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Alles wordt nieuw Hanna Lam 1985 Honderdtwintig op de bijbel geinspireerde liederen, gemakkelijke en moeilijke, om thuis, op school en in de
kerk te zingen. Vanaf ca. 6 jaar
Het schip der doden Rick Riordan 2018-01-09 Het schip der doden van Rick Riordan Het slot van de spannende serie over Magnus Chase Magnus
Chase, die ooit een dakloze tiener was, is nu een van Odins einherji-krijgers en hij woont in Hotel Walhalla. Als zoon van Frey, de god van
de zomer, vruchtbaarheid en gezondheid, is Magnus van nature niet zo geneigd om te vechten. Maar gelukkig heeft hij sterke, trouwe vrienden;
Hearthstone de elf, Blitzen de dwerg en Samira de Walkure. Samen hebben ze Fenriswolf verslagen en met reuzen gevochten om de hamer van
Thor. Nu moeten Magnus en zijn vrienden naar de verste grenzen van Jutunheim en Nilfheim varen, naar Asgards grootste bedreiging. Zullen ze
slagen in hun gevaarlijke reis, of ligt Ragnarok op de loer achter de horizon? Over het eerste deel van Magnus Chase en de goden van Asgard,
Het verdoemde zwaard: 'De belevenissen van Magnus en zijn kompanen barsten van het avontuur en de spanning en het thema "van zero to hero"
blijft tot de verbeelding spreken.' Hebban.nl 'Het verdoemde zwaard heeft het allemaal. Mysterie, spanning, fantasie en vooral ook humor!'
Chicklit.nl 'Het verdoemde zwaard bewijst maar weer dat Rick Riordan precies weet wat de jeugd wil lezen.' Zonenmaan.net 'Vooral om Thor
moest ik enórm lachen. Riordan heeft hem echt hilarische trekjes mee gegeven.' Booknuts.nl Lees alle series van Rick Riordan! Percy Jackson
(5 delen) Helden van Olympus (5 delen) De avonturen van de familie Kane (3 delen) Magnus Chase en de goden van Asgard (3 delen) De
beproevingen van Apollo (2 delen verschenen)
Girl, Stop Apologizing Rachel Hollis 2020-04-07 Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet
volledig durft te zijn wie je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen, het niet goed genoeg te doen of om te worden
aangesproken op je ambitie?Girl, Stop Apologizing is jouw wake-upcall! Vrouwen hebben geleerd zichzelf te zien in functie van anderen: als
partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn velen van ons vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we
onze hoop, verlangens en doelstellingen kunnen leren her- en erkennen. Ze benoemt de excuses en valkuilen die ons belemmeren, en de
vaardigheden en houding die nodig zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke versie van onszelf.Over Girl, Stop Apologizing'Hét boek
voor iedereen die wil stoppen met het verzinnen van excuses en aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Misschien nooit Colleen Hoover 2016-06-07 Misschien nooit van Colleen Hoover is een liefdesverhaal – al zou je het ook een lustverhaal
kunnen noemen – vanuit het mannelijk perspectief van Warren. Hij is zo’n type waar we niet op willen vallen, maar het gebeurt tóch. Warren
is namelijk een tikje vuig, een tikje uitgekookt en een tikje... nou ja, meer dan een tikje knap. De perfecte match voor Hooters-serveerster
Bridgette, die ook niet op haar mondje is gevallen. Het vonkt en knettert deze hele novelle lang tussen hen, en dat alles vanuit het
onweerstaanbare perspectief van Warren. Misschien nooit is een must-read voor alle fans van Colleen Hoover en vooral Misschien ooit.
De vlammenwerpers Rachel Kushner 2014-03-14 De jonge kunstenares Reno komt in 1975 naar New York met de droom om uit haar fascinatie met
snelheid en motoren kunst te maken. New York is in die jaren een opwindende stad, levend, vol, druk en gevaarlijk, waar de grenzen tussen
performance en het echte leven vervagen. Door haar affaire met de kunstenaar Sandro Valera, telg uit een rijke Italiaanse familie die een
motorenfabriek bezit, belandt Reno bij de kunstenaarselite van New York, en uiteindelijk in Italië, waar ze verwikkeld raakt in de radicale
politieke beweging die dat land teistert.
