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Eventually, you will very discover a further experience and
achievement by spending more cash. nevertheless when? attain
you tolerate that you require to get those every needs once having
significantly cash? Why dont you attempt to acquire something
basic in the beginning? Thats something that will lead you to
comprehend even more as regards the globe, experience, some
places, later than history, amusement, and a lot more?
It is your unconditionally own period to feint reviewing habit. among
guides you could enjoy now is Free Savita Bhabhi Hindi Files
below.

recognizing and acting to
Joothan Omprakash Valmiki

combat environmental diseases.

2008-09-05 Phil Brown argues

His book draws on

that organized social

environmental and medical

movements are crucial in

sociology, environmental justice,
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environmental health science,

hyperintelligente en sociaal

and social movement studies to

onaangepaste karakter zorgt

show how citizen-science

ervoor dat hij een

alliances have fought to

muurbloempje blijft. Charlie

overturn dominant

probeert op zijn eigen manier

epidemiological paradigms. His

vat te krijgen op de wereld van

probing look at the ways

dates, familiedrama's, seks en

scientific findings are made

drugs. Gelukkig heeft hij

available to the public and the

vrienden die hem hier af en toe

changing nature of policy offers

bij helpen. Op zijn eigen unieke,

a new perspective on health

aandoenlijke en aangrijpende

and the environment and the

manier vertelt Charlie zijn

relationship among people,

verhaal aan de enige persoon

knowledge, power, and

die hij vertrouwt. Aan jou.

authority.

Stephen Chbosky (1970) is

De belevenissen van een

auteur, scriptschrijver en

muurbloem Stephen Chbosky

regisseur. Zijn debuut De

2012-07-05 Charlie gaat naar

belevenissen van een

de bovenbouw. Hij is zeker

muurbloem was direct bij

geen sukkel, maar populair is

verschijning een succes. Het

hij ook niet. Zijn verlegen,

veroorzaakte veel opschudding
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in Amerika, omdat het daar op

de hunk van het footballteam.

veel scholen werd verboden

Maar hoe kan ze ervoor zorgen

vanwege de controversiële

dat hij haar eindelijk ziet staan?

inhoud. Chbosky woont in New

Garrett Graham is de populaire

York. 'De belevenissen van een

aanvoerder van het

muurbloem is volwassener dan

ijshockeyteam. Maar hij kan

de meeste young adult-literatuur

ijshockey wel vergeten als hij

en zal ook zeker door oudere

niet snel zijn filosofiegemiddelde

lezers gewaardeerd worden.'

verbetert met behulp van bijles.

denise kersten, usa today 'Dit

Hij laat zijn oog vallen op de

verhaal over zijn leven zal

sarcastische brunette die als

tieners nog jaren bezighouden.'

enige van de klas een goed

school library journal

cijfer heeft gehaald voor het

De deal Elle Kennedy

tentamen dat hij over moet

2018-05-23 Al meer dan 25.000

doen. Het enige probleem: zij

keer gelezen en geluisterd in

heeft helemaal geen zin om

Nederland en België! Dé

hem te helpen. Garrett is echter

internationale sexy

niet voor één gat te vangen en

bestsellersensatie vol humor.

bedenkt een sluw plan: zij geeft

Hannah Wells heeft een

hem bijles, en hij doet een tijdje

enorme crush op Justin Kohl,

alsof hij haar vriendje is. Als
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Hannah namelijk een paar keer

ontdekken dat hun partners een

als zijn date op feestjes wordt

affaire met elkaar hebben. Zes

gezien, zal ze daarmee

maanden later krijgen ze zelf

ongetwijfeld de aandacht van

een relatie. Dan gaat deze

Justin trekken. In een vlaag van

roman fast-forward naar zes

verstandsverbijstering gaat

jaar later: de relatie van Quinn

Hannah akkoord met de deal.

en Graham kent ook hobbels.

Dat kan niet misgaan... toch?

Hoe perfect hun liefde ook is,

De deal is het eerste deel in de

het zijn allebei mensen, en

Off Campus-serie van Elle

mensen zijn niet perfect. Hun

Kennedy, die zich afspeelt op

belofte aan elkaar komt onder

de fictieve Briar University. Alle

druk te staan. Maar van breken

delen zijn los van elkaar te

is geen sprake, als het aan

lezen. Ook schreef ze een serie

Graham ligt. Colleen Hoover

van vier boeken getiteld Briar U.

