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Drijfzand Schutkleur Nella Larsen 2018-02-01 Drijfzand is het tragische,
deels autobiograﬁsche verhaal van een rusteloze Deens-Afro-Amerikaanse
onderwijzeres die in het gesegregeerde Amerika van de jaren ’20 op zoek
is naar haar plaats in de wereld. Schutkleur gaat over twee vriendinnen
van gemengd bloed die ieder op hun eigen wijze gebruikmaken van het
feit dat ze voor blank kunnen doorgaan. Hoofdpersoon Irene Redﬁeld
gebruikt dit om, heel onschuldig, thee te drinken in deftige hotels waar ze
als ‘negro’ niet gewenst zou zijn. Haar jeugdvriendin Clare Kendry speelt
een gevaarlijker spel: zij trouwt met een blanke racist. Clares grote
geheim en Irenes dubbele moraal zijn de ingrediënten van een
psychologische novelle die van begin tot eind zindert van spanning en
onheil.
Forest and Outdoors 1929
Een ongewone familie Matt Haig 2012-01-25 Maak kennis met de
Radleys: een alledaags gezin dat in een saai Engels dorp woont. Maar er
is één verschil: ze gedragen zich vreemd, vooral s nachts. De kinderen,
Rowan en Clara, weten dat niet omdat hun ouders lang geleden besloten
hebben onthouders te worden. Ze wilden een normaal leven leiden zodat
ze niet in de verleiding zouden komen hun buren open te rijten. Maar de
hel breekt los als een jongen na een feestje Clara probeert aan te randen.
Ze raakt in paniek en scheurt hem aan stukken. Nu pas begrijpen Rowan
en Clara waarom ze jarenlang zijn gepest vanwege hun zwakke gestel en
bleke huid. Opeens staat oom Will voor de deur, een beruchte bloedzuiger
die zijn hand niet omdraait voor een slachtoﬀer meer of minder Matt Haig
schreef drie succesvolle romans die in meerdere talen zijn uitgegeven
waarvan er twee worden verﬁlmd. Hij is ook de auteur van jeugdromans
waarmee hij verschillende prijzen won. De vertaalrechten van Een
ongewone familie zijn aan twintig landen verkocht. www.matthaig.com
De alchemist Michael Scott 2011-06-17 De legende: Nicolas Flamel werd
geboren in Parijs op 28 september 1330. Bijna 700 jaar later wordt hij
gezien als de grootste alchemist van zijn tijd. Er wordt gezegd dat hij het
geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf
hij in 1418. Maar zijn graf is leeg De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij
het Elixir van het Eeuwige Leven nog steeds in leven. De formule hiervan
zit verborgen in het boek van Abraham de Magus. Dit boek is het
machtigste boek met oude magie dat er bestaat. Dr. John Dee, de
hofmagiër van Koningin Elizabeth meer dan 400 jaar geleden, heeft zich
verbonden met de Onsterfelijken, de krachten van het kwaad, die van
plan zijn de mensheid te vernietigen zodra ze het boek in handen krijgen.
En als de millenniaoude voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman
de enigen die hem kunnen tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in
slaagt hun bijzondere krachten te doen ontwaken
Onverwacht inzicht Jill Bolte Taylor 2021-12-07 In 'Onverwacht inzicht'
schrijft Jill Bolte Taylor over haar inspirerende tocht uit de afgrond van
een beschadigd brein; het biedt een unieke blik op het menselijk brein en
zijn herstellend vermogen. In 1996 kreeg Jill Bolte Taylor een ernstige
hersenbloeding. Ze kon niet meer lopen, praten, lezen, schrijven of zich
nog iets van haar leven vóór dit moment herinneren. Als
hersenwetenschapper kreeg ze de unieke kans om te observeren hoe
haar brein op deze beschadiging reageerde: hoe gevoelens van euforie en
vrede zich afwisselden met professionele belangstelling en het rationele
besef dat ze hulp moest zoeken voordat het te laat zou zijn. Haar herstel
zou acht jaar duren. In Onverwacht inzicht schrijft Taylor over het inzicht
dat ze verkreeg dankzij haar ongewone en inspirerende tocht uit de
afgrond van een beschadigd brein. Haar verslag biedt een unieke blik op
het menselijk brein en zijn herstellend vermogen.
Moeder, moeder Koren Zailckas 2014-03-15 Het gezin van Josephine
Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente zoon
en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose
wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt Josephine de greep op
musky-mastery-guide-service

1/3

haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in een donkere
gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en
stevige medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie
plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een
gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke
waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is
een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een
veelbesproken autobiograﬁsche roman over haar disfunctionele jeugd. Ze
woont met haar familie in de omgeving van New York.