De afstamming van den mensch, en de seksueele teeltkeus Charles Darwin 1872
De heksenhamer Heinrich Institoris 2005 Het beruchte 15e eeuwse handboek voor inquisiteurs, ten behoeve van de opsporing en vervolging van
heksen.
De laatste zomer in de stad Gianfranco Calligarich 2020-06-23 'Na bijna 50 jaar is dit boek, geheel terecht, herontdekt.' ***** de
Volkskrant In de jaren zeventig is Rome een monumentale maar onverschillige stad. Bijna-dertiger Leo Gazzara is er naartoe verhuisd om het
burgerlijke leventje dat hem in Milaan wacht te ontlopen. Hij gaat dan ook lukraak van het ene onbeduidende baantje naar het andere, naar
bijeenkomsten en ontmoetingen waar menselijk contact vluchtig en gerafeld is. Het is zijn credo om nooit ergens bij betrokken te raken, zo
veel mogelijk aan de zijlijn te blijven. Maar tijdens een avondje bij welgestelde vrienden thuis ontmoet hij de eigenaardige en
onweerstaanbare Arianna, die even rusteloos is als hijzelf. Ze krijgen een stormachtige affaire. Het wordt zijn laatste zomer in de stad.
'De laatste zomer in de stad' verscheen in 1973 voor het eerst in Italië. Door het wrange tijdsbeeld en portret dat de auteur schetst van
Rome, groeide het langzaam uit tot een cultroman. Veertig jaar later werd het herontdekt door het algemene Italiaanse publiek en omarmd.
De goede grap van Norman Foreman Julietta Henderson 2021-04-28 De wereld van de 12-jarige Norman stort in na de dood van zijn beste vriend.
Zijn moeder neemt hem mee op een roadtrip, die Norman ook gebruikt om op zoek te gaan naar zijn vader die hij niet kent. De 12-jarige Norman
en zijn beste vriend Jax waren een legendarisch komisch-duo-in-wording, met als doel over vijf jaar optreden op het Edinburgh Fringe
Festival. Maar als Jax onverwacht overlijdt, stort Normans wereld in. Hij besluit als eerbetoon aan Jax om alsnog op te treden op de Fringe,
niet over vijf jaar, maar over vijf weken. Zijn moeder wil niets liever dan Norman steunen, dus laden ze de auto in (en haar tachtigjarige
collega – lang verhaal) en gaan op weg. Norman heeft alleen nog een verrassing voor zijn moeder: hij wil onderweg op zoek gaan naar zijn
vader, die al voor zijn geboorte uit beeld was...
Janis Holly George-Warren 2019-11-28 Janis Joplin was zowel een muzikale pionier als een rebel die de grenzen van gender en seksualiteit
verlegde, lang voor dit sociaal aanvaardbaar was. Als kind al viel ze, als nieuwsgierige tomboy, op in haar conservatieve oliestadje. Op de
middelbare school werd ze met de nek aangekeken door haar leeftijdsgenoten vanwege haar liefde voor de beatgeneratie en haar progressieve
opvattingen over ras. Janis Joplin was als onbezonnen, gepassioneerde ziel gedoemd ten onder te gaan aan de roem. Ze was gevoelig en
zoekende, wilde trouwen en zich settelen - maar kon of deed dat niet. Ze was een Texaanse die ernaar verlangde Texas te ontvluchten maar er
nooit helemaal van kon loskomen - zelfs niet toen ze in San Francisco het icoon van de tegencultuur was geworden. JANIS is geschreven door
Holly George-Warren, een van de meest gewaardeerde kroniekschrijvers van de Amerikaanse muziekgeschiedenis, die sprak met Janis Joplins
familie, vrienden en bandleden, en toegang kreeg tot archieven en lang verloren gewaande interviews. Een compleet portret van een
opmerkelijke artiest.
