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Handelsblad, KIJK, Nieuwe Revu en het lokale huis-aan-huisblad De Maasen Geleenbode. Daarnaast eet hij al 28 jaar gemiddeld zo’n drie keer per
dag. Met een losse toon, een ﬂinke dosis humor en een scherp oog voor
onverwachte verbanden loodst hij zijn lezers door ruim tweeduizend jaar
ﬁlosoﬁe, én door de menukaart.
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels gezin
aan het einde van de 18e eeuw moeten de leden hun trots en
vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te kunnen komen.
Open Andre Agassi 2017-06-21 In deze biograﬁe onthult Andre Agassi
enkele onthutsende feiten over zijn leven. Hij vertelt over hoe hij aan de
top kwam, over de relatie met zijn vader, maar ook bijvoorbeeld over zijn
verloren ﬁnale in 1990 van Roland Garos toen Agassi zich meer zorgen
maakte over zijn toupet, waar nauwelijks iemand iets over wist, dan over
zijn tegenstander. Andre Agassi is een van de meest geliefde en
getalenteerde sportmensen ter wereld. Toch haatte hij tennis van jongs af
aan. In de wieg kreeg hij al een racket in zijn handen. Als kind moest hij
honderden ballen per dag slaan. Hij verafschuwde de constante druk om
te presteren, terwijl hij tegelijkertijd zijn status als wonderkind probeerde
in te lossen. In deze openhartige autobiograﬁe vertelt Agassi zijn
levensverhaal dat bepaald is door dit soort conﬂicten. Met dit boek
probeert hij een verhaal te vertellen dat mensen inspireert.
Het laatste leven Peter Mohlin 2020-09-01 Na een mislukte inﬁltratie in
een drugskartel en een aanslag op zijn leven moet FBI-agent John
Adderley van de radar verdwijnen. Hij krijgt een nieuwe identiteit en
vertrekt vanuit Baltimore naar zijn geboorteland Zweden. Daar krijgt hij
de leiding over een piepklein politieteam en wordt hij op de zaak van een
verdwenen meisje gezet. Het kost John, met zijn Amerikaanse mentaliteit,
moeite een plek te vinden tussen de Zweden, temeer omdat de zaak
ineens persoonlijk wordt. Terwijl het drugskartel lucht krijgt van een
onconventionele detective die zich ophoudt in een Zweeds
provinciestadje, blijkt de hoofdverdachte in de verdwijningszaak Johns
halfbroer…
Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede
kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige
hoeveelheid kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed
deed. Zou je dat wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910
komt bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke
buitenwijk van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt
Ursula Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven
dat, om het zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want
terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende
manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan
Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de
wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal ze
het ook doen?
De laatste man in de toren Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook
vraagt in Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is.
Het gebouw is dan wel omringd door sloppenwijken en er razen ook
continu vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang pucca. Maar
Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai is
nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door welvarende Indiërs die in het
buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer projectontwikkelaar
Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te kopen om er
luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar
lang niet iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in
het gebouw en zijn bovendien op leeftijd. De spanningen tussen de
doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een kookpunt
wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de
halsstarrige leraar Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk
is om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline voor de verkoop
nadert, veranderen Masterjis buren in vijanden, en zijn vrienden in
samenzweerders. De laatste man in de toren is een innovatieve en
spannende roman over geld en macht, luxe en verlies, hebzucht en

Books in Print Supplement 1984
Nog een laatste dag Mitch Albom 2021-07-12 Wat zou je doen als je
nog één dag kan doorbrengen met je overleden moeder? Charley Benetto
krijgt deze wonderbaarlijke kans. Na een leven vol teleurstellingen,
mislukkingen en een alcoholverslaving, besluit hij op een dag een einde
aan zijn leven te maken. Maar als zelfs dat niet lukt, strompelt hij
compleet verloren naar zijn ouderlijk huis. Daar ontvangt zijn moeder hem
met open armen, alsof er niets gebeurd is. Kan hij de in het verleden
gemaakte fouten nog recht zetten? ‘Nog een laatste dag’ is de
hartverwarmende roman van Mitch Albom, dat de top bereikte van de
New York Times Bestseller List. Ook heeft Oprah Winfrey het verhaal
verﬁlmd voor de Amerikaanse televisie in 2007. Mitch Albom (1958) is de
Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen
met Morrie’, dat wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht
werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah Winfrey werd de
roman verﬁlmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft
Albom op inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van
het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’, met meer
dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig voorbeeld
van is. Ook werd de verﬁlmde versie een echte kijkcijferhit op de
Amerikaanse televisie met bijna 19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer
dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.