Oorlogsverhalen Phil Klay 2014-02-14 Deze verhalen beschrijven hoe
het werkelijk is om soldaat te zijn in oorlogstijd en daarna terug te keren
naar huis' Steven McGregor, Irakveteraan,op zijn blog
www.shmcgregor.squarespace.com Phil Klay diende in Irak voor het US
Marine Corps. In Oorlogsverhalen neemt hij de lezer mee naar de
frontlinies van de oorlogen in Irak en Afghanistan, en weer terug naar hun
families, die 'geen idee hebben waar Fallujah ligt, waar drie leden van je
peloton stierven'. In 'Uitgezonden' herinnert een soldaat zich hoe hij
honden moest afschieten omdat ze de lichamen van zijn maten
aanvraten; in 'Lichamen' vertelt een medewerker van het mortuarium hoe
hij na de gevechten telkens de stoﬀelijke resten van zowel Amerikaanse
als Irakese soldaten verzamelde; en in 'Geld als wapensysteem' krijgt een
jonge oﬃcier de absurde opdracht om de levens van de Irakese bevolking
te verbeteren met behulp van honkbal. Oorlogsverhalen is een eerlijk en
ontroerend boek waarin Klay inzicht geeft in de horror, lamlendigheid en
chaos van de oorlog. Nadat Phil Klay afzwaaide werd hij schrijver. Hij
publiceerde zijn eerste verhaal in Granta en publicaties in The New York
Times en The New York Daily News volgden. Oorlogsverhalen verschijnt
tegelijkertijd met de Amerikaanse, Engelse, Duitse en Italiaanse editie.
'Klay is een briljante schrijver. Zijn verhalen zijn psychologische thrillers,
te vergelijken met het werk van Lev Tolstoj en Raymond Carver' Anthony
Swaﬀord, auteur van Jarhead 'Klay heeft zijn ervaringen met militaire
broederschap en emotionele schade gebruikt om een krachtig boek te
schrijven over de aard van oorlog, geweld en menselijk gedrag' Publishers
Weekly
Roest Philipp Meyer 2010-11-15 Buell in Pennsylvania is een oud,
prachtig gelegen mijnwerkersstadje waar de economische crisis diepe
sporen heeft nagelaten. Roest vertelt het verhaal van Isaac en Billy, twee
jongemannen die niets liever willen dan de fabriek en hun hopeloze
omgeving verruilen voor een nieuw bestaan in Californië. Isaac, de
intelligentste jongen van zijn klas, zorgt na de zelfmoord van zijn moeder
noodgedwongen voor zijn vader. Maar nu wil Isaac weg en niemand zal
hem in de weg staan, zelfs niet zijn beste vriend Billy. Nog voordat ze
samen het stadje goed en wel hebben verlaten, raken ze betrokken bij
een moord, een moord die hun vriendschap en hun verhouding met de
inwoners van Buell zwaar op de proef zal stellen. In Roest beschrijft
Philipp Meyer met veel oog voor psychologie de teloorgang van de
American Dream en de vriendschap tussen twee jongens die de hoop op
een beter bestaan niet willen opgeven.
Scheepsberichten Annie Proulx 2013-05-07 Quoyle, een onhandige
derderangsjournalist, werkt voor een plaatselijke krant in het noorden van
de staat New York. Nadat zijn vlinderachtige, overspelige echtgenote is
verongelukt, weet zijn tante de verslagen Quoyle over te halen om met
haar en zijn beide dochtertjes het verlaten voorouderlijk huis aan de kust
van Newfoundland te betrekken. De ruige streek met zijn onherbergzame
klimaat stelt de weduwnaar voor nieuwe uitdagingen: hij moet een oud
huis bewoonbaar zien te maken en zich als verslaggever van de
scheepsberichten bewijzen in de Gammy Bird, een bizarre krant die
voornamelijk aandacht besteedt aan seksschandalen en auto-ongelukken.
De confrontatie van de trage, maar allesbehalve domme Quoyle met de
woeste natuur en zijn contacten met de niet bepaald tamme
Newfoundlanders worden met groot vakmanschap, veel vaart en een
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aanstekelijk gevoel voor humor beschreven.