Een trouwe vrouw Jane Gardam 2017-09-23 Is liefde een kwestie van principes? Na 'Een onberispelijke man' (DWDD Boek van de Maand) het - ook
zelfstandig te lezen - vervolg: Betty's verhaal van haar huwelijk met Edward Feathers. Begin jaren zestig, het zijn de laatste dagen van het
British Empire, keert Betty terug naar haar geliefde Hongkong, waar zij is opgegroeid. Daar krijgt de jonge vrouw met de rode krullen,
onmiskenbaar een kind van Old England, een onberispelijk huwelijksaanzoek: handgeschreven op briefpapier van een vooraanstaand
advocatenkantoor. Als Betty zich verlooft met Edward Feathers, een advocaat met de rare bijnaam 'Old Filth' (Failed in London Try Hong
Kong), weet zij intuïtief dat hun huwelijk nauwelijks op passie gegrond zal zijn. En zij weet evenmin dat zij kort daarna Terry Veneering
zal ontmoeten, Edward Feathers' aartsrivaal. Toch zal ze later bij hoog en bij laag beweren dat zij altijd hartstochtelijk van Edward heeft
gehouden. Is liefde (ook) een kwestie van fatsoen of van integriteit? De manier waarop Jane Gardam het huwelijk van het echtpaar Feathers
vanuit Betty's perspectief in een heel ander licht laat zien, noemt The Guardian meesterlijk.
Op de klippen Jane Gardam 2019-10-30 Eén lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh verandert plotsklaps wanneer
Lydia, een wereldwijs en stoer dienstmeisje, bij Margarets religieuze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden ze elke
woensdag het huis uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse kust te genieten. Langzaam komt Margaret erachter dat de wereld lang niet
zo keurig en vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het huwelijk van haar ouders blijft niet onberoerd door de komst van het dienstmeisje.
Ondanks zijn krampachtige obsessie met zonde en deugdzaamheid is haar vader niet tegen Lydia’s charmes bestand. Alle keurslijven gaan af en
het leven van de stijve Engelsen trilt op zijn grondvesten. Op de klippen vertelt over volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens.
Het is Jane Gardam in volle glorie, compleet met tragikomische scènes, warmte, wijsheid en intrigerende perspectieven.
En elke ochtend wordt de weg naar huis steeds langer Fredrik Backman 2017-08-02 EEN LIEFDEVOL PORTRET VAN DEMENTIE DAT JE ECHT RAAKT In En
elke ochtend wordt de weg naar huis steeds langer schetst Fredrik Backman een ontzettend ontroerend beeld van de strijd die een oude man

levert om zijn geliefde herinneringen niet kwijt te raken, en van de pogingen van zijn familie om voor hem te zorgen terwijl ze
tegelijkertijd ook al een beetje afscheid moeten nemen.
Zusjes Elizabeth Lesser 2016-10-26 'Lees dit boek en leer jezelf een beetje beter kennen.’ Deepak Chopra Als Elizabeth Lesser wordt gebeld
door haar zusje Maggie, hoort ze meteen dat het niet goed zit. ‘Ik ben ziek.’ Zusjes vertelt het verhaal van Maggie, die op 52-jarige
leeftijd wordt gediagnosticeerd met een zeldzame vorm van kanker. Zonder beenmergtransplantatie kan ze niet overleven en wanneer Elizabeth
de geschikte donor blijkt te zijn voor haar zusje, wordt ze geconfronteerd met een complex vraagstuk. Niet op medisch vlak, want daarin
vertrouwen de zussen volledig op de artsen, maar op emotioneel gebied. In de hoop de transplantatie zo succesvol mogelijk te maken,
besluiten de zussen ook hun familiegeschiedenis te ‘behandelen’ en nooit uitgesproken verdriet, verhalen, oordeel en schuld uit te spreken.
Wat betekent het werkelijk om van iemand te houden en eerlijk, loyaal en authentiek te zijn? Elizabeth Lesser heeft met Zusjes een verhaal
over liefde geschreven. Over de liefde tussen twee zussen, maar ook over aardig zijn voor jezelf als je oprecht van een ander wilt houden.