schreef met ‘Mijn belofte aan

Mijn belofte aan jou Colleen

jou’ een roman die ontroert en

Hoover 2019-03-05 ‘Mijn belofte

aan het denken zet. ‘Een

aan jou’ van bestsellerauteur

verhaal dat je gelezen moet

Colleen Hoover gaat over Quinn

hebben’ – Hebban.nl over

en Graham, die elkaar

‘Nooit meer’

ontmoeten wanneer ze

Het Alice-netwerk Kate Quinn
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2018-04-24 Londen, 1947.

en nog steeds wordt ze

Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is

verteerd door woede.Wanneer

ongetrouwd en zwanger. Haar

Charlie bij haar aanklopt en een

moeder neemt haar mee naar

naam noemt die ze al heel lang

Europa om dit ‘probleempje’ te

niet meer heeft gehoord, ziet

verhelpen. In plaats van haar

Eve eindelijk een kans om de

zwangerschap te laten

waarheid te achterhalen. In Het

beëindigen zoals de bedoeling

Alice-netwerk komen de levens

was, besluit ze haar nicht Rose

van twee sterke vrouwen bij

te gaan zoeken, die tijdens de

elkaar door gebeurtenissen

oorlog in het door de nazi’s

tijdens de Eerste Wereldoorlog

bezette Frankrijk is verdwenen.

in een spannend verhaal over

De enige die zou kunnen weten

moed, opoffering en verlossing.

waar ze is, is de mysterieuze

Over Het Alice-netwerk: ‘Een

Eve Gardiner. Maar Eve, die

meeslepende mix van

tijdens de Eerste Wereldoorlog

historische fictie, spanning en

als spion deel uitmaakte van

romantiek.’ Library journal

het Alice-netwerk, heeft zo haar

‘Zenuwslopende gebeurtenissen

eigen geheimen. Zij en de

leiden naar een

andere vrouwen van het

adembenemende climax. Een

netwerk zijn destijds verraden,

geweldige historische roman!’
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Historical novel society ‘Quinn

wrede prins, dat werd bejubeld

schreef een prachtig boek over

door bloggers, boekhandelaren

een ten onrechte vrijwel

en pers. Voor de fans van

vergeten groep: de Engelse,

Sarah J. Maas en Leigh

Franse en Belgische vrouwen

Bardugo 'Verleidelijk, gevaarlijk

die in de Eerste Wereldoorlog

en volkomen verslavend.' Leigh

spioneerden voor de

Bardugo, internationale

geallieerden en militaire

bestsellerauteur van Het

informatie van onschatbare

negende huis Jude is erin

waarde hebben doorgegeven’

geslaagd om Cardan, de koning

★★★★ VN Thriller- &

van Elfhame, aan haar wil te

Detectivegids

onderwerpen. Voor een jaar en

De 24 wetten van het verleiden

een dag is hij slechts een

Robert Greene 2004

marionet, terwijl Jude over zijn

Beschrijving van een

koninkrijk heerst. Meer dan ooit

succesvolle verleidingsstrategie

moet ze het hoofd bieden aan

aan de hand van vele

hofintriges, wisselende

voorbeelden uit de geschiedenis

bondgenootschappen en aan de

en literatuur.

slinkse Cardan, die tot alles in

De gevallen koning Holly Black

staat is om zijn macht terug te

2020-11-13 De opvolger van De

krijgen. Dan slaat het verraad
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toe, dichterbij dan Jude had

niet al te zoetsappig boek met

kunnen vermoeden. Als ze

een badass vrouwelijk

zichzelf en haar familie in leven

hoofdpersonage, dan is deze

wil houden, zal ze de verrader

serie echt iets voor jou. Ik kan

moeten ontmaskeren en haar

in ieder geval niet wachten om

gevoelens voor Cardan in

meer over Jude en haar

bedwang moeten houden.

avonturen te lezen!’ ****

Terwijl Jude al haar sluwheid

Hebban.nl ‘De wrede prins is

inzet om te overleven, tikken

bewonderenswaardig, vol

haar dagen op de troon

spanning, romantiek en

onverbiddelijk voorbij. In de

mythologie. Dit is YA-fantasy

pers ‘Het eerste deel van de

van de bovenste plank.’ NBD

internationale fantasysensatie

Biblion

Elfhame verschijnt in een

De vrouw in suite 10 Ruth Ware

limited edition met veel blinkend

2017-03-29 Het is gruwelijk

goud.’ Het Parool ‘Een

genoeg om getuige te zijn van

fantastische reis naar een

een moord. Het is nog erger als

huiveringwekkend elfenland,

niemand je gelooft. De vrouw in

prachtig bloemrijk geschreven

suite 10 is de nieuwe, razend

en vol grillige personages.’ ****

spannende thriller van Ruth

Algemeen Dagblad ‘Zoek je een

Ware, bekend van In een
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donker, donker bos, dat wordt

wordt een jong Brits stel

verfilmd door Reese

achtergelaten in de Afrikaanse

Witherspoon. Dit had het

jungle door een groep muiters.

