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Vreemd land Jhumpa Lahiri 2011-10-26 In
acht opmerkelijke verhalen, waarbij ze de
lezer meeneemt van Amerika naar Europa,
India en Thailand, onderzoekt Jhumpa
Lahiri de complexiteit van familiebanden en
het leven tussen twee culturen. Alle
personages in deze bundel zijn iets kwijt liefde, geliefden, geborgenheid - en zijn
daardoor gedwongen hun weg te zoeken op
onbekend terrein. Zo laat een moeder na
haar dood een leegte na die haar dochter
noch haar man weten te vullen en beseft
een dertigjarige man tijdens de bruiloft van
zijn jeugdliefde dat zijn eigen huwelijk
voorbij is. De verhalen zijn uitzonderlijk
mooi en kristalhelder van toon, rijk,
elegant, wijs, gevoelig en subtiel. Met
Vreemd land bewijst Lahiri dat ze een van
de beste schrijvers van haar generatie is.
De ontdekking van Machu Picchu Mark
Adams 2012-03-06 Een fascinerende
reconstructie van de ontdekkingstocht naar
de wereldberoemde Machu Picchu! Aan het
begin van de vorige eeuw vochten
avonturiers en ontdekkingsreizigers voor de
laatste plaatsen in de geschiedenis boeken.
Bijna heel de wereld was in kaart gebracht
en slechts aan de meest onbereikbare
plekken (de k2, Kangchenjunga, de Noorden Zuidpool) viel nog eer te behalen. De
jonge Amerikaanse universiteitsleraar
Hiram Bingham III had zijn pijlen gericht op
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een ander doel: een verborgen stad in het
Andesgebergte in Peru. Hij slaagde. Al op
zijn eerste reis in 1911 door de jungle van
de Inca's vond hij de nu wereldberoemde
Machu Picchu. Bij terugkomst in Amerika
werd de ontdekkingsreiziger onthaald als
een held, en het speciaal aan hem gewijde
nummer van National Geographic Magazine
brak alle verkoopcijfers. In de eeuw die
volgde werd er echter flink getwijfeld aan
de reputatie van Bingham: was hij wel echt
de eerste, en waarom nam hij zo veel
kunstvoorwerpen mee naar Amerika? Mark
Adams is redacteur bij diverse
reismagazines, maar ging zelf nooit op reis.
Tot het moment kwam (noem het een
midlifecrisis) om een tocht in de voetsporen
van Bingham te maken. Samen met een
eigenwijze, antisociale Australiër die alles
over de Inca's weet en een groepje gidsen
die alleen maar Quechua spreken en
cocabladeren kauwen, wandelt Adams door
de Peruaanse jungle. Als lezer ga je met
hem mee, en leer je en passant van alles
over Machu Picchu, Bingham, Peru toen en
nu, ontdekkingsreizigers, astrologie en de
Inca's.
Reis door Armenie Vasili Grossman
2014-09-02 Er zijn maar weinig schrijvers
die zo veel hebben gezien van de grote
tragedies van de twintigste eeuw als Vasili
Grossman. Met een indrukwekkende
helderheid schreef en publiceerde hij over
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de Holocaust en de slag om Stalingrad. Reis
door Armenië, dat hij schreef met een
opmerkelijk warmte, humor en spontaniteit,
is verreweg zijn persoonlijkste en intiemste
boek. Een aantal maanden na de `arrestatie
van zijn meesterwerk Leven en lot door de
Sovjetregering nam Grossman de redactie
op zich van een dikke Armeense roman. Hij
was blij dat hij een excuus had om twee
maanden door Armenië te reizen, en
noteerde zijn indrukken van het land: het
rotsachtige berglandschap, de oude kerken,
de inwoners en hun gewoonten. Reis door
Armenië staat vol levendige observaties van
een buitenstaander, maar bevat ook
Grossmans gedachten over zijn plaats als
schrijver in Rusland, over menselijke
waardigheid en over zijn eigen
sterfelijkheid.
The British National Bibliography
Arthur James Wells 1976
Keverjongen M.G. Leonard 2016-03-02 De
vader van Darkus is spoorloos verdwenen.
Hij is voor het laatst gezien in een
afgesloten zaal van het natuurhistorisch
museum waar hij werkt. De politie staat
voor een raadsel en weet niet waar ze hem
moeten zoeken. Darkus gaat zelf op
onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een
gevaarlijke tegenstander had. Een vijand
waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op
kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst
van een enorme kever, en dan van
honderden andere insecten die vliegend,
kruipend, prikkend en bijtend op
spectaculaire manier de strijd aangaan.
Keverjongen is het eerste deel van een
spannende serie vol humor, echte
vriendschap en superslimme insecten. Voor
de fans van Roald Dahl en heel veel andere
lezers.