De pers over Zusjes: ‘Niemand vertelt met meer bezieling en vastberadenheid dan Elizabeth Lesser. Haar moed werkt aanstekelijk.’ Brené Brown
‘Ik zal dit boek vaak herlezen om me te herinneren aan wat echt belangrijk is in het leven: liefde en levenskracht.’ Isabel Allende ‘Dit is
echt een prachtig en heel belangrijk boek.’ Elizabeth Gilbert ‘Ieder mens krijgt te maken met liefde en verlies. Dit is ook jouw en mijn
verhaal. Lees het en leer jezelf een beetje beter kennen.’ Deepak Chopra
Geleende tijd Harlan Coben 2011-10-07 Twintig jaar geleden verloor Paul Copeland zijn zus. Op een zomernacht sprak de zeventienjarige
Camille met een vriendin en hun vriendjes af in het bos. De volgende ochtend werden de levenloze lichamen van twee jongeren aangetroffen;
van de overige twee, onder wie Camille, werd nooit meer iets vernomen. Het leven werd na die rampzalige nacht nooit meer hetzelfde. Paul
wordt nog dagelijks door schuldgevoel gekweld; als hij die nacht beter had opgelet, zou zijn zusje nog leven. Twintig jaar later blijkt dat
tenminste één persoon die bewuste nacht heeft overleefd... De pers over Harlan Coben ‘Laat niet los is opnieuw een juweeltje van een
thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’
Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland ‘Ik heb het in een ruk uitgelezen! Goed verhaal met een bijzonder verrassend
einde.’ Linda, Boekhandel Priem
Brave honden halen de Zuidpool niet Hans-Olav Thyvold 2020-09-22 Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav Thyvold is een
hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke vriendschap. Voor fans van Reisverslag van een kat Brave honden halen de Zuidpool niet van HansOlav Thyvold is een humoristische en emotionele roman over de hechte band tussen een vrouw en haar hond. Honden zijn de trouwste
metgezellen. De hond Tassen luisterde naar slechts één persoon: de oude majoor Thorkildsen. Wanneer die overlijdt zijn hij en mevrouw
Thorkildsen op elkaar aangewezen. Tassen rouwt en eet te veel, en mevrouw kijkt steeds vaker te diep in het glaasje. Elke avond vertelt ze
aan Tassen het verhaal van de beroemde Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen en hoe die met een roedel honden de Zuidpool bereikte na
een tocht vol ontberingen. Hun rust wordt verstoord door de komst van mevrouw Thorkildsens zoon en schoondochter. Die willen haar laten
opnemen in een verzorgingshuis en zelf hun intrek nemen in de riante woning. Wat moet er dan van Tassen terechtkomen, vraagt mevrouw zich
verontrust af. Geïnspireerd door het verhaal van Amundsen geeft ze het niet zomaar op. Brave honden halen de Zuidpool niet van Hans-Olav
Thyvold is een hartverwarmende roman over onvoorwaardelijke vriendschap, voor fans van Reisverslag van een kat. Zowel sprankelend als
melancholisch: over ouder worden en trouw zijn aan jezelf en elkaar. Lezersreacties: 'Een roman over eenzaamheid, vriendschap,
sterfelijkheid en de zin van het leven. Zeer aanbevolen voor dierenliefhebbers.' 'Ik heb er ontzettend van genoten. Tassen en zijn
observaties zijn hilarisch.'
Miles Miles Davis 1996 Autobiografie van de Amerikaanse jazztrompettist (1926-1991).
Keith Richards Victor Bockris 1993
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03 Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een technologische
uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel
te bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een
uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als Dresner beweert? En wat
is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell
zijn vastbesloten om met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden.
Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op
zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Johnny Cash Robert Hilburn 2015-09-07 ‘Geweldige biografie. De totale Cash.’ Matthijs van Nieuwkerk in DWDD In de veelgeprezen en complete
biografie van Johnny Cash vertelt Robert Hilburn het onverbloemde verhaal van een van de grootste sterren van de rock-’n-roll. De
veelbewogen carrière van Cash startte bij Sun Records, met Elvis Presley en Jerry Lee Lewis, en eindigde in 2003 met de dappere, ontroerende
video ‘Hurt’, het laatste muzikale hoogtepunt van de dan 71-jarige Cash. Een leven vol successen, mijlpalen, prijzen, maar ook een leven met
grote teleurstellingen, drugs, tegenslagen en verdriet. ‘In een evenwichtige biografie komen alle kanten van de countryzanger Johnny Cash
aan bod. Schrijver Robert Hilburn haalt wat mythes onderuit, zonder dat het grote verhaal van diens volle leven eronder lijdt. Hij schrijft
met afstand, maar vanuit liefde.’ Jan Donkers’ keus voor boek van het jaar in NRC Handelsblad ‘Johnny Cash is een geslaagde biografie. […]
Hilburn vertelt het verhaal van Johnny Cash in een heel directe vorm. Steeds op de huid van de hoofdpersoon; en vaak ook “in diens hoofd”:
door te vertellen wat Johnny zelf dacht en voelde. Door deze aanpak verveelt het boek geen moment.’ de Volkskrant ‘Hilburn heeft een
briljant verhaal geschreven over een nog briljantere songwriter met al z’n gebreken.’ Keith Richards Robert Hilburn was meer dan drie
decennia hoofd muziekcriticus en redacteur popmuziek voor de Los Angeles Times. Hij heeft eerder een boek over John Lennon gepubliceerd en
schrijft al zijn hele leven over poplegendes, zoals Bob Dylan, Elton John, Michael Jackson, Bruce Springsteen, U2 en Johnny Cash. Hilburn
werkt op dit moment aan de biografie van Paul Simon die ook bij Spectrum zal verschijnen.
Een dove oude dame Leonora Carrington 2020 Wanneer een groep excentrieke Britse bejaarden tegen hun hardvochtige verzorgers in opstand
komt, heeft dit vérstrekkende gevolgen.
Oorlog en Vrede LN Tolstoj 2011-07-28 In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn
ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met
een dubbel huwelijk, en niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in
tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie
is de oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo lang als
de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en verwikkelingen en leidt naar
een geheel ander einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
De pelikaan Martin Michael Driessen 2020 Deze roman toont tegen een achtergrond van kapitalistische hoogstandjes als gokken en knevelarij
in laat-communistisch Joegoslavië Driessens ongeëvenaarde vermogen alledaags leven te verheffen tot opwindende literatuur.
Pramoedya Ananta Toer Pramoedya Ananta Toer 1991
De ontbijtclub Debbie Macomber 2014-11-04 Moet je op elkaar lijken om goede vriendinnen te kunnen worden? Ooit zouden Clare, Elizabeth,
Karen en Julia deze vraag met `ja hebben beantwoord, maar nu weten ze wel beter... De wegen van de vier vrouwen kruisen tijdens een cursus
dagboek schrijven. Allemaal hebben ze hun eigen redenen om erheen te gaan, al even verschillend als de levens die ze leiden. Maar misschien
is dat wel precies wat hen in elkaar aantrekt - die andere kijk op gewone dingen. De cursus is inmiddels allang afgelopen, maar elke
donderdagochtend om acht uur ontmoeten ze elkaar in een restaurant. Om te ontbijten, om bij te praten en om ervaringen uit te wisselen. En
zo ontstaat de ontbijtclub - basis voor een hechte vriendschap, bron van bemoediging en steun, en al snel niet meer weg te denken uit hun
levens.