De vlinderleeuw Michael Morpurgo 1996 Een Zuidafrikaanse jongen sluit
vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
Het groene pad Anne Enright 2015-09-23 Wanneer haar oudste zoon Dan
aankondigt priester te willen worden, sluit Rosaleen Madigan zich op in
haar kamer. In de jaren die volgen verlaten haar vier kinderen een voor
een het ouderlijk huis. Dan vertrekt naar New York, waar hij voor zijn
homoseksualiteit uitkomt en geconfronteerd wordt met de gevolgen van
aids; dochter Constance gaat naar Limerick en trouwt een man die door
haar moeder te min wordt bevonden; de altruïstische Emmet vertrekt
naar Afrika als ontwikkelingswerker; en de charismatische, maar
alcoholistische jongste dochter Hanna droomt van een carrière als actrice
in Dublin, maar verzandt in het moederschap. Wanneer de kinderen zich
jaren later tijdens de kerstdagen herenigen en te horen krijgen dat
Rosaleen het huis wil verkopen, wordt ieder van hen geconfronteerd met
de beladen relatie tot hun moeder en tot elkaar, en met het gemis van
hun jaren geleden overleden vader. Het groene pad is de meest
indringende roman van Anne Enright tot nu toe, een roman over de
worsteling van een vrouw met het moederschap en de invloed daarvan op
haar kinderen.
Verlichte kost Rik Peters 2015-10-01 Filosofen hebben een hekel aan
eten. Bijna geen enkel onderwerp gaven ze immers zo weinig aandacht
als voeding. Sinds wijsgeren het verschil tussen lichaam en geest
verzonnen, werd nadenken over kauwen en slikken en verwerken en
ontlasten toch nét iets minder edel gevonden dan peinzen over de vrije
wil of het aanwijzen van de categorische imperatief. En wij zitten met de
ellende. Mensen zoeken massaal hun weg door het voedsellandschap,
maar zonder ﬁlosoﬁsche landkaart moet iedereen een eigen route vinden
... en we zijn ﬂink verdwaald. Hoe verklaar je anders dat er steeds meer
vegetariërs én steeds meer vleeskippen zijn; dat hipsters kwijlen over
goddelijke gojibessen, terwijl hippies vechten voor kromme komkommers;
en dat bestsellerlijsten vol staan met bourgondische kookboeken naast
sobere dieetschriftjes? Toch is er hoop. Veel geleerden schreven namelijk
wel iets over eten. Vaak een bijzin of een voetnoot, maar meer dan
noppes. Verlichte kost onderzoekt wat grote denkers dachten over
voedsel én wat hun ideeën voor ons betekenen. Wist je dat Thomas More
de bio-industrie heeft uitgevonden? Dat Sokrates een slim plan tegen
epidemisch overgewicht had? Of dat Rousseau het beleid van Monsanto
bedacht? Verlichte kost is de smakelijke eerste stap naar een échte
voedselﬁlosoﬁe. Rik Peters (1987) is journalist en redacteur. Hij schrijft
over wetenschap en ﬁlosoﬁe, en publiceerde onder meer in NRC
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moord. Een weergaloos boek over een man die weigert zich aan te passen
aan een snel veranderende wereld.