My Plans, God's Design Karen Martin
2017-06-06 The inspirational true story of
Karen Martin's triumph over adversity and
illness is candidly and humorously written.
Tormented throughout life by her
sociopathic brother, Karen dealt with his
wicked treatment of her with tenacity,
grace, faith, and humor. While Karen's
mother tried to deal with her son's
depraved behavior, she was ill-equipped to
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do so. Karen's father was unwilling to even
recognize his son's problems. Left to deal
with her older clever and cunning brother
by herself, Karen not only survived his
treatment of her, but through faith,
courage, hard work, and the loving support
of her husband, she became a successful
wife, mother, educator, and grandmother.
Karen's optimistic attitude always found her
confidently planning for a better future and
then steadfastly coping with the many
hindrances to her plans. Surviving two
bouts with cancer while simultaneously
dealing with several other family crises,
Karen succeeded where many would have
been defeated. Recognizing that God is
always in control and that his design for her
is greater than any plans she could make,
Karen forged ahead with faith. Her amazing
life story will have you marveling and
laughing.
Milaan A. Lonmon 2007
Het laatste paleis Norman Eisen
2019-01-18 Europa’s turbulente 20e eeuw
in vijf levens in een legendarisch paleis in
Praag Norman Eisen wordt in 2011 door
president Barack Obama aangesteld als de
Amerikaanse ambassadeur in Tsjechië.
Eisen verhuist naar Praag en keert daarmee
terug naar het land dat zijn moeder na de
Holocaust ontvluchtte. Hij komt te wonen in
het Petschek-paleis, waar hij tot zijn
verbazing hakenkruizen ontdekt aan de
onderkant van zijn bureau. Deze ontdekking
is het begin van een meeslepend verhaal
over vier fascinerende personen die dit
paleis ooit hun thuis noemden. Het is ook
het verhaal van Eisens Tsjechische moeder
die Auschwitz overleefde, en die na enig
aandringen meegaat naar Praag met haar
zoon en zijn vrouw. De optimistische Joodse
bankier Julius Petschek liet het paleis na de
Eerste Wereldoorlog bouwen als een
statement van zijn geloof in Europa, maar
overleed uiteindelijk aan een gebroken hart
nadat Europa hem, zijn huis en zijn hoop
had afgewezen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog was er het hoofdkwartier van
de Gestapo gevestigd. Geen tuinfeesten,
maar marteling en moord. In de laatste
jaren van de oorlog was de nieuwe heer des
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huizes de Duitse kolonel Rudolf Toussaint,
die uiteindelijk het paleis en Praag voor
verwoesting behoedde. In 1968 volgde de
voormalige kind-ster Shirley Temple, dan
veertig jaar oud, die het huis gebruikte als
podium om bij te dragen aan de Fluwelen
Revolutie. Samen vertellen deze levens het
dramatische en opmerkelijke verhaal van
honderd jaar Europese geschiedenis.
Rick Steves Rome 2019 Rick Steves
2018-09-11 Explore ancient ruins and view
Renaissance masterpieces in this truly
modern Eternal City. With Rick Steves on
your side, Rome can be yours! Inside Rick
Steves Rome 2019 you'll find:
Comprehensive coverage for spending a
week or more exploring Rome Rick's
strategic advice on how to get the most out
of your time and money, with rankings of
his must-see favorites Top sights and
hidden gems, from the Colosseum and the
Sistine Chapel to corner trattorias and the
perfect scoop of gelato How to connect with
local culture: Indulge in the Italian happy
hour tradition of the aperitivo, savor a plate
of cacio e pepe, or chat with fans about the
latest soccer match Beat the crowds, skip
the lines, and avoid tourist traps with Rick's
candid, humorous insight The best places to
eat, sleep, and experience la dolce far
niente Self-guided walking tours of lively
neighborhoods and sights like the Roman
Forum, St. Peter's Basilica, and the Vatican
Museums Detailed neighborhood maps and
a fold-out city map for exploring on the go
Useful resources including a packing list,
Italian phrase book, a historical overview,
and recommended reading Over 500 biblethin pages include everything worth seeing
without weighing you down Annually
updated information on Central Rome,
Vatican City, Trastevere, and more, plus
day trips to Ostia Antica, Tivoli, Naples, and
Pompeii Make the most of every day and
every dollar with Rick Steves Rome 2019.
Spending just a few days in the city? Try
Rick Steves Pocket Rome.
De pelgrimstocht naar Santiago Paulo
Coelho 2014-01-29 De pelgrimstocht naar
Santiago is het verhaal van Paulo Coelho's
reis langs de legendarische pelgrimsroute
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naar Santiago de Compostella, op zoek naar
oude wijsheid. Het was een tocht die zijn
leven voorgoed veranderde en hem bracht
naar een uitzonderlijk schrijverschap. In De
pelgrimstocht naar Santiago wijst hij ons de
weg naar de kennis en wijsheid die wij
allemaal in ons dragen.