De derde engel Alice Hoffman 2012-05-02 Drie vrouwen die door liefde en vergeving door de jaren heen met elkaar verbonden zijn. Drie
bruiloften, omgeven door geheimen en bedrog. Drie generaties, getroffen door hartzeer en verlies. In De derde engel wordt de lezer mee
teruggevoerd in de tijd, van het hedendaagse Londen, waar Maddy Heller de verloofde van haar zus verleidt, naar de vrijgevochten jaren
zestig, waarin Frieda Lewis valt voor een popmuzikant die op zoek is naar een muze, en tenslotte naar de stijve jaren vijftig en Bryn Evans,
die haar ex-man niet kan loslaten. In het midden van dit ingenieuze web bevindt zich Lucy Green, die als twaalfjarig meisje in een Londens
hotel getuige is van een tragische ruzie tussen geliefden. In De derde engel vertelt Alice Hoffman een onvergetelijk verhaal van liefde en
vertrouwen. Het is een prachtige roman over de alchemie van de liefde. 'Een indringend verhaal over liefde en hartzeer, tragiek en
verlossing, van een schrijfster die haar gelijke niet kent in haar scherpe oor voor het metrum van het menselijk hart: aangrijpend,
prikkelend en meeslepend.’ – The Chicago Tribune ‘Dit is een van Hoffmans beste romans (...) een uitzonderlijk en meeslepend drieluik van
noodlottige liefdesverhalen.’ – Booklist, starred review
Gitaaroefeningen voor dummies Mark Phillips 2009 Op de cd veel klinkende voorbeelden van tempi, toonladders en akkoorden.
Misschien moet je eens met iemand praten? Lori Gottlieb 2019-05-29 Eén op de drie Nederlanders zit wel eens op de bank bij een psycholoog –
en sommige van deze patiënten zijn zélf therapeut, zoals Lori Gottlieb. In Misschien moet je eens met iemand praten? beschrijft ze sessies
in haar spreekkamer met uiteenlopende patiënten als een pasgetrouwd stel dat moet omgaan met een dodelijke ziekte, een man met

zelfmoordneigingen en een vrouw die telkens relaties begint met verkeerde mannen – maar ook de therapie die ze zelf volgt. Want naast
psycholoog is Gottlieb allereerst mens, die worstelt met relatieproblemen en het opvoeden van haar zoon. Met humor, wijsheid en empathie
gaat ze in op essentiële levensvragen over verlangens en behoeften, leegtes en betekenis, schuldgevoelens en opluchting, eenzaamheid en
liefde. ‘Ik werd meteen verliefd op dit boek. Gottlieb neemt ons mee naar het hart van haar therapeutische sessies met patiënten, én die van
haarzelf. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in het therapeutische proces, of in het mens-zijn, móet je dit boek lezen. Het is
wijs, warm, slim en grappig.’ – Susan Cain ‘Lori Gottlieb neemt ons mee in de intiemste confrontaties en laat ons achter met een verrassend
frisse blik op onszelf, de ander, en de menselijke aard. Het boek is grappig, hoopgevend, wijs en fascinerend – en dat alles
tegelijkertijd.’ – Arianna Huffingto
Mogelijkheid van een eiland Michel Houellebecq 2012-11-02 Daniel is een succesvolle komiek: met bijtende humor legt hij de pijnlijke
gebreken van onze tijd bloot en verdient daarmee veel geld. Toch is hij niet gelukkig of hooguit incidenteel. Maar is dat een reden om de
voorkeur te geven aan een volmaakt rimpelloos, onthecht leven, zoals zijn kunstmatige nazaat Daniel25 zich eeuwen later afvraagt? De
Opperzuster zegt van wel, maar zij vergeet één ding: `Er bestaat een mogelijkheid / van een eiland binnen de tijd. Nu de westerse
samenleving zich gretig lijkt te hebben gevoegd naar het beeld dat Houellebecq in zijn eerdere werk schetst, is het tijd voor de volgende
fase: de nietigverklaring van de mens als zodanig. Maar achter die sardonische buitenkant gaat meer nog dan in zijn vorige romans een
noodroep om liefde schuil...
