaien tot een
onblusbaar vuur. In Geheime Notities van Don Rigoberto werpt diezelfde
Alfonso zich verrassend genoeg op als bemiddelaar tussen vader en
stiefmoeder. Zij raakt opnieuw in de ban van het ventje als hij haar
deelgenoot maakt van zijn fascinatie voor erotische tekeningen. Door
Alfonso’s verhalen gaat zij terugverlangen naar de erotische spelletjes die
haar huwelijk met don Rigoberto kenmerkten. Dan ontvangt Lucretia een reeks
anonieme brieven waarin haar schoonheid en sensualiteit onverhuld worden
genoemd...
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude novemberdag
worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de jonge Kyra Slagter
weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee jonge kinderen verdwijnen
op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie met man en macht onderzoek
doet, kan dat niet voorkomen dat er de volgende dagen meer kinderen ontvoerd
worden. Er is geen enkele connectie tussen de verdwijningen: ze vinden
overal in West-Nederland plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf
jaar oud en er wordt geen losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets
op. Hoe meer kinderen verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt.
Voor Mertens vormen de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude
zaak waarin een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze
verbeten achter de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een
familielid wordt weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist,
vermoord? De zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te
vinden: vier jaar geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra
ineens een briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de
spannende serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse

"gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids
over De Noordzeemoorden 1
De structuurverandering van het publieke domein / druk 1 Jürgen Habermas
2015-11-26
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik
Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden peilde Geschiedenis van
de wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote
omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks
leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze
tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet
opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de
stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een
geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op
morgen.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De
7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het perfecte boek voor
mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen
vormen een complete aanpak om te leven naar de principes die voor jou
belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter
wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden.
Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je
leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester
van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en gedreven
coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en
er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren verkocht.
Pnin Vladimir Nabokov 2011-12-15 Vladimir Nabokov (1899-1977) stamt uit een
Russicshe aristocratische familie die, met achterlating van al haar
bezittingen, in 1917 naar het Westen vluchtte. Nadat Nabokov in de jaren
dertig aanvankelijk in Duitsland woonde, week hij later uit naar Parijs. Het
feit dat zijn vrouw Véra joodse was speelde daarbij een belangrijke rol. Na
het bombardement op Rotterdam van 10 mei 1940 zag Nabokov in dat zijn vrouw
en hij ook in Frankrijk niet langer veilig zouden zijn en vluchtte het gezin
met een van de laatste boten via de haven van Saint-Nazaire naar Amerika.
Het enorme succes van Lolita (1955) maakte hem financieel onafhankelijk. In
1959 verhuisde hij naar Zwitserland. Hij schreef een groot aantal inmiddels
klassieke romans, waaronder Puin, De verdediging, Ada en De gave. Behalve
een van de grootste schrijvers van de twintigste eeuw was hij een
gerenommerd vlinderkenner. In 2009 verscheen postuum zijn laatste roman, Het
origineel van Laura.
Illusie Frank Peretti 2012-10-17 De illusionisten Dane en Mandy Collins
hebben dertig jaar lang met veel succes shows opgevoerd. Vlak voor ze met
pensioen willen gaan, overlijdt Mandy. Terwijl Dane terugdenkt aan hoe Mandy
in 1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in 2010 een jonge vrouw.
Niet veel later tipt een vriend Dane over deze vrouw die spectaculaire shows
opvoert in een lokaal café. Dane is vooral ondersteboven van haar uiterlijk:
ze lijkt precies op het meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.