Brug der zuchten Richard Russo
2009-10-28 Louis Charles Lynch, bijnaam
‘Lucy’, woont al zijn hele leven in
Thomaston, New York. Hij is veertig jaar
getrouwd met Sarah en hun zoon is
inmiddels een volwassen man die op het
punt staat het familiebedrijf over te nemen.
Lucy is een dromer en een echte optimist,
een karaktereigenschap die hij van zijn
vader heeft geërfd. Zijn moeder, die nog
steeds volop ontembaar in leven is, is de
drijvende kracht achter zijn bestaan.
Dankzij haar scherpe intelligentie,
gecombineerd met het optimisme van de
Lynches, heeft de familie zich ontworsteld
aan haar lage sociale status. Nu bereiden
Lucy en Sarah zich voor op hun – eerste en
enige – reis naar Italië, waar Lucy’s oudste
vriend Noonan woont. Noonan verkoos, in
tegenstelling tot Lucy, de vrijheid boven het
beperkte, kleinsteedse milieu van
Thomaston en is inmiddels een beroemd
kunstenaar. Ter voorbereiding op hun reis
besluit Lucy zijn geschiedenis toe te
vertrouwen aan zijn dagboeken, in de hoop
daarmee het mysterie van zijn en Sarah’s
vriendschap met Noonan te ontrafelen. In
Brug der zuchten wisselen de geschiedenis
van Lucy en die van Noonan elkaar af in
een gestaag crescendo dat voortdurend
verrast.
Camino Anne Buist 2018-02-16 Camino van
Graeme Simsion (Het Rosie Project) en
Anne Buist is een humoristische
feelgoodroman over vriendschap, familie,
liefde en de grote uitdagingen van het
leven. Camino van Graeme Simsion (Het
Rosie Project) en Anne Buist is een
humoristische feelgoodroman over
vriendschap, familie, liefde en de grote
uitdagingen van het leven. Wat maakt het
leven de moeite waard? En wat is het
verschil tussen het leven dat je leeft en het
leven dat je kiest? De Amerikaanse
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kunstenares Zoë en de Engelse ontwerper
Martin zijn beiden in het schilderachtige
Cluny, Frankrijk. Om een nieuwe start te
maken, gaan ze – alleen – de lange weg
afleggen die van Cluny naar Santiago de
Compostela in het noordwesten van Spanje
leidt, over de beroemde Camino de
Santiago, de pelgrimsroute van Sint-Jakob.
Ze kijken ernaar uit om in de voetsporen
van de pelgrims te stappen die hun al
eeuwen voorgaan op de Camino. Er wordt
gezegd dat de Camino je verandert. Hij
geeft je de kans een nieuwe versie van
jezelf te vinden. Maar kunnen deze twee
heel verschillende mensen ook elkaar
vinden?
Staat van terreur Hillary Rodham Clinton
2021-10-13 Een razendspannende politieke
thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie
waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister
van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams,
wordt geconfronteerd met terroristische
dreigingen en een verzwakte natie, na vier
jaar leiderschap van een president die de
positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht.
>br> De aanslagen zorgen voor
wereldwijde chaos en verwarring, en de
minister en haar team moeten erachter
komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt
ontworpen om te profiteren van een
Amerikaanse regering die er internationaal
zwakker voor staat dan ooit.
Pasolini’s Lasting Impressions Ryan
Calabretta-Sajder 2018-01-03 This
collection examines the multifaceted opus
of Pier Paolo Pasolini through a
contemporary critical lens. It offers new
interpretations to some classic works such
as Salò or the 120 Days of Sodom and
Decameron while considering some lesser
studied pieces, for example Orestiade and
his Friulian verse.
De zijderoutes Peter Frankopan
2016-03-08 'Door terug te kijken, ver terug
te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel
voor, die uiteindelijk haarscherp laat zien
dat we ons zullen moeten aanpassen – of we
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nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht
DWDD-boekentip maart 2016 De
zijderoutes is een schitterende verkenning
van de elementen die de stuwende kracht
waren achter de opkomst en de ondergang
van wereldrijken, die de stroom van ideeën
en goederen bepaalden en nu een nieuw
tijdperk inluiden in de internationale
politiek. Het gebied ten oosten van de
Middellandse en de Zwarte Zee tot aan de
Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot
diep in China en India, was duizenden jaren
het middelpunt van de aarde. Het is de
bakermat van onze beschaving, waar meer
dan 2500 jaar v.Chr. metropolen
ontstonden als Harappa en Mohenjodaro
met een bevolking die in de tienduizenden
liep en met straten die waren aangesloten
op een geavanceerd rioleringssysteem. Het
is ook het gebied van de zijderoutes –
handelsroutes maar ook verbindingswegen
waarlangs opvattingen, religies, ideeën,
cultuur én ziektes zich konden verspreiden.
Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe
wereldgeschiedenis. Na de eerste
zijderoutes ontstonden er andere: de
slavenroute, de goudroute, de route naar
het zwarte goud. Maar in onze
eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes
aan het ontstaan die een grote gelijkenis
vertonen met die allereerste, die CentraalAzië doorkruisten. De zijderoutes komen
terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een
wereldgeschiedenis die het middelpunt van
die wereld naar het oosten verplaatst.' –
The Economist 'Veel boeken beweren "een
nieuwe geschiedenis van de wereld" te zijn;
dit boek heeft die benaming met recht.' –
The Times
Warme melk Deborah Levy 2017-06-27 De
net afgestudeerde Sofia probeert al jaren te
ontdekken wat voor mysterieuze ziekte haar
verlamde moeder heeft. Ze is meer met
haar bezig dan met haar eigen toekomst.
Wanneer ze een peperdure wonderdokter
op het spoort komt, reizen moeder en
dochter af naar zijn kliniek in een blakerend
stadje aan de Zuid-Spaanse kust. Het wordt
een zomer waarin alles verandert. 'Na het
lezen van deze koortsachtige coming-ofageroman blijven de bizarre beelden nog
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lang hangen.' - The Daily Telegraph
Een huis in Toscane Frances Mayes
2011-03-22 Als de Amerikaanse Frances
Mayes een verlaten villa koopt op het
platteland van Toscane treft ze verbleekte
frescos aan onder het stucwerk in haar
eetkamer, een wijngaard die is overgroeid
door braamstruiken, en een verdwaalde
schorpioen onder haar kussen. Op de
markten van de stadjes in de naburige
heuvels gaat Mayes op zoek naar de
nuances van het Italiaanse landschap, de
geschiedenis en de keuken. Vanuit haar
moestuin bereidt zij heerlijke recepten die
in dit boek zijn verzameld. Wat Peter Mayle
deed voor de Provence doet Mayes in Een
huis in Toscane _ ze schrijft met geestdrift
en passie over de genoegens van een ander
land. Een huis in Toscane is een
wereldwijde bestseller, een must voor
iedereen die van Italië houdt. Het boek is
verfilmd als Under the Tuscan Sun met
Diane Lane in de hoofdrol. Frances Mayes
schrijft over koken en reizen voor The New
York Times en Food and Wine. Zij woont
afwisselend in San Francisco en in Cortona,
Italië. Het is geen reisverhaal, geen
kookboek, geen antropologische studie,
geen autobiografie, geen geschiedenisboek,
geen groengids en geen handleiding voor
succesvol verbouwen. Het is dat allemaal
tezamen. standaard der letteren Haar
warme gevoelens voor Toscane weet
Frances trefzeker te formuleren. de
volkskrant Dit prachtig geschreven boek
over wonen in Italië, de liefde voor een huis
en allerlei culinaire genoegens is ideaal om
cadeau te geven. Maar lees het eerst zelf _
het is fantastisch. usa today
De weg naar little dribbling Bill Bryson
2016-01-13 Bill Brysons kennis over GrootBrittannië ontwikkelde zich van ‘weet bijna
niets’, naar ‘grondige vertrouwdheid’, tot
‘complete verbijstering: wat weet ik
eigenlijk weinig’. Ineens realiseert Bryson
zich namelijk dat hij in een land woont dat
zich zo snel ontwikkelt dat het hem vreemd
aandoet, een plek vol beroemdheden wier
namen en talenten hij niet kan
onderscheiden, acroniemen die hem moeten
worden uitgelegd, gespreksonderwerpen
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die hij niet langer kan volgen. En precies op
dat moment wordt Bryson opgeroepen om
een test te doen voor het Brits
staatsburgerschap. Twintig jaar na zijn
eerste kennismaking met Groot-Brittannië,
die hij uitgebreid heeft beschreven in Een
klein eiland – een van de meest geliefde
reisboeken van de afgelopen decennia –
besluit hij tot een gloednieuwe reis om ‘zijn’
land te herontdekken. Wederom leidt dat
tot hilarische anekdotes waarmee hij de
typische kijk van de Engelsen op hun eiland
schitterend tot uitdrukking weet te
brengen.
Romeo en Julia William Shakespeare 2001
Three Cheers for Father Donovan John D.
Loscher 2017-10-20 Yearning to receive
absolution that will forgive a platitude of
sins during his lifetime of service to the
Roman Catholic Church as a curate of
Rome, the dying Father Patrick OFlannery
Donovan of the Society for Jesus makes his
last confession. That confession transforms
into a full exposition of the triumphs and
tragedies befalling his Holy Mother Church
during the twentieth century. However,
while this confession is a compelling history
of Vatican City, it is an account the Holy
See is desperate to forever keep hidden
from the lay public. But can a monumental,
epic story of this caliber truly remain
eternally classified as secrets of the State?