De ruimte ontdekken Cynthia Pratt Nicolson 2006
Weerzien in Wildstone Jill Shalvis 2020-08-25 Vroeger had Tilly twee
dromen: een beroemde kunstenaar worden en dolgelukkig worden met
haar grote liefde, Dylan Scott. Inmiddels weet ze maar al te goed dat
dromen niet altijd uitkomen: Dylan liet haar acht jaar geleden achter in
Wildstone, en een carrière als kunstenaar kwam ook niet van de grond.
Toch is ze niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten, en ze begint vol
goede moed aan haar nieuwe baan als kunstdocent. Ze is best
zenuwachtig op haar eerste dag. Dat wordt niet beter als ze in de les
ineens in een paar bekende, vurige ogen kijkt…
Archie Greene en het geheim van de magiër D.D. Everest
2015-03-21 Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een
geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand van een
gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd jaar oud boek
dat geschreven is in een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een
speciale opdracht, Archie moet het boek terugbrengen naar het Museum
van Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist hij het boek
heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere krachten er alles voor
over hebben het boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld
waarin boeken kunnen praten, bibliothecarissen toverkracht bezitten en
magische spreuken tot leven komen.
Nieuwe vrienden voor de Steenstraat Elizabeth Honey 2007 Henni (ikﬁguur) gaat met haar vrienden uit de Steenstraat op vakantie naar de
Ketelbaai. Daar beleven ze allerlei avonturen en ontmoeten nieuwe
mensen. Vanaf ca. 10 jaar.
Een gewaarschuwd mens Jeﬀrey Archer 2016-04-21 Het vierde deel
van de verslavende Clifton-serie over een familie met een groot geheim
Tegen de achtergrond van wereldoorlogen, politieke schandalen en
maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende generaties uit de
familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat decennia en
continenten omspant, laat Jeﬀrey Archer je meeleven met hun lotgevallen
en brengt hij op grandioze wijze een voorbij tijdperk tot leven. De zestiger
jaren zijn voor de families Clifton en Barrington een roerige tijd. De
geadopteerde dochter van Harry en Emma wil trouwen, maar iemand
ﬂuistert haar aanstaande schoonmoeder giftige roddels in... Ook in zaken
zit het niet altijd mee: er zijn kapers op de kust die het bestuur van het
familiebedrijf naar zich toe proberen te trekken. Er ontspint zich een
spannende strijd vol wraak, blinde ambitie en verraad. De pers over de
boeken van Jeﬀrey Archer ‘Archer is een meesterlijk entertainer.’ Time
‘Slimme plots, soepele stijl. Archer speelt een kat-en-muisspel met de
lezer.’ The New York Times ‘Een verteller in de klasse van Alexandre
Dumas. Onovertroﬀen vakmanschap.’ Washington Post
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger won de Booker
Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek verﬁlmd door
Netﬂix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij is dienaar,
chauﬀeur, ﬁlosoof en ondernemer. Balram groeit op in de binnenlanden
van India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar
zijn familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauﬀeur krijgt hij eindelijk een
kans op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom
voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram
beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen:
hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het
vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut
prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
Waterschapsheuvel Richard Adams 2015-11-30 Verdwaal opnieuw in de
prachtig gecreëerde konijnenwereld van Richard Adams
Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van een groep konijnen die
onder leiding van opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een nieuwe
woonplaats. Onderweg moeten ze talloze gevaren trotseren, maar
uiteindelijk vinden ze een prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw
bestaan opbouwen. Daar wacht hun echter de grootste strijd ooit... Het
verhaal van Waterschapsheuvel is een knappe parabel over leiderschap
en democratie, over moed en vriendschap. Het is een loﬂied op de
Engelse natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met het Nederlandse
landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers geboeid door de
avontuurlijke zwerftocht en de karakters van de konijnen, die hun eigen
taal, geschiedenis en folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel
‘De fabelachtige kracht van dit boek schuilt in de door vrijwel alle critici
geprezen authenticiteit waarmee gedrag en gewoonten van het konijn, de
omgeving waarin het leeft en de relaties tot andere dingen worden
beschreven.’ Martin Ros in NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind in
de wilgen en In de ban van de ring, en toch weer anders. Adams is in de
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eerste plaats een voortreﬀelijk verteller.’ The Economist ‘Een geweldig
boek. Er wordt een zeer geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd, waarin
zeer zeker een goed onderbouwde aanklacht tegen de mensheid
doorklinkt.’ The Guardian
Tussen de aanslagen Aravind Adiga 2012-01-30 Welkom in het stadje
Kittur. Kittur is gelegen aan de zuidwestelijke kust van India, ingeklemd
tussen de Arabische Zee en de Kaliamma-rivier. Als we mogen afgaan op
de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt Kittur een
uitzonderlijke mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-andcoming en losers, en van dichters en profeten, in een India zoals dat nog
maar nauwelijks beschreven is in de hedendaagse literatuur. Tussen de
aanslagen is een portret van het leven in een Indiaas stadje in de periode
tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en haar zoon Rajiv in
1991. Adiga beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn land
met de felheid van een underdog en de passie van een beeldenstormer.