The Los Angeles Times Guide to Dining Out in L.A. Lois Dwan 1984
Describes the cuisine, atmosphere, and price range of more than three
hundred restaurants in the Los Angeles area and includes addresses and
telephone numbers
Kind van sneeuw Eowyn Ivey 2011-12-22 Kind van sneeuw is prachtig van
opzet en toon, betoverend van begin tot einde, een buitengewone
prestatie. Alaska 1920. Mabel en Jack hebben het zwaar. Jack gaat gebukt
onder de enorme hoeveelheid werk op de boerderij en Mabel worstelt met
de eenzaamheid en het verdriet over het feit dat zij geen kinderen kunnen
krijgen. Bij de eerste sneeuwval van het seizoen bouwt het echtpaar in
een opwelling een kleine sneeuwpop. De volgende morgen is het
sneeuwkind verdwenen, maar plotseling vangen ze een glimp op van een
blond meisje dat door het bos rent. Het kleine meisje, dat zichzelf Faina
noemt en zo uit een sprookje lijkt te zijn gewandeld, verovert al snel Jack
en Mabel's hart. Ze zien haar maar al te graag als hun dochter. Maar in
Alaska zijn leven en dood onvermijdelijk met elkaar verbonden. Wat het
echtpaar van Faina leert verandert hun leven voor goed. Eowyn Ivey vond
de inspiratie voor deze roman in een Russisch sprookje over een
sneeuwmeisje. Op de kinderafdeling van een bibliotheek vond zij het
verhaal, met tekeningen van een illustratrice uit Alaska. Eowyn was
gegrepen door de leegte en eenzaamheid, maar ook de magie van het
landschap dat zoveel gelijkenis vertoonde met dat uit haar jeugd. Zij las
het oorspronkelijke verhaal en baseerde daarop haar debuutroman.
Sag Harbor Colson Whitehead 2009 Tijdens een zomervakantie aan zee
doet een 15-jarige zwarte jongen uit een middenklasse milieu enkele
stappen op weg naar volwassenheid.
J. v. Vondels Ondergang van Troje P. Vergilius Maro 1655
De John Henry Dagen Colson Whitehead 2004 Een zwarte journalist uit
New York bezoekt een festival ter ere van de legendarische zwarte
spoorwegarbeider John Henry.
De tovenares Michael Scott 2015-01-06 Het derde deel van de succesvolle
reeks rond de avonturen van de onsterfelijke Nicolas Flamel. Nadat ze in
Parijs ontsnapt zijn aan de klauwen van Macchiavelli, reizen Sophie en
Josh naar Londen. Zonder zijn magische boek wordt Nicolas Flamel elke
dag zwakker en zijn vrouw Perenelle zit nog steeds opgesloten in Alcatraz.
Nu de krachten van Josh zijn ontwaakt zoeken ze dringend een Oudere die
hem kan leren hoe deze te gebruiken. Maar de enige Oudere die in
aanmerking komt is waanzinnig: de legendarische Gilgamesj... Actie,
spanning, mythologie, magie en bekende historische personages; De
tovenares is een waardig nieuw hoofdstuk in de avonturen van Josh en
Sophie die samen met de onsterfelijke Nicolas Flamel de kwaadaardige
John Dee bestrijden.
Een stelsel van elementaire levensvoorwaarden Anthony Marra
2013-05-29 Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen
dorp in Tsjetsjenië. Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door
Russische soldaten. Havaa vreest voor haar leven en vlucht de bossen in,
samen met haar buurman Achmed, een mislukte arts. Ze komen terecht
in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja, als enige overgebleven
dokter, de eindeloze stroom zieke en gewonde vluchtelingen en rebellen
verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om haar
verdwenen zuster. Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en Achmed
hun levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval, verraad en
vergiﬀenis hun lotsbestemmingen zo onverwacht met elkaar hebben
verbonden.Anthony Marra is een Amerikaanse ﬁctieschrijver en is lid van
de Iowa Writers Workshop. Hij schreef stukken voor The Atlantic,
Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor zijn korte verhaal `Chechnya
won hij de Pushcart Prize en de Narrative Prize.
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige
hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde
naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar
wel tien jaar begraven,’ ﬂuisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en
in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.
Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin
ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en
ook niet van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt
over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De
geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend
mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911.
Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische
weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong
en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur,
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vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Forthcoming Books Rose Arny 1992-10
De MaddAddam trilogie Margaret Atwood 2019-07-05 In Margaret
Atwoods MaddAddam-trilogie wordt een wereld beschreven die even
futuristisch als angstaanjagend dichtbij is. In drie beklemmende romans
wordt de lezer meegezogen in een postapocalyptische samenleving. Maar
binnen het schrikbeeld en de gevolgen van allesverwoestende golven en
ziektes maakt Atwood met haar schrijfstijl evenveel ruimte voor humor,
en lijken liefde en hoop nooit helemaal vergaan. Door de huidige
maatschappij een kritische spiegel voor te houden maakt Atwood haar
trilogie nu relevanter dan ooit. Wereldwijd werden de losstaande delen
Oryx en Crake, Het jaar van de vloed en MaddAddam geprezen, en
bewees Margaret Atwood zich deﬁnitief als de aansprekendste literaire
toekomstvoorspeller van dit moment. Voor het eerst worden de drie
romans nu gebundeld _ vooralsnog wereldwijd een unicum. Margaret
Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'Grande dame' van de
Canadese literatuur. Ze woon in Toronto en verwierf de afgelopen halve
eeuw een miljoenenpubliek. Haar bekendste roman, The Handmaid's Tale,
werd een razend succesvolle televisieserie, met in de hoofdrol Elisabeth
Moss. In september 2019 verschijnt de langverwachte opvolger van dit
boek, De testamenten. 'Meeslepend, opwindend (...) Margaret Atwood is
een levende legende.' The New York Times Book Review 'Atwoods zinnen
bevatten meer ritme en swing dan die van de meeste twintigers.' The
Times
De wezens Matt Haig 2017-05-19 Professor Andrew Martin, een
vriendelijke wiskundige en een ogenschijnlijk perfecte held voor dit
verhaal, gaat dood nog voor het boek begint. Zoals de buitenaardse
verstekeling die zich schuilhoudt in zijn lichaam echter al snel ontdekt:
Andrew was helemaal niet zo'n aardige man. Vlak voor zijn dood loste
professor Martin een ogenschijnlijk onmogelijke wiskundige stelling op,
waarop de verstekeling naar onze planeet werd gestuurd om al het bewijs
rondom die ontdekking te vernietigen. Gaandeweg leert de verstekeling
steeds meer over het leven van de professor, van zijn familie, en van 'de
wezens' op planeet Aarde. Wanneer hij voor zijn eigen vrouw begint te
vallen, en zijn eigen zoon aardig begint te vinden - zij hebben geen idee
dat hij Andrew niet meer is - zal hij moeten kiezen tussen het succesvol
afhandelen van zijn missie, en een nieuw thuis te vinden op onze wereld.
Schorshuiden Annie Proulx 2017-03-07 René en Charles, twee berooide
jonge Fransen, emigreren in de zeventiende eeuw naar Nieuw-Frankrijk,
op zoek naar een betere toekomst. Ze beginnen hun nieuwe leven in
Noord-Amerika, beiden als lijfeigenen, en kappen daar de machtige
bossen. Al snel lopen hun levens uiteen. De zachtaardige René trouwt een
indiaanse vrouw en gaat een arm maar gelukkig bestaan tegemoet. De
nietsontziende Charles daarentegen doet alles om een fortuin te
vergaren. Hij trouwt een Nederlandse en weet een groot hout- en
pelsimperium op te bouwen. Terwijl hun kinderen, hun kindskinderen, en
de kinderen van hun bondgenoten en vijanden hun levens leiden, worden
de Noord-Amerikaanse wouden steeds verder uitgedund.
Ik was een rat Philip Pullman 2012-04-10 Het nieuwste boek van Philip
Pullman is een levendig stukje vakwerk met zijn wortels in een bekend
sprookje. 'Ik was een rat!' beweert een jongetje in een verfomfaaid pageuniform terwijl hij op de stoep staat bij een goedhartige schoenmaker en
zijn vrouw. Bob en Joan halen het kleine mannetje in huis, leren hem
tafelmanieren, geven hem de naam Roger en doen hun best om voor hem
te zorgen. Het blijft echter niet lang goed gaan - en er begint een reeks
van tegenspoed en ongeluk waarin Roger van school gestuurd wordt,
tentoongesteld wordt in een reizende freakshow en deel uitmaakt van een
kinderbende. Ten slotte belandt hij - afgeschilderd als levensgevaarlijk
rioolmonster - in de gevangenis, waar hem de doodstraf boven het hoofd
hangt. Een schaamteloos roddelblad volgt alle gebeurtenissen op de voet
en voorziet in hilarisch en volslagen overdreven commentaar. Pullman
zorgt voor een 'eind goed al goed' als Rogers leven gespaard blijft dankzij
de liefdevolle standvastigheid van Bob en Joan én dankzij de tussenkomst
van een pasgetrouwde prinses, wiens korte optreden in het boek subtiel
de herkomst van Roger onthult.