De oude Patagonie-expres Paul Theroux
1999 Verslag van een reis per trein van
Massachusetts naar Patagonië, waarbij de
auteur veel aandacht heeft voor zijn
omgeving en zijn medereizigers.
Rick Steves Rome 2020 Rick Steves
2019-10-29 Explore ancient ruins and view
Renaissance masterpieces in this truly
modern Eternal City. Inside Rick Steves
Rome 2020 you'll find: Comprehensive
coverage for spending a week or more
exploring Rome Rick's strategic advice on
how to get the most out of your time and
money, with rankings of his must-see
favorites Top sights and hidden gems, from
the Colosseum and the Sistine Chapel to
corner trattorias, cozy wine bars, and the
perfect scoop of gelato How to connect with
local culture: Indulge in the Italian happy
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hour tradition of aperitivo, savor a plate of
cacio e pepe, or chat with fans about the
latest soccer match Beat the crowds, skip
the lines, and avoid tourist traps with Rick's
candid, humorous insight The best places to
eat, sleep, and experience la dolce far
niente Self-guided walking tours of lively
neighborhoods and sights like the Roman
Forum, St. Peter's Basilica, and the Vatican
Museums Detailed neighborhood maps and
a fold-out city map for exploring on the go
Useful resources including a packing list,
Italian phrase book, a historical overview,
and recommended reading Over 500 biblethin pages include everything worth seeing
without weighing you down Annually
updated information on Central Rome,
Vatican City, Trastevere, and more, plus
day trips to Ostia Antica, Tivoli, Naples, and
Pompeii Make the most of every day and
every dollar with Rick Steves Rome 2020.
Spending just a few days in the city? Try
Rick Steves Pocket Rome.
Budapeşte Gezi Rehberi ( Budapest
Travel Guide ) Muhsin Kadıoğlu
2020-05-22 Muhsin Kadıoğlu'nun kitapları,
Google Play Books üzerinde "En Fazla
Satılan Kitaplar" listesinde uzunca süre
birinci sırada kalmıştır. Öte taraftan Muhsin
Kadıoğlu, Google Play Books üzerinde en
fazla satılan kitaplar listesinde ilk beş
sırada üç eseri yer almış nadir
yazarlardandır. Muhsin Kadıoğlu,
Türkiye'de ve dünyada en fazla gezi
rehberine sahip olan bir yazardır.
Kadıoğlu'nun gezi rehberlerinin en önemli
özelliği gezilen ve görülen yerlerde antik
dönemden günümüze kadar dünyanın çeşitli
bölgelerinde kurulmuş Türk devletleriyle,
İslam'la ve İslam ülkeleri ile ne varsa kayda
geçmiş olmasıdır. Bu yönüyle Muhsin
Kadıoğlu'nun eserlerinde gezilen-görülen
ülkelerin milli kültürlerine saygılı ama milli
bir bakış açısı bulacaksınız. Öğretim Üyesi,
Yazar Muhsin Kadıoğlu Türkiye'de
"Anlayarak Hızlı Okuma" konusundaki ilk
kitabın yazarıdır. Muhsin Kadıoğlu,
Türkiye'de Anlayarak Hızlı Okuma
Kurslarını başlatan 3 kişiden biridir. Muhsin
Kadıoğlu'nun özellikle gezi yazıları, tarihi
konulardaki hikayeleri ve romanları büyük
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ilgi görmektedir.
De waanzinnige veertiende eeuw Barbara
Tuchman 2014-09-17 'Geen tijd was van
nature waanzinniger dan deze tijd,' schreef
de negentiende-eeuwse Franse historicus
Michelet over de veertiende eeuw, het
herfsttij der Middeleeuwen. Het einde der
tijden lijkt nabij: viermaal wordt het
werelddeel getroffen door de Zwarte Dood.
De koningen van Engeland en Frankrijk
bestrijden elkaar in een wrede en
langdurige strijd, de Honderdjarige Oorlog,
en roversbenden terroriseren de
boerenbevolking. De veertiende eeuw is ook
een periode van vitaliteit en culturele bloei,
waarin de adel zijn heldendaden in
ridderromans laat optekenen, de hoofse
liefde in velerlei toonaarden wordt
bezongen en waarin schrijvers als
Boccaccio, Petrarca en Chaucer de
grondslag leggen voor een grote literaire
traditie. Met het leven van de Franse ridder
Enguerrand VII van Coucy als
concentratiepunt voert Tuchman de lezer
door dit kleurrijke tijdperk en houdt zij onze
tijd vanuit de verte een spiegel voor.