Tussen de aanslagen is een briljant en gedurfd mozaïek van het leven in
India. Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in De Witte Tijger
vergroot Adiga opnieuw ons begrip van de wereld waarin we leven.
Vrijbuiter Morris Gleitzman 2001 De elfjarige Angus moet iedere dag op
zijn vijfjarige broertje en zijn babyzusje passen: van school en het
kinderdagverblijf halen, voor ze koken, ze naar bed brengen, het huis
opruimen. Vanaf ca. 10 jaar.
Dodelijk inzicht Robert Goddard 1996 Een aan lager wal geraakte
Engelsman van middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als enkele excollega's, allen briljante wetenschappers, vermoord zijn.
Gevallen god Kate Atkinson 2015-05-04 ‘Inmiddels was de oorlog voor
hem een wirwar van willekeurige beelden die hem in zijn slaap
achtervolgden: de Alpen in het licht van de maan, een propellerblad dat
door de lucht vloog, een bleek gezicht in het water. Nou, succes dan
maar. Nu eens de penetrante stank van seringen, dan weer een lieﬂijk
zuiver danswijsje. En altijd kwam aan het eind van de nachtmerrie het
onvermijdelijke einde zelf...’ Teddy, de geliefde jongere broer van Ursula
Todd uit Leven na leven, dichter in spe, RAF-piloot, echtgenoot en vader,
heeft in de Tweede Wereldoorlog veel doorstaan, maar niets viel hem zo
zwaar als verder te moeten leven in een toekomst die hij nooit had
verwacht. Gevallen god bewijst eens te meer dat Kate Atkinson een van
onze grootste schrijvers is.
Mansﬁeld Park Jane Austen 2013-02-18 De belangstelling voor het werk
van Jane Austen (1775-1817) is de laatste jaren sterk toegenomen. De
oude kritiek op haar centrale thema: hoe een jonge vrouw aan de juiste
(welgestelde) man komt om voor het vreselijke lot van de verzurende
oude vrijster te worden gespaard is verstomd. Met is gaan waarderen hoe
briljant zij dit schijnbaar beperkte thema uitwerkt en hoe kostelijk haar
zedenschilderingen van de gegoede middenklasse zijn. Zo is het respect
gegroeid voor haar prachtige stijl, scherpe observatievermogen, haar
ironie, humor en levendige pen. Alles vlinderlicht van toon, met een ﬁjn
getekende, bijna onderkoelde bewogenheid en een innemende afkeer van
hypocrisie. Ook in Mansﬁeld Park (1814) komt het via tal van intriges tot
huwelijken. Heldin van dit als een detective opgebouwde verhaal is de
jonge, timide en kwetsbare Fanny Price, dochter van behoeftige ouders,
die opgroeit in het gezin van haar oom Sir Thomas Bertram, bezitter en
bewoner van Mansﬁeld Park. Het lijkt een sprookje, want Fanny krijgt
inderdaad haar droomprins en wordt hierdoor meesteres op Mansﬁeld
Park en de geliefde en gewaardeerde steunpilaar van de familie. Maar de
grote onderstroom van deze prachtige roman – die als de meest
diepzinnige van Austens oeuvre geldt – bestaat uit het fascinerende
tijdsbeeld dat zij tekent: Engeland in de jaren 1811-1813, toen het leven
van de "landedgentry" nog in scherper contrast stond tot de elegante
maar oppervlakkige "London style" waarvan Beau Brummel een exponent
was. Een korte periode waarin waarden tegen elkaar worden afgemeten,
aan de vooravond van Waterloo...