perfecte tripje moeten zijn. Dit

Ze zien geen mogelijkheid om

was haar kans op promotie.

terug te keren naar huis en

Maar een moordenaar gooit

bouwen een hut om daar te

roet in het eten. En zij is de

bevallen van hun zoon. Kort na

enige getuige. Tijdens een

zijn geboorte komen zijn ouders

cruise is Lo Blacklock getuige

om het leven. Hun zoon wordt

van een moord, maar niemand

gevonden door apin Kala, die

gelooft haar. Vastberaden om

hem adopteert en hem de naam

erachter te komen wie het

Tarzan geeft. Al opgroeiend in

slachtoffer was en waarom ze

de jungle worstelt Tarzan ermee

vermoord is, gaat Lo op zoek

dat hij anders is dan de rest.

naar de waarheid. Maar Lo zal

Maar op een dag ontdekt hij de

er snel achter komen dat een

hut van zijn ouders en

moordenaar niet gediend is van

langzamerhand begint hij zijn

mensen die hun neus in

achtergrond te begrijpen. Wat

andermans zaken steken...

hij nog niet kan weten is hoe

Tarzan van de apen Edgar Rice

gevaarlijk mensen kunnen zijn...

Burroughs 2021-12-23 In 1888

‘Tarzan van de apen’ is het
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eerste boek in een reeks van

de boeken hebt gelezen, en

vierentwintig boeken over

daar kan je niet snel genoeg

Tarzan, waaraan auteur Edgar

mee beginnen! Edgar Rice

Rice Burroughs tot in de jaren

Burroughs (1875-1950) was een

veertig heeft gewerkt. Het is

Amerikaanse schrijver die

talloze keren verfilmd en

voornamelijk bekend staat om

beroemd geworden door onder

zijn populaire boekenreeks over

andere de animatieserie van

Tarzan en de

Disney in 1999, een versie

sciencefictionreeks die zich

waarvoor Phil Collins de

afspeelt op Mars. Het lezen van

soundtrack componeerde. De

pulpbladen, die in die tijd

verhalen van Tarzan,

populair waren, inspireerde

geschreven door Edgar Rice

Burroughs om zelf verhalen te

Burroughs, zijn nog spannender

schrijven. De verhalen over de

en veelzijdiger dan je zou

jungleheld Tarzan zijn

denken. Iedereen kent Jane, de

wereldberoemd en zijn

slechterik Clayton, Professor

ondertussen bijna 100 keer

Archimedes en Tuk, maar de

verfilmd in animatie- en

boeken zijn gevuld met nog

speelfilms en uitgebracht als

veel meer geweldige karakters.

televisie- en stripseries.

Je kent Tarzan pas echt als je

Het lied van de geesten Jesmyn
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Ward 2018-04-11 In ‘Het lied

geteisterd door spoken uit het

van de geesten’ van Jesmyn

verleden, dat op het platteland

Ward (1977) wonen Jojo en zijn

van het Diepe Zuiden, in de

kleine zusje Kayla met hun

onsterfelijke woorden van

zwarte grootouders langs de

William Faulkner, nooit dood is,

kust van Mississippi. Hun

zelfs niet voorbij. Ward ontving

moeder, Leonie, veroorzaakt

de National Book Award voor

met haar sporadische

haar roman ‘Salvage the

aanwezigheid in hun levens

Bones’ en voor ‘Het lied van de

alleen chaos. Als hun (blanke)

geesten’, waarmee ze de eerste

vader vrijkomt uit een

vrouw ooit is die de prijs twee

gevangenis in het noorden van

keer heeft gekregen voor fictie.

de staat, besluit Leonie dat ze

Donkerblauwe woorden Cath

hem gezamenlijk moeten

Crowley 2017-05-03 Ik had de

ophalen. Ze hoopt op een

brief geschreven voor ik van

gelukkige familiereünie, maar in

huis ging, mijn handen bevend

plaats daarvan volgt een

terwijl ik de woorden op papier

hellevaart door een landschap

zette. Het was voornamelijk ik

dat nog altijd is getekend door

hou van je, met een beetje je

armoede en racisme. Onderweg

kunt het dak op. De perfecte

wordt zowel Leonie als Jojo

liefdesbrief, volgens Lola. In de
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tweedehandsboekwinkel van

op orde. Ze staat op het punt te

Henry's vader staat een kast

trouwen als ze onverwacht haar

met boeken waarin klanten

eerste en enige echte liefde na

mogen schrijven. Mensen

jaren weer tegen het lijf loopt.

omcirkelen woorden die ze

Ooit kon ze met haar vroegere

mooi vinden, onderstrepen

buurjongen Elliot Petropoulos

zinnen of ze laten

haar diepste geheimen delen.

boodschappen achter in de

Hij was alles voor haar. Tot die

kantlijn: gedachten, vragen,

ene noodlottige avond... Na die

wensen. Sommigen laten

avond hebben ze elkaar nooit

brieven achter tussen de

meer gezien of gesproken. Elliot

bladzijden. Brieven aan

heeft nooit geweten waarom

schrijvers, aan (ex-)vrienden of

Macy hem niet meer wilde zien.

vriendinnen. In deze kast laat

En hij heeft nooit de kans

Rachel een liefdesbrief achter

gekregen zijn kant van het

voor haar beste vriend Henry,

verhaal te vertellen. Macy heeft

vlak voordat ze gaat

zich al die jaren nooit meer echt

verhuizen...

zichzelf gevoeld, zoals ze dat

Ik ben je niet vergeten Christina

bij Elliot kon. Ze verloor in één

Lauren 2018-11-08 Macy

klap haar geliefde en haar

Sorensen heeft haar leven goed

beste vriend. Kunnen Elliot en
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Macy die gemiste tijd én kansen

nog steeds naar op zoek. De

nog inhalen?

auteurs vertrokken naar

Ikigai Héctor García 2016-11-03

Okinawa en interviewden

Waar kom jij ’s ochtends je bed

honderden inwoners om te

voor uit? Ontdek de geheimen

ontdekken wat volgens hen het

van het Japanse eiland

geheim is voor een optimistisch

Okinawa, waar het grootste

en gezond leven. Zo is een

aantal gezonde honderdjarigen

populaire Japanse uitspraak

ter wereld woont Volgens de

Hara hachi bu, wat betekent

Japanse traditie heeft iedereen

‘eet tot je voor tachtig procent

een ikigai, een reden van

vol zit’, dat is veel gezonder

bestaan. Het is één van de

voor je lichaam. Ook hebben ze

geheimen van een lang,

een moai, een groep mensen

tevreden en gezond leven,

met dezelfde interesses die

zoals de inwoners van Okinawa

altijd voor je klaarstaan. En wat

het leiden. Op dit Japanse

ze aanraden: ga nooit met

eiland wonen meer gezonde en

pensioen, maar blijf altijd een

actieve honderdjarigen dan

doel hebben waarvoor je je bed

waar ook ter wereld. Sommige

uit komt. García en Miralles

mensen hebben hun ikigai al

kregen inzicht in wat de

gevonden, maar velen zijn er

Japanners eten, hoe ze
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bewegen, werken en omgaan

ontvouwen op het moment dat

met anderen. En hoe het vinden

we goed kijken en luisteren

van je ikigai betekenis geeft aan

naar wat er al in ons is.’

je leven en je laat zien hoe je

Elephant Journal

honderd jaar in topvorm kunt

Alles is f*cked Mark Manson

leven. Dit boek helpt je om je

2019-05-14 Het nieuwe boek

eigen ikigai te vinden en vertelt

van bestsellerauteur Mark

over de Japanse filosofie die

Manson van de De edele kunst

zorgt voor een gezond lichaam,

van not giving a f*ck over (het

geest en ziel. De pers over

ontbreken van) hoop Het

ikigai ‘We vinden ons ikigai

nieuwe boek van

door ons te concentreren op

bestsellerauteur Mark Manson

wat belangrijk is, in plaats van

van De edele kunst van not

op wat dringend is. Door

giving a f*ck. We leven in een

voortdurend in de gaten te

interessant tijdperk.

houden wat goed voelt, zijn we

Ogenschijnlijk lijken we alles

in staat te ontdekken waar onze

goed voor elkaar te hebben: we

passie ligt.’ Mundo Urano ‘Er is

zijn welvarender, vrijer en

geen haast, geen tijdslimiet, er

ontwikkelder dan ooit. Aan de

zijn geen voorwaarden of

andere kant is alles gewoon

verwachtingen, alles zal zich

ontzettend f*cked – de aarde
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wordt warmer, regeringen falen,

alleen maar miserabeler maakt.

de economie stort in en

Hij tart openlijk onze definities

iedereen voelt zich voortdurend

van politiek, religie, geluk,

beledigd op Twitter. Op dit

vrijheid en zelfs van hoop. Op

moment in de geschiedenis,

de typische Manson-manier,

met toegang tot technologie,

scherp en met humor, daagt hij

onderwijs en communicatie

ons uit om eerlijker tegen

waar onze voorouders