Verschijningen Erich von Däniken (is
pseud.) 1980
Woorden kunnen je brein veranderen
Newberg 2012-10-12 Helder, kort, rustig,
vriendelijk en oprecht. Dat zijn de
belangrijkste kenmerken van
compassievolle communicatie, een nieuwe
methode om beter te leren communiceren
met collega's, bazen, klanten, kinderen,
geliefden etc. De auteurs ontwikkelden
twaalf communicatietechnieken waarmee je
vertrouwen kunt winnen, conflicten kunt
oplossen en meer intimiteit kunt creëren.
Regelmatig toepassen van die technieken
verbetert het functioneren van het brein
aanzienlijk.
Boeddhisme in alle eenvoud Steve Hagen
2015-12-23 Het boeddhisme spreekt een
brede groep geïnteresseerden aan. Maar
wat houdt boeddhisme eigenlijk precies in?
Met 'Boeddhisme in alle eenvoud' schreef
zenpriester Steve Hagen een korte, zeer
toegankelijke en inspirerende tekst, waarin
hij Boeddha’s observaties en inzichten kort,
bondig en ontdaan van hinderlijk jargon
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heeft verwerkt. Dit veelgeprezen boek over
boeddhisme is een inspirerende gids voor
iedereen die de kern van het boeddhisme
wil doorgronden en deze levensvisie wil
integreren in zijn bestaan.
Rick Steves' Best of Europe 2013 Rick
Steves 2012-08-28 You can count on Rick
Steves to tell you what you really need to
know when planning a Grand Tour of
Europe. In this guide, Rick covers the best
of Austria, Belgium, the Czech Republic,
France, Germany, Great Britain, Italy, the
Netherlands, Spain, and Switzerland. Rick's
candid, humorous advice will guide you to
good-value hotels and restaurants. You'll
learn how to find the right bus in Rome, an
inexpensive crêpe in Paris, and which
museums and sights are worth your time
and money. More than just reviews and
directions, a Rick Steves guidebook is a
tour guide in your pocket. You'll find a
healthy mix of big cities, small towns, and
exciting regions, including: London, Paris,
Rome, Amsterdam, Prague, and Barcelona
Rothenberg, Siena, Toledo, Hallstatt, and
Gimmelwald Provence, the French Riviera,
the Romantic Road, the Berner Oberland,
and the Cinque Terre
De geschiedenis van de Middellandse
Zee David Abulafia 2011-09-09 De
Middellandse Zee is al meer dan
drieduizend jaar een van de centra van de
menselijke beschaving, van het historische
Troje, de opkomst en ondergang van de
Griekse stadstaten en het Romeinse Rijk tot
en met de bloei van de laatmiddeleeuwse
Italiaanse steden. David Abulafia heeft met
zijn indrukwekkende boek voor het eerst de
complete geschiedenis beschreven. Op
geniale wijze voert hij in zijn verhaal
individuen ten tonele wiens leven op
indringende wijze de grotere
ontwikkelingen illustreren, van Gibraltar
naar Jaffa en van Venetië naar Alexandrië.
De geschiedenis van de Middellandse Zee
toont de adembenemende diversiteit van de
volken etnisch, religieus en politiek die de
welvaart en vooruitgang niet belemmerden,
maar juist voorspoedden.
De omweg naar Santiago Cees
Nooteboom 2011-07-14 De omweg naar
rick-steves-rome-guide-2013

Santiago is een van de mooiste reisboeken
uit de Nederlandse literatuur. Het is de
neerslag van alle omzwervingen van Cees
Nooteboom in Spanje, waarbij hij de lezer
meeneemt op zijn ontdekkingstocht door de
geschiedenis, kunst en literatuur van het
land dat hem gaandeweg veroverde.
`Spanje is bruut, anarchistisch,
egocentrisch, wreed, Spanje is bereid zich
voor onzin de das om te doen, het is
chaotisch, het droomt, het is irrationeel.
Het veroverde de wereld en wist er niets
mee te doen, het haakt in zijn
middeleeuwse, Arabische, joodse en
christelijke verleden en ligt daar met zijn
eigenzinnige steden gebed in die oneindige
lege landschappen als een continent dat
aan Europa vastzit en geen Europa is. Wie
niet geprobeerd heeft te verdwalen in de
labyrintische complexiteit van zijn
geschiedenis weet niet waar hij doorheen
reist. Het is een liefde voor het leven, aan
de verbazing komt nooit een eind. En
uiteindelijk is De omweg naar Santiago een
charmant zelfportret. `Het Spaanse
karakter en het Spaanse leven
corresponderen met datgene waar ik over
ga, met bewuste en onbewuste dingen in
mijn wezen, met wie ik ben.