Directory of Associations in Canada 1991
Handboek knopen / druk 1 Des Pawson 2009-06-20 Met behulp van
kleurenfoto's wordt stapsgewijs aangegeven hoe allerlei knopen in
touwwerk gemaakt kunnen worden; bijzondere technieken zoals splitsen
worden uitgelegd.
Tot op de laatste cent Jeﬀrey Archer 2021-05-19 Één miljoen dollar – dat is
het bedrag dat Harvey Metcalfe, de koning van de schimmige transacties,
heeft binnengehaald met loze beloften van een olievondst en snelle
rijkdom. Vier mannen – de erfgenaam van een graafschap, een dokter in
Harley Street, een kunsthandelaar in Broad Street en een docent in
Oxford – zijn van de ene op de andere dag straatarm. Maar ditmaal heeft
Harvey de verkeerden bedrogen. De gedupeerde mannen spannen samen
en schaduwen hem van het casino van Monte Carlo tot op de prestigieuze
renbaan van Ascot en de geheiligde gazons van Oxford. Hun plan is
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eenvoudig: de schurk het exacte bedrag afhandig maken dat hij van ze
gestolen heeft – tot op de laatste cent. Jeﬀrey Archer is een Britse auteur
en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en
zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in
1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven,
waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft
hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiograﬁsche trilogie
'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest
uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeﬀrey Archer is een van de
meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320
miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee
zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge
en op Mallorca.
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
De Gave Van Strijd (Boek #17 In De Tovenaarsring) Morgan Rice
2016-07-26 “DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct
succes: intriges, samenzweringen, mysteries, dappere ridders en
opbloeiende relaties vol met gebroken harten, bedrog en verraad. Het
houdt je uren bezig en is voor alle leeftijden geschikt. Aanbevolen voor de
permanente bibliotheek van alle fantasie lezers.” —Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (regarding A Quest of Heroes) DE GAVE VAN
STRIJD (Boek #17) is de ﬁnale van de bestseller serie DE
TOVENAARSRING, die met EEN ZOEKTOCH VAN HELDEN begint (boek #1)!
In DE GAVE VAN STRIJD heeft Thor zijn grootste en laatste uitdaging,
terwijl hij verder het Land van Bloed ingaat in zijn poging om Guwayne te
redden. Hij komt vijanden tegen die machtiger zijn dan hij ooit had
gedacht en Thor beseft zich al snel dat hij een leger van duisternis voor
zich heeft, één waar zijn macht niet mee kan evenaren. Wanneer hij hoort
over een heilig voorwerp dat hem de macht kan geven die hij nodig heeft
– een voorwerp die eeuwenlang geheim is gebleven – moet hij een laatste
queeste aangaan om het te krijgen voordat het te laat is. Het lot van de
Ring staat op het spel. Gwendolyn houdt zich aan haar belofte aan de
Koning van de Bergrug. Ze gaat de toren binnen en ontmoet de
sekteleider om erachter te komen welk geheim hij verborgen houdt. De
onthulling brengt haar naar Argon en uiteindelijk naar de meester van
Argon – waar ze het grootste geheim te weten komt. Eén die het lot van
haar mensen kan veranderen. Wanneer de Bergrug door het Keizerrijk
wordt ontdekt, begint de invasie. Als ze onder vuur liggen door het
grootste leger die men kent, ligt de verantwoordelijkheid bij Gwendolyn
om haar mensen te verdedigen en op een laatste, massale uittocht te
leiden. De Legioen broeders van Thor zien onvoorstelbare risico’s onder
ogen, terwijl Engel door haar melaatsheid stervende is. Darius vecht voor
zijn leven naast zijn vader in de Keizerlijke hoofdstad, totdat het een
verrassende wending krijgt. Hij heeft niets meer te verliezen en moet
uiteindelijk zijn eigen macht aanboren. Erec en Alistair bereiken Volusia
en vechten hun weg stroomopwaarts. Ze gaan met hun queeste voor