Over leven en schrijven Stephen King 2013-10-31 Stephen King, Over leven en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat
toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in zijn lezers aan zich te binden en ze te
verrassen? Hierover gaat Over leven en schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd. Over de jaren
na zijn doorbraak als schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat
hem in 1999 bijna het leven kost. En hoe hij er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert en
hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen van elke schrijver: de pen die de auteur
altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als (aspirant-)schrijvers. Stephen
King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde
bestsellers, waaronder Under the Dome (Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Eens beloofd Harlan Coben 2011-07-14 Myron Bolitar laat de dochter van een vriend beloven te bellen als ze ooit een lift nodig heeft en ze
haar ouders niet kan bereiken. Hij belooft op zijn beurt dat hij Aimee altijd en overal zal komen ophalen. Een paar dagen later belt ze hem
al, en midden in de nacht stapt Myron in zijn auto om Aimee bij een vriendin af te zetten. Maar de volgende dag staan haar ouders voor zijn
deur: Aimee wordt vermist en Myron is de laatste die haar heeft gezien. Om zijn onschuld te bewijzen zet Myron alles op alles om Aimee te
vinden voor het te laat is. Maar zijn verleden laat hem niet met rust...
Onder water Alice Hoffman 2011-07-19 Wanneer in de rivier het lichaam gevonden wordt van August Pierce, een leerling die onophoudelijk werd
gepest en bedreigd, gaat iedereen uit van zelfmoord, een verklaring die de kostschoolleiding tot het uiterste ondersteunt. Politieagent Abel
Grey zet alles op alles om de waarheid boven water te krijgen. Hij wordt hierin gesteund door Augusts vriendin Carlin en door lerares
fotografie Betty. Onder water is een spannende en meeslepende roman over vooroordelen en morele dilemma’s. Alice Hoffman is een groot
vertelster, die een magisch en sfeervol verhaal heeft geschreven over onschuld en het kwaad, en over geesten die in gewone levens een rol
gaan spelen. 'Betoverend (...) Hoffman is vernunftig in de netwerken van roddel en genegenheid in de stad, en ze wekt die plek briljant tot
leven.’ - Sunday Times 'Hoffman heeft net als haar tijdgenoten Carol Shields en Alice Munro oog voor details. Ze schrijft met
hartverscheurende helderheid.’ - The Times 'Hoffman is een van de beste en diepgravendste schrijvers van de hedendaagse Amerikaanse
literatuur.’ - Los Angeles Times
Als Het Leven Een Spel Is, Dan Zijn Dit de Regels Cherie Carter-Scott 2013-01-31 ‘Het leven wordt vaak vergeleken met een spel. Helaas
krijgen we er geen spelregels bij en vertelt niemand ons hoe we het moeten spelen. We beginnen dus gewoon bij “Af”, verplaatsen ons over het
bord, en hopen maar dat we het goed doen.’ Vijfentwintig jaar geleden maakte Chérie Carter-Scott Ph.D. een lijstje van haar Tien regels om
een mens te zijn. De regels werden driftig gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen, kantoren en binnen gespreksgroepen.
Niemand wist wie de schrijfster was en ze werden twintig jaar later dan ook onder het kopje ‘Anoniem’ opgenomen in de wereldwijde bestseller
Balsem voor de ziel. Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels is de uitgebreidere versie van het oorspronkelijke lijstje. In
heldere taal legt de schrijfster hier uit wat de regels inhouden en hoe u ze kunt toepassen om een gelukkiger mens te worden. ‘De regels
stralen een zeer positieve kracht uit…’ Libelle ‘Een gids in het moderne level.’ GPD
CSI: Shocktherapie Greg Cosx 2012-03-09 Wat gebeurt er wanneer reality-tv té reëel wordt? Bij een populaire tv-serie gaat het vreselijk mis
met als gevolg: een dode acteur. Onderzoek van het voltallige CSI-team - Catherine Willows, Ray Langston, Nick Stokes, Sara Sidle, and Greg
Sanders - stuit al gauw op meer verdachte zaken bij de productie en leidt tot de hamvraag: is deze dode te betreuren vanwege nalatigheid van
de producers, of hebben we hier te maken met een geraffineerd en nauwgezet uitgewerkt plan voor wraak? CSI: Shocktherapie is een
superspannende thriller van Greg Cox, gebaseerd op de in Amerika met vele prijzen bekroonde televisieserie.