De waterdanser Ta-Nehisi Coates 2020-02-13 Een krachtig, meeslepend
verhaal van een jongen over de ontworsteling aan het slavenbestaan
Hiram Walker werd geboren als slaaf. Hij verloor zijn moeder en alle
herinneringen aan haar toen hij nog een kind was, maar hij heeft ook een
gave meegekregen. Wanneer Hiram bijna verdrinkt tijdens een ongeluk in
de rivier, wordt hij gered door een mysterieuze kracht, die hem optilt en
weer aan land zet. Deze vreemde ervaring wakkert Hirams rebellie aan.
Aangespoord door zijn zelfgekozen familie op de plantage is hij
vastbesloten te ontsnappen. Een onverwachte reis vangt aan, die Hiram
van de tabaksplantages in Virginia naar wanhopige guerrillacellen in de
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jungle voert, van het diepe Zuiden tot de gevaarlijke utopische
bewegingen in het Noorden. Terwijl hij verwikkeld raakt in de oorlog
tussen slaven en slavenhouders, wil hij enkel terugkeren naar de plantage
om zijn familie te bevrijden. Maar om dat te bereiken moet hij eerst het
verhaal van zijn grootste verlies reconstrueren. De waterdanser is een
moedig verhaal vol magie, avontuur en rechtvaardigheidsgevoel. De pers
over De waterdanser ‘De waterdanser is geen typische debuutroman. Het
is een ambitieus en moedig staaltje vertelkunst waarvan de toon lijkt op
die van Stephen King, Toni Morrison, Colson Whitehead en Octavia Butler.’
The New York Times ‘Een historische roman over een ontluikende
superheld die zijn krachten ontdekt in een periode van racistische
onderdrukking. Coates’ fantasie-elementen spelen een cruciale rol; ze
presenteren een wereld die veelomvattender en diepzinniger is dan de
grenzen van het realisme.’ The Washington Post ‘Ik was compleet in de
ban, een van de beste boeken die ik ooit gelezen heb.’ Oprah Winfrey
Verheven koninkrijk Yaa Gyasi 2020-09-03 Gifty is een briljante studente
neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de
fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie
van haar moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke oorzaak
te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert. Dan zet
een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn
kop. Haar moeder wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty
haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel
houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde
verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar
moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen geloof en wetenschap, en
zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie in daden om te
zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees
immigrantengezin in de vs dat zucht onder het juk van verdriet, depressie
en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en emotioneel zeer
beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de
meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.
Apex is een pleister op de wonde Colson Whitehead 2020-12-31 Een
nieuw begin voor het plaatsje Winthrop, daar hoort ook een nieuwe
plaatsnaam bij - en dus schakel je een reclamebureau in. De briljante
hoofdpersoon van APEX IS EEN PLEISTER OP DE WONDE heeft al menige
gezichtsbepalende naam bedacht, voor antidepressiva, pizza's, schoenen
en (zijn meesterwerk): Apex, de pleister op de wonde die in elke
huidskleur verkrijgbaar is, welke kleur die huid ook heeft. De
gemeenteraad heeft wel idee voor een nieuwe plaats-naam, de bewoners
ook. Goed leven bestaat voor negentig procent uit marketing, stelt onze
held vast, maar wat er in het stadje aan de hand is, is niet zo eenvoudig
met een mooie pleister te bedekken. Hij bedenkt dan ook een
verrassende naam Colson Whitehead doe twat een schrijver moet doen:
hij verfrist onze kijk op de wereld. John Updike COLSON WHITEHEAD is een
van de belangrijkste jonge Amerikaanse schrijvers. Van hem verscheen in
2003 John Henry Dagen, dat genomineerd werd voor de National Book
Critics Circle Award en de Pulitzer Prize. Ook ontving hij een MacArthur
Fellowship Genius Award en een Whiting Award.