Gwendolyn en de bannelingen door, terwijl ze onverwachte veldslagen
tegenkomen. En Godfrey beseft zich dat hij de uiteindelijk een beslissing
moet nemen om de man te worden die hij zijn wil. Volusia is omsingeld
door alle krachten van de Ridders van de Zeven. Ze moet zichzelf als
godin op de proef stellen en erachter komen of ze alleen de macht heeft
om mannen te vermorzelen en over het Keizerrijk te heersen. Terwijl
Argon, aan het einde van zijn leven, beseft dat de tijd gekomen is om
zichzelf op te oﬀeren. Terwijl goed en kwaad in onbalans zijn, zal één
laatste epische veldslag – de grootste veldslag van allemaal – de uitkomst
voor de Ring voor altijd beslissen. Met zijn geraﬃneerde wereld-opbouw
en karakterbeschrijving, is DE GAVE VAN STRIJD een episch verhaal van
vrienden en geliefden, van rivalen en minnaars, van ridders en draken,
van intriges en politieke spelletjes, van ouderdom, van gebroken harten,
lawn-boy-10684-manual
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van verraad, ambitie en oplichterij. Het is een verhaal van eer en
heldendom, van noodlot, van tovenarij. Het is een fantasie die ons in een
wereld brengt die we nooit zullen vergeten, en die voor alle leeftijden
aantrekkelijk is. DE GAVE VAN STRIJD is de langste van alle boeken in de
serie, 93.000 woorden! “Vol met aktie …. Rice's schrijven is solide en
stelling intrigerend.” —Publishers Weekly (regarding A Quest of Heroes)
Zo niet, dan toch Richard Branson 2012-01-09 'Waar een wil is, is altijd
een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven meer inhoud
geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat op
inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch
introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft
hoe makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen
tot vijf te laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op
kunt lossen en je baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn.
Zijn aanpak is een grote inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen
wil laten samengaan met het streven naar een betere wereld.
Droomuitzicht Sarah Morgenthaler 2021-06-01 Heerlijke feelgood en het
ultieme ontsnappen... welkom in Moose Springs, Alaska! De carrière van
voormalig Hollywood-lieveling River Lane is bergafwaarts aan het gaan.
Vastbesloten omeen nieuwe start te maken, achter de camera dit keer,
wil ze een documentaire opnemen over het pittoreske stadje Moose
Springs, Alaska. Dat zou eenvoudig moeten zijn, maar de bewoners
moeten niks hebben van River. Toch wil deze docu maken, en zichzelf
bewijzen, wat er ook voor nodig is. Of welke berg ze hier (letterlijk) ook
voor moet beklimmen. Easton Lockett mag dan een goedmoedige reus
zijn, hij weet het een en ander van survival. Als hij iedereen bij de les
houdt, kan hij River en haar crew veilig over Mount Veil leiden. Maar dat
blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. De natuur is wilder dan ooit, de
cameraman is vastbesloten in een ravijn te belanden en de actrice is
mooi, maar kent geen angst. Vallen voor River maakt zijn werk er niet
makkelijker op, en hij weet niet hoe lang hij haar prachtige lach nog kan
weerstaan. Als het weer omslaat en iedereen in gevaar komt, moet
Easton alles uit de kast halen om de groep weer veilig thuis te krijgen...
en om River ervan te overtuigen dat haar thuis bij hem is. ‘Zowel fans van
Morgenthaler als gloednieuwe lezers zullen deze heerlijke romance
verslinden – en hardop moeten lachen om een onverwacht hilarisch
personage: een smoorverliefde marmot. Dit is een traktatie.’ Publishers
Weekly
Total recall Arnold Schwarzenegger 2012-11-22 Zijn verhaal is uniek en
uiterst onderhoudend, en hij vertelt het met verve in dit boek. Hij werd in
de magere jaren na de oorlog geboren in een klein Oostenrijks dorp, als
zoon van een veeleisende politieagent. Hij droomde ervan naar Amerika
te gaan om wereldkampioen bodybuilding en ﬁlmster te worden. Op zijn
eenentwintigste woonde hij in Los Angeles en werd hij gekroond tot Mr.