De grijze roos Charles De Lint (pseud. van Henri Diederick Hoefsmit.) 1983 Drie fantasy verhalen over een Keltische harpspeler.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt verstoord door een naakte, met
bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om
de misdaad uit te pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden
van de duivel.
Ver van Verona Jane Gardam 2020-09-28 ‘Laat ik maar meteen vertellen dat ik door een overweldigende ervaring op mijn negende niet meer
helemaal normaal ben.’ De overweldigende ervaring waar Jessica Vye het over heeft, kleurt haar schooldagen en haar reactie op de wereld om
haar heen: een wereld van rantsoeneringen en oorlogsbeperkingen, van ongemakkelijke jurken, ingetogen essays en stoffige tearooms. Want de
jonge Jessica heeft van een gerespecteerde auteur te horen gekregen dat ze ‘zonder enige twijfel’ een geboren schrijfster is. Het bewijs zit
in haar drang om onvoorwaardelijk eerlijk, zonder filter en op de onhandigste momenten de waarheid te spreken. Ze doet er alles aan om op
haar eigen manier op te groeien, om haar eigen leven te leiden in de besloten wereld van een meisjesschool en in het sombere huisje waar ze
is gaan wonen toen haar vader besloot om kapelaan te worden. Maar het kan haar niet schelen, want ze heeft al haar explosieve kracht nodig
om schrijver te worden. Of is ze dat al? Ver van Verona, Jane Gardams debuutroman, bevat al alles waar Gardam later om gekoesterd zou
worden: de typisch Britse sfeer, haar eigenzinnige, psychologisch scherpe pen en haar speciale humor.
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit bloedstollende derde en laatste deel van Robert Ludlums superspannende Paul Janson-reeks
raken Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert Ludlum & Paul Garrison De Janson
optie Een Paul Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en huurmoordenaar voor de
Amerikaanse overheid, tot hij genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te redden, kunnen Janson en Kincaid niet
weigeren. Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel en enorm
vermakelijk. Garrison biedt de lezer een verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, co-auteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Rockgitaar voor Dummies Jon Chappell 2010 Van de vroege R&B via de rock n roll (Buddy Holly) en de bluesrock (Clapton) naar de heavy metal
(Metallica) en de progrock (Pink Floyd). Maar ook countryrock (Eagles) en jazzrock (Pat Metheny) komen aan bod. Daarvoor zijn de eerste
beginselen van het gitaarspelen al de revue gepasseerd: leren spelen op basis van akkoorden, slaggitaartechnieken en het soleren over
pentatonische toonladders. Verder veel informatie over het instrument, de onderdelen en de randapparatuur (versterkers, effectpedalen). Er
is ook een hoofdstuk troubleshooting opgenomen. Op de bijgevoegde cd veel klinkende voorbeelden van de oefeningen.
Mijn favoriete flirt Christina Lauren 2020-11-20 Millie Morris werkt als professor aan de universiteit van Santa Barbara, op de afdeling
criminologie. Ze is expert op het gebied van vrouwelijke seriemoordenaars, goed in het maken van ontwijkende grappen en slecht in het praten
over haar gevoelens. En, net als haar vier mannelijke vrienden en collega-professoren is ze permanent single. Totdat ze met haar beste
vriend Reid stiekem de meest opwindende nacht van haar leven beleeft... Maar al snel daarna besluiten ze toch dat hun vriendschap beter
platonisch kan blijven en ze de liefde beter online kunnen zoeken. Online dating is niet voor watjes. Terwijl de mannen overspoeld raken met
goede matches en potentiële dates, krijgt Millie alleen maar dickpics of reacties van akelige mannen. Daarom creëert ze Catherine: een
fictief profiel waarmee ze persoonlijker kan zijn dan ze zelf is. Al snel komen Catherine en Reid in contact en raken ze bevriend. Millie
moet kiezen: haar angst voor intimiteit onder ogen komen, of het risico lopen dat ze haar beste vriend voor altijd kwijtraakt...
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