Het leven en de reizen van Christoﬀel Columbus Washington Irving 1828
De profeet Kahlil Gibran 2015-02-07 Kahlil Gibran, de auteur van het
prachtige boek 'De Profeet', stond op het kruispunt van twee werelden:
die van de oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse
verlichting en tolerantie die hij als kunstenaar omarmde. In Gibrans
meesterwerk 'De profeet' worden het oosten en het westen
samengebracht en daarmee spreekt hij een enorm lezerspubliek aan. 'De
profeet' wordt universeel als Gibrans beste werk beschouwd en verschijnt
nu in een fraaie, eigentijdse jubileumeditie. 'Je bent goed wanneer je
ernaar streeft van jezelf te geven. Toch ben je niet slecht als je uit bent op
gewin. Want als je streeft naar winst ben je niet anders dan een wortel die
de aarde vastklampt en zich laat zogen door haar borst. Zeker, de vrucht
kan niet tot de wortel zeggen: "Wees als ik, rijp en vol en immer
schenkend van je overvloed." Want voor de vrucht is geven een
noodzaak, zoals ontvangen een noodzaak voor de wortel is.'– Kahlil
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Gibran, 'De profeet' Kahlil Gibran (1883-1931) werd geboren in NoordLibanon. Als jongeman reisde hij naar Europa en Amerika en ontwikkelde
zich tot schrijver, ﬁlosoof en kunstenaar.
Mid Atlantic Fly Fishing Guide 2004
De wetenschap der zelfrealisatie Abhay C. Bhaktivedanta (swami
Prabhupada.) 1977
De telduivel Hans Magnus Enzensberger 2013-04-10 Wiskunde? Hou op
zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van getallen, sommen en
onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert, de jongen in de blauwe
pyjama, moet er niks van hebben. Tot hij bezoek krijgt van een telduivel
en twaalf nachten lang met getallen aan het goochelen is. Dan blijkt dat
wiskunde een spannend en grappig spel is dat Robert en ook de lezers
geen enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het telduiveltje
met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor getallen als sneeuw
voor de zon.
Het nut van sprookjes Bruno Bettelheim 1993 In deze studie geeft een
kinderpsycholoog inzicht in de dieptepsychologische betekenis van
volkssprookjes en bepleit hun waarde als middel in de opvoeding van
kinderen, om hen de zin van het leven te laten ontdekken.
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005 Prentvertelling
waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners.
Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende
nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met paginagrote gekleurde
tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Leugens Justine Larbalestier 2011-10-09 Micah geeft grif toe dat
zedwangmatig liegt. En dat kanbest de enige waarheid zijn dieze je ooit
vertelt. In de loop vande jaren heeft ze haar klasgenoten,haar leraren en
zelfs haarouders bedrogen. Maar alshaar vriend Zach op een brutemanier
om het leven komt, is deschok misschien groot genoegom haar op het
rechte pad tebrengen. Of niet.
Vogelverschrikker en zijn knecht Philip Pullman 2012-04-17 De
vogelverschrikker is een hoﬀelijke knul met erwten in plaats van hersenen
en geweldige ideeën. Hij ontmoet Jack, een jonge die zijn trouwe knecht
wordt. De vogelverschrikker houdt zijn normale taak - vogels verschrikken
- voor gezien en samen gaan ze op reis. De dappere vogelverschrikker
stort zich in angstaanjagende gevaren - gevechten, schipbreuken,
struikrovers en oplichters - en het is aan Jack om hem keer op keer uit de
penarie te halen.
Olive Kitteridge Elizabeth Strout 2015-08-04 Olive Kitteridge is
gepensioneerd. Haar leven lang heeft ze lesgegeven aan de kinderen van
Crosby, een idyllisch gelegen kuststadje in Maine. Haar leerlingen hadden
vaak een ander beeld van haar dan zijzelf; nooit een blad voor de mond
nemend, in haar eigen ogen altijd oprecht, was ze toch meer gevreesd
dan geliefd. Na haar pensionering wordt Olive meer dan ooit betrokken bij
de menselijke drama’s achter de keurige façades van het stadje,
waardoor haar leven een diepere betekenis krijgt. De succesvolle HBOserie met Frances McDormand in de hoofdrol werd genomineerd voor drie
Golden Globes.
Begraaf mijn hart bij de bocht van de rivier Dee Alexander Brown 1972
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg
naar de vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten aﬂeggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
De intuïtionist Colson Whitehead 1999 De eerste zwarte vrouw die is
toegelaten tot het gilde der liftinspecteurs in het Amerika van enkele
decennia geleden, raakt verzeild in een web van intriges nadat een door
haar geïnspecteerde lift verongelukt is.
The Illustrated Canadian Forest and Outdoors 1929
Oxford van Lyra / druk 1 Philip Pullman 2009-01 Lyra is terug in Oxford.
Ze helpt een vogel om het helende elixer voor zijn zieke heks te vinden.
Vanaf ca. 14 jaar.
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