Universe. Binnen vijf jaar sprak hij Engels en was hij de beste bodybuilder
ter wereld. Binnen tien jaar had hij zijn opleiding afgerond en was hij
miljonair door investeringen in onroerend goed en zijn carrière als
bodybuilder. Ook won hij een Golden Globe Award voor zijn rol in Stay
Hungry. Binnen twintig jaar was hij de grootste ﬁlmster ter wereld, de
echtgenoot van Maria Shriver uit de familie Kennedy, en een opkomende
republikeinse leider. Zesendertig jaar naar zijn komst naar Amerika werd
de man die ooit door zijn medebodybuilders de `Oostenrijkse Eik werd
genoeg tot gouverneur van Californië gekozen, de zevende economie ter
wereld. Hij loodste de staat door een begrotingscrisis, natuurrampen en
politiek tumult, en zette zich in voor onder meer een beter milieu en
electorale veranderingen. Samen met Maria Shriver bracht hij vier
fantastische kinderen groot. In de nasleep van een schandaal dat hij over
zichtzelf afriep, probeerde hij zijn gezin bij elkaar te houden. Nooit eerder
heeft hij in zijn eigen woorden zijn volledige levensverhaal verteld. Hier is
Arnold Schwarzenegger met Total Recall.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje
te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle
liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf
gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge
Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure
twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het
Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat
van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner
belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd.
Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en
dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al
vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang
aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk
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wordt beschouwd en waarvan de ﬁlmrechten zijn verkocht aan 20th
Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in
Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert
met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in
je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Bengaals vuur, of De macht van de rede Amitav Ghosh 1989 Een
weesjongen uit Bengalen wordt in westerse geest opgevoed en raakt
verwijderd van zijn land.
De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery 2009-05
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit
de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm Daron Acemoglu
2012-11-02 Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn
sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in culturele
verschillen, het klimaat of geograﬁsche omstandigheden? Of is er een
andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst
groeiende economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen,
zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en armoede?
Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de
politieke en economische instituties zijn die het economische succes of
falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische groei
stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een
in wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording
af aan de burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het
land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent
al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien
jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een
nieuwe, overtuigende politiek-economische theorie geformuleerd.
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Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat ons met andere
ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het
MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die deze
onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en
econoom. Hij is hoogleraar aan Harvard University en een
wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en
Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.'
Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik
onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson
hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden
gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele
Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van
Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Children's Books in Print 1980
Anton kan toveren Ole Könnecke 2007 Anton kan toveren, maar op een
andere manier dan iedereen denkt. Groot vierkant prentenboek met
expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Van vader op zoon Jeﬀrey Archer 2015-09-14 Vlak voor het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog neemt Harry Clifton dienst bij de marine om
te ontsnappen aan de familiegeheimen en zijn teleurstelling dat hij nooit
met Emma Barrington zal kunnen trouwen. Bij een schermutseling met de
Duitsers op de Atlantische Oceaan wordt zijn schip tot zinken gebracht en
slechts een handjevol overlevenden wordt opgepikt door een Amerikaans
cruiseschip. Als Tom Bradshaw, een van Harry’s oﬃcieren, diezelfde nacht
alsnog sterft, grijpt Harry zijn kans en neemt diens identiteit aan. Bij
aankomst in New York beseft Harry dat hij een grote fout heeft gemaakt.
De problemen die Tom Bradshaw bij zijn vertrek achterliet, konden wel
eens veel groter zijn dan die van hemzelf, en Harry heeft geen enkele
mogelijkheid meer zijn ware identiteit te bewijzen.
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