Identiteit en diversiteit M. Verkuyten 2010 Identiteit is een centraal
onderwerp in debatten over sociale cohesie, culturele diversiteit,
integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische
relaties en manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze

kennis over menselijk gedrag: wat mensen willen, waar ze behoefte aan
hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de betekenis van
gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse
dilemma's binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de
orde als: waarom en wanneer plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale
categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de psychologische achtergronden
van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan meervoudige
identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op
stigmatisering en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele
diversiteit en groepstegenstellingen? Omdat de verwijzing naar
cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de
maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
Zeg ja Elle Kennedy 2020-12-10 Een hilarische novelle over een spannende
onenightstand met onverwachte gevolgen... Emilia heeft een druk weekend voor
de boeg, ze is maid of honor op de bruiloft van haar beste vriendin. Ze
besluit dat ze wel een verzetje kan gebruiken voor alle stress begint en wat
is dan leuker dan een spannende onenightstand? Ze is buiten de stad, maar
gelukkig biedt de technologie uitkomst: de knappe jongen die ze via de app
opduikelt maakt haar verwachtingen meer dan waar. Haar wilde nacht met
‘Dirk’ is alles wat ze ervan had gehoopt. De volgende ochtend lijkt hij toch
verdacht veel op de bruidegom. Zeg ja is een meeslepend verhaal van
bestsellerauteur Elle Kennedy, bekend van de populaire series Off Campus en
Briar U.
Lemon-Aid Used Cars and Minivans 2004 Phil Edmonston 2003-03
Metamorfosen Ovid 1979 Prozavertaling van de oorspronkelijk in hexameters
gedichte verzameling mythen en sagen over gedaanteverwisselingen, van de
Romeinse dichter ( 43 voor Chr. tot 17 na Chr.).
Rapport over de ongelijkheid in de wereld Emmanuel Saez 2018-08-30 Al
enkele jaren staat ongelijkheid in het middelpunt van de politieke
belangstelling: in grote delen van de wereld zijn de rijksten nog
vermogender geworden, terwijl de welvaart van anderen stagneert of
terugloopt. Met een internationaal team van gezaghebbende economen (verenigd
in het 'World Inequality Lab') schreef Piketty het Rapport over de
ongelijkheid in de wereld, 2018. Het presenteert de stand van zaken, ook in
opkomende economieën zoals China, India en Brazilië. Deze economieën trekken
zich op aan het Westen, en de ongelijkheid tussen landen lijkt te
verminderen. Tegelijk heeft de ongelijkheid binnen landen zich veelal
verdiept. Uit de verschillen tussen landen is op te maken welk beleid
ongelijkheid bevordert. Het rapport is een belangrijk document voor iedereen
die zich zorgen maakt over een van de meest urgente onderwerpen in de
hedendaagse politiek en economie. De informatie die erin gepresenteerd
wordt, is van vitaal belang voor politici, beleidsmakers en wetenschappers
over de hele wereld.
Is de Kerk nog te redden? Hans Küng 2012-12-07 'In de huidige situatie kan
ik het niet langer verantwoorden om te zwijgen,' zegt Hans Küng. De
katholieke kerk is ziek, misschien wel doodziek. De crisis gaat veel verder
dan de misbruikaffaires. De hele structuur van die kerk - met haar machtsen waarheidsmonopolie - deugt niet. Toch blijft Küng een visioen van een
andere Kerk koesteren. Een greep uit zijn agendapunten voor een
reddingsoperatie: het huwelijk voor priesters en bisschoppen openstellen,

het kerkelijk recht grondig hervormen, leken en de clerus opnieuw betrekken
bij de benoeming van de bisschoppen, en alle kerkelijke ambten voor vrouwen
toegankelijk maken. Pas als de kerk hierover het gesprek aangaat, kan zij
overleven. Na een jarenlang conflict ontnam het Vaticaan Hans Küng zijn
kerkelijke onderwijsbevoegdheid. Hij bleef echter doceren en schrijven, wat
onder andere uitmondde in een imposante trilogie over de wereldgodsdiensten.
Rozen Leila Meacham 2011-01-25 Texas, 1916. Als Mary Toliver haar vaders
katoenplantage Somerset erft, moet alles in haar leven daarvoor wijken.
Zelfs de man die waar ze van houdt. Een beslissing die de rest van haar
leven vormt... Rozen is een meeslepende familiegeschiedenis die drie
generaties omspant tegen het decor van het broeierige Zuiden van de VS Vlak
voor de Eerste Wereldoorlog erft de zestienjarige, vroegwijze Mary Toliver
haar vaders katoenplantage Somerset. Haar moeder en broer zijn woedend, ze
voelen zich verraden en keren zich tegen haar. Maar Mary is verknocht aan de
plantage en ze zet alles op alles om het succes van haar vader voort te
zetten. Dan vraagt houtmagnaat Percy Warwick, de liefde van haar leven, Mary
om de plantage op te geven om met hem te trouwen, maar daarmee vraagt hij
haar het onmogelijke: Mary's hart ligt boven alles bij Somerset en ze wijst
Percy's aanzoek af. Ze trouwen beiden iemand anders maar moeten de rest van
hun leven de gevolgen dragen van deze fatale beslissing: de geheimen, het
bedrog en het knagende gevoel van wat als...
Weg naar huis Yaa Gyasi 2017-01-20 Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien
apart van elkaar op in het achttiende-eeuwse Ghana. Effia wordt
uitgehuwelijkt aan een Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi
wordt gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet.
Weg naar huis vertelt over de levens van de nakomelingen van Effia en Esi in
de daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi beweegt zich vrijelijk door de
geschiedenis en tussen twee continenten - van de stammenstrijd en slavernij
in Ghana naar de Burgeroorlog in Amerika, en van de kolenmijnen in het
zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting Manhattan
in de twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van
volken in beroering.
Lemon-Aid Used Cars/Minivans 2003 Phil Edmonston 2002-03
Tsjaikovskistraat 40 Pieter Waterdrinker 2017-11-06 Beschrijving van wat er
gebeurde voor, tijdens en na de Russische Oktoberrevolutie in 1917, verpakt
in de eigen levensgeschiedenis van de auteur.
Complete Small Truck Cost Guide 1999 IntelliChoice, Inc 1999-02
Whitaker's Books in Print 1998
Tao van Jeet Kune Do Bruce Lee 2014-01-16 Bruce Lee was de koning van kung
fu en martial arts. "The Tao of Jeet Kune Do" is het enige echte boek waarin
Bruce Lee's eigen ideeën over vechtsport zijn gepubliceerd. Wereldwijd zijn
er al meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Deze herziene en fors
uitgebreide Nederlandse vertaling is nu eindelijk verkrijgbaar, bezorgd door
James ter Beek, die zelf les heeft gehad van Ted Wong (een van de meest
begaafde leerlingen van Bruce Lee en gecertificeerd Jeet Kune Doinstructeur). Het vertalen van de soms ingewikkelde tekst heeft twee jaar in
beslag genomen. De vele illustraties van Bruce Lee zelf geven een duidelijk
inzicht in zijn visie op Kung Fu. Maak je de technieken van Bruce Lee eigen
met "De Tao van Jeet Kune Do"!
Varianten van ongemak Lydia Davis 2012-10-12 Lydia Davis lezen is een

unieke en overrompelende ervaring. Onder kenners en liefhebbers van het
korte verhaal gonst haar naam al jaren. Haar scherpe, filosofische en
absurdistische verhalen zijn nergens mee te vergelijken.
Lemon-Aid Used Cars and Trucks 2009-2010 Phil Edmonston 2009-02-16 For the
first time in one volume, Phil Edmonston, Canada’s automotive “Dr. Phil,”
covers all used vehicles, packing this guide with insider tips to help the
consumer make the safest and cheapest choice possible from cars and trucks
of the past 25 years.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het
leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te doen. Wakker worden,
opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar
Antwerpen vertrekt. De hond naar een oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de
apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw
onderhouden en haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch
te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van een
toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat
praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de nieuwste modellen
bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan,
en daar de teruggekeerde echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige
avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur
openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal de lezer
meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest.
Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang voelen om zo snel mogelijk
het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman
Brusselmans een toproman geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde
eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als
verafgood. Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut
lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze
eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat Brusselmans zinnen
altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je
aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc handelsblad Over De perfecte
koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn
nieuwste roman is een sublieme vorm van tijdverlies, een mooi huwelijk van
inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De
perfecte koppijn zijn. marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos:
Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een
vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die
alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke thriller. Biedt
inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.'
**** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige
first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale
terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig Navy seal en de
vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige
militaire missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij
naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van
een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer

een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter
ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als
president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is maar de vraag of
hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur
Patterson geeft hem van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel
actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog
die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens de zomervakantie, van
bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op
in een dorp in de Republiek Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door
een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij
wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een toernooi zal spelen
in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan
veranderen. De scouts van alle belangrijke universiteiten zijn aanwezig –
een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het
verschiet. Maar zal hij opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers?
Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand
ooit van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de
aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het vreselijke nieuws dat
het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer
duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan naar huis, blijft er nog maar
één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar
Amerika komen. Om dat voor elkaar te krijgen, zal Samuel echter iets moeten
presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt:
binnen één enkel seizoen de absolute top bereiken.
Nachtfilm Marisha Pessl 2013-08-17 De jonge, mooie Ashley Cordova wordt op
een koude oktoberavond dood teruggevonden in een verlaten pakhuis in
Manhattan. Het lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar
onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer aan de hand is. Hij
volgt de familie Cordova al jaren, en is geobsedeerd door Stanislas Cordova,
beroemd film noir-regisseur en de vader van Ashley. Cordova is al jaren niet
meer in het openbaar gesignaleerd en het vermoeden is dat hij zich
teruggetrokken heeft op z'n landgoed The Peak. Vastbesloten het mysterie
rondom Ashley's dood te ontrafelen gaat McGrath op onderzoek uit en delft
hij dieper in de duistere wereld van dochter en vader. Een speurtocht langs
een inrichting, duistere nachtclubs en onderwereldfiguren volgt, totdat het
lijkt alsof McGrath zich in een film van Cordova zelf bevindt... en hij
vraagt zich af: is hij het volgende slachtoffer? Marisha Pessl is terug met
deze fantastische, hallucinerende en duizelingwekkende roman over de dunne
scheidslijn tussen feit en fictie.
Een nieuw leven Katie Fforde 2020-01-21 ‘Het beste leesvoer voor een
avondje me-time. Zalig.’ Cosmopolitan ‘Heerlijke boeken: precies de goede
hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times Caro Swanson weet niet zo
goed wat ze met haar leven aan moet, behalve dat ze wel eens ‘iets nieuws’
wil doen. Als ze een advertentie ziet waarin een heer op leeftijd een
assistente zoekt voor in zijn landhuis in de Schotse Hooglanden, twijfelt ze
geen moment en schrijft ze een brief. Tot haar verbazing wordt ze meteen
aangenomen, en ze vertrekt naar het prachtige landgoed Glen Liddell. Eenmaal
aangekomen valt Caro als een blok voor het ruige, overweldigende landschap,

voor het onvervalst Schotse -kasteel met het meer ernaast en voor de
charmante oude laird van het landgoed. Ze voelt zich al snel helemaal thuis
in haar nieuwe leven, en als ze op een dag een klein meisje ontmoet dat
snakt naar liefde en aandacht is ze helemaal verloren. Z-eker als ze in de
vader van het kind de man herkent die ze jaren geleden ontmoette op een
Grieks eiland en die ze nooit heeft kunnen vergeten. De pers over de boeken
van Katie Fforde ‘Een verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Echt op en top
romantisch escapisme.’ Daily Mail 'Zalig genieten.’ Woman & Home ‘Warm,
briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een zalig
boek van de koningin van de eigentijdse romantiek. Een onweerstaanbaar
verhaal over liefde, familie en moderne problemen.’ The Lady ‘Bijna iedereen
moet wel van de boeken van Katie Fforde houden.’ Closer
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren,
sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie vinden. Het
klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog. Dit
weet Marco Borsato misschien nog niet, maar wetenschappers weten inmiddels
beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren
slapen. In lucide dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen
scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar omarm
deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak
met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de hand van recente
wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde
droomlessen biedt Droom meester gereedschap om onszelf sterker te dromen
tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en
geeft wereldwijd lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het
lucide dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide dromen. Hij
heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor
het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
Motivatie en persoonlijkheid Abraham Harold Maslow 1981 Standaardwerk
waarin de Amerikaanse psycholoog, aanhanger van de zogenaamde humanistische
psychologie, zijn theorie ontwikkelt van de fundamentele behoeften, die ten
grondslag ligt aan zijn ideeën over de mens op weg naar zelfverwerkelijking.
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker
naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij is onschuldig, maar
wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde
vergeten? Karen Rose is een bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense.
Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'.
Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan
zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is die nacht.
Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter zich gelaten
dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen? Zijn vrienden en zijn
collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes
onschuld en zetten alles op alles om dat aan te tonen. Elk om een heel eigen
reden...
Haroen en de zee van verhalen / druk 3 Salman Rushdie 2010-10
De vergissing van Descartes Antonio Damasio 2019-01-18 In zijn bestseller
'De vergissing van Descartes' zet Antonio Damasio zich af tegen Descartes’
opvatting dat lichaam en geest twee verschillende, van elkaar gescheiden
aspecten van de mens zouden zijn. Lichaam en geest zijn juist onlosmakelijk
verbonden. Damasio put uit zijn ervaringen met patiënten met hersenschade om

te laten zien welke rol de emoties spelen bij de vorming van ons
wereldbeeld. Een herdruk ter gelegenheid van Antonio Damasio's nieuwe boek,
'De vreemde orde der dingen', waarin hij laat zien hoe emotie en gevoel
bepalend zijn voor de menselijke cultuur.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft
bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst voor haar
dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen
minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan uit zijn schaduw durfde te
treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een
goed huwelijk gaat over een bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze
erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie
korte verhalen: De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Daten voor gevorderden Kristan Higgins 2018-08-21 Honor Holland voelt zich
tot op het bot vernederd als ze haar beste vriend ten huwelijk vraagt, en
hij haar bruut afwijst. Maar ze laat zich er niet onder krijgen! In no-time
is ze weer vol overgave aan het daten. Al is een leuke man vinden misschien
wat lastig in een dorp waar maar 715 mensen wonen – zijzelf meegeteld. De
charmante, Britse professor Tom Barlow heeft er veel voor over om in de
buurt van zijn onofficiële stiefzoon, Charlie, te blijven. Klein detail:
zijn visum is bijna verlopen en hij zal het land moeten verlaten. Tenzij hij
op een of andere manier aan een green card kan komen...
Catch 22 Joseph Heller 2012-04-05 Origineel, bitter, vulgair, geestig,
spitsvondig en ontroerend. Fraaie jubileumeditie van het ultieme boek over
de waanzin van de oorlog In november 1961, nu bijna vijftig jaar geleden,
verscheen een recensie in de Herald Tribune over `een woeste, ontroerende,
schokkende, dolkomische, razende, opbeurende, reuzenroetsjbaan van een boek.
The Times voorspelde even later dat mensen die het konden verteren het niet
licht zouden vergeten: `Een verbluffende prestatie, die vrijwel evenveel
lezers zal schokken als verrukken. De rest is geschiedenis: Joseph Heller
(1923-1999), die tijdens de Tweede Wereldoorlog diende bij de Amerikaanse
luchtmacht, schreef met Catch-22 een van de belangrijkste en
indrukwekkendste oorlogsromans die uitgroeide tot een klassieker. De zwarte
humor, de absurde logica en onvergetelijke personages als Yossarian, de
bommenrichter die denkt dat de vijand erop uit is hem te vermoorden, en de
gewiekste messofficier Milo Minderbinder, maken Catch-22 tot een
onvergetelijk boek.
Obsessie A.S. Byatt 2010-11-30 Twee jonge academici komen op het spoor van
een geheime liefde tussen de Victoriaanse dichters Christabel LaMotte en
Rudolph Henry Ash. Hun onderzoek via gedichten, brieven en dagboeken voert
hen uiteindelijk naar het vervallen graf van Ash, waar hij begraven ligt met
zijn geheim. Obsessie is een liefdesroman met de grootsheid van een
historisch epos en de spanning van een literaire roman. Obsessie won de
Booker Prize en werd een internationale beststeller.
Intens leven en sterven Elisabeth Kübler-Ross 1996 Lezingen over leven,
dood, transformatie en de emoties daaromtrent door de bekende psychiater,
aangevuld met haar eigen levenservaring.
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