De goddelijke komedie Dante (Alighieri)
1891
Italy from a Backpack Mark Pearson
2013-09-18 Better than guidebooks, these
first-person accounts paint vivid pictures of
a traveler's experience in Italy. Like
familiar music and favorite scents, they'll
awaken a taste for adventure in those who
have yet to travel, and bring back memories
for those who have. Romance, surprise,
discovery and wisdom all bubble through
these authors' inviting pieces. Dive into
Italy with these fresh storytellers and*
Sneak past Vatican guards to see
Michaelangelo's Pietà* Break out of a
locked hostel to catch the morning train to
Rome* Find a surprise romance in the fresh
sea air of Cinque Terre* Meet your c.
Rick Steves Rome Rick Steves 2021-01-19
Explore ancient ruins and view Renaissance
masterpieces in this truly modern Eternal
City. Inside Rick Steves Rome, the most up-
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to-date 2021 guide from Rick Steves, you'll
find: Comprehensive coverage for spending
a week or more exploring Rome Rick's
strategic advice on how to get the most out
of your time and money, with rankings of
his must-see favorites Top sights and
hidden gems, from the Colosseum and the
Sistine Chapel to corner trattorias, cozy
wine bars, and the perfect scoop of gelato
How to connect with local culture: Indulge
in the Italian happy hour tradition of
aperitivo, savor a plate of cacio e pepe, or
chat with fans about the latest soccer
match Beat the crowds, skip the lines, and
avoid tourist traps with Rick's candid,
humorous insight The best places to eat,
sleep, and experience la dolce far niente
Self-guided walking tours of lively
neighborhoods and sights like the Roman
Forum, St. Peter's Basilica, and the Vatican
Museums Detailed neighborhood maps and
a fold-out city map for exploring on the go
Useful resources including a packing list,
Italian phrase book, a historical overview,
and recommended reading Updated to
reflect changes that occurred during the
Covid-19 pandemic up to the date of
publication Over 500 bible-thin pages
include everything worth seeing without
weighing you down Coverage of Central
Rome, Vatican City, Trastevere, and more,
plus day trips to Ostia Antica, Tivoli,
Naples, and Pompeii Make the most of
every day and every dollar with Rick Steves
Rome. Spending just a few days in the city?
Try Rick Steves Pocket Rome.
Dynastie Tom Holland 2015-11-13 Toen
het Romeinse rijk eenmaal een wereldrijk
was kwam er een einde aan de republiek.
Rome baadde in bloed. De burgeroorlogen
waren zo gewelddadig geweest dat het volk
blij was met een alleenheerser die vrede
bracht. Hij noemde zichzelf Augustus: ‘de
door God begunstigde’. De lugubere roem
van de door Augustus gestichte dynastie is
nooit verbleekt. Er is geen familie die kan
bogen op een vergelijkbare rij fascinerende
namen. Tiberius, berucht om zijn
perversiteit, was een formidabele generaal
die eindigde in verbitterde afzondering;
Caligula, gevreesd vanwege wreed-heden
rick-steves-rome-guide-2013

en vernederingen, reed over de zee;
Agrippina, Nero’s moeder, wrong zich in
bochten om haar zoon, die haar zou
vermoorden, aan de macht te brengen;
Nero zelf trouwde met een eunuch en
bouwde een sprook-jespaleis op de
restanten van het door vuur verwoeste
centrum van zijn stad. Tom Holland schetst
een ver-bijsterend portret van Romes eerste
keizerlijke familie. Dynastie gaat over haar
aantrekkingskracht en over de bloedige
slagschaduwen van haar misdaden, over de
imposante hoofdstad die door Augustus in
marmer werd herbouwd en over donkere
Duitse bossen vol barbaren. De personages
vormen een spectaculaire cast van
moordenaars en metroseksuelen,
overspeligen en druïden, konkelende grootmoeders en weerspannige gladiatoren.
Terug naar huis Deborah Levy 2013-11-12
‘Kort maar magistraal.’ – The Times
Literary Supplement ‘In deze roman is thuis
ongrijpbaar, veiligheid onwaarschijnlijk, en
de lezer slaat het boek zowel tevreden als
verontrust dicht.’ – The Guardian ‘Levy
neemt ons met fijngevoeligheid en zonder
oordeel mee in deze onderbewuste wereld.
Haar stijl is teder, vaak geestig en altijd
scherpzinnig. Haar proza is compact en
origineel. Deze verbazingwekkende roman
verkent de thema’s verlies en verlangen op
een beklijvende manier.’ – The Independent
‘Levy’s personages zijn voortdurend bezig
de meest prangende zaken te verdringen, te
vergeten en te verzwijgen.’ – De Groene
Amsterdammer ‘Levy schrijft compact en
geestig en heeft de personages zorgvuldig
uitgewerkt, wat zorgt voor behoorlijk wat
psychologische diepgang voor zo weinig
pagina’s.’ – Leven in Frankrijk ‘Door de
bijzonder goed doordachte opbouw van het
verhaal, de haarscherpe beschrijvingen en
de broeierige, bijna filmische scènes is
Terug naar huis een genot om te lezen. Een
prachtige Franse film in boekvorm van een
auteur om in de gaten te houden.’ – Boek
‘Terug naar huis is makkelijk te verslinden,
maar het echte verhaal zit in de kleine
gebeurtenissen en overpeinzingen van
Levy’s subliem uitgewerkte karakters. Een
literaire pageturner eerste klas.’ – Vogue
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‘Terug naar huis is spannend en venijnig en
stelt indringende vragen over familie, ouder
worden en psychische aandoeningen.’ – Elle
‘Levy speelt in de onheilszwangere roman
Terug naar huis een vernuftig literair spel’
– VPRO Gids ‘Intrigerende, explosieve
literatuur.’ – Glamour ‘Een ijzersterk
verhaal waarvan de kracht schuilt in de
schitterende vertelstijl en het oog voor
details.’ – Villa d’Arte ‘Levy beheerst de
kunst van het weglaten. Een subtiele
roman, met veel dubbele lagen.’ – Lof
Rick Steves Italy Rick Steves 2021-01-19
From the Mediterranean to the Alps, from
fine art to fine pasta, experience Italy with
the most up-to-date 2021 guide from Rick
Steves! Inside Rick Steves Italy you'll find:
Comprehensive coverage for planning a
multi-week trip to Italy Rick's strategic
advice on how to get the most out of your
time and money, with rankings of his mustsee favorites Top sights and hidden gems,
from the Colosseum and Michelangelo's
David to corner trattorias and that perfect
scoop of gelato How to connect with local
culture: Walk in Caesar's footsteps through
the ruins of the Forum, discover the relaxed
rhythms of sunny Cinque Terre, or chat
with fans about the latest soccer match
(calcio, to locals) Beat the crowds, skip the
lines, and avoid tourist traps with Rick's
candid, humorous insight The best places to
eat, sleep, and experience la dolce far
niente Self-guided walking tours of lively
neighborhoods and museums Vital tripplanning tools, like how to link destinations,
build your itinerary, and get from place to
place Detailed maps, including a fold-out
map for exploring on the go Useful
resources including a packing list, Italian
phrase book, historical overview, and
recommended reading Updated to reflect
changes that occurred during the Covid-19
pandemic up to the date of publication Over
1,000 bible-thin pages include everything
worth seeing without weighing you down
Coverage of Venice, Padua, the Dolomites,
Lake Country, Milan, the Italian Riviera,
Florence, Pisa, Lucca, Hill Towns of Central
Italy, Siena, Tuscany, Rome, Naples,
Pompeii, Capri, the Amalfi Coast, and much
rick-steves-rome-guide-2013

more Make the most of every day and every
dollar with Rick Steves Italy. Planning a
one- to two-week trip? Check out Rick
Steves Best of Italy.
Paleis van sterren John Shors 2011-10-09
In een wereld van onvoorstelbare rijkdom
en macht, moordzuchtige familievetes en
wrede tirannie, vertelt prinses Jahanara het
bijzondere verhaal van de
ontstaansgeschiedenis van de Taj Mahal.
De jonge prinses Jahanara is voorbestemd
voor een harteloos gearrangeerd huwelijk,
maar weet aan haar lot te ontsnappen door
zich op te werpen als vertegenwoordiger
van het hof in de gesprekken met Isa, de
architect van de Taj Mahal. Al snel moet ze
laveren tussen de wensen van haar
overleden moeder, de rigide rolpatronen
opgelegd aan vrouwen, en een verboden
liefde. Met uitzonderlijke moed durft
Jahanara tijdens de bouw tegen de
onverdraagzaamheid en blindheid van het
hof in te gaan. Ze zet alles op alles om het
koninkrijk te behoeden voor een
burgeroorlog. Als prinses, en als moeder,
zus en dochter zal Jahanara haar hart
moeten volgen. Pas dan zal ze de ware aard
van haar koninklijke erfenis ontdekken.
Sporen in de woestijn Robyn Davidson 1996
See, Live, Eat Chris Sarcletti 2013-01-16
See, Live, Eat takes the reader on a fun,
tasty and entertaining ride to many venues
you may have thought of visiting and others
you may have never considered. Whether
it's sipping wine in Italy, paragliding in
Argentina or visiting food markets in every
city he sets foot in, Chris' stories are sure to
entertain you and leave you with tidbits of
new information. Chris enjoys his food and
drink and does his best to sample the
delicacies of each locale he visits whether it
be bowls of soup in the markets of Mexico
City, the culinary delights of New Orleans
or seeing his lunch flop to its death before
arriving on his plate in the form of sashimi
in Seoul. Sit back and enjoy Mr. Sarcletti's
adventures which stretch across the globe
from the Turkish baths in Istanbul right
back to your couch and the book in your
hands.
Books Out Loud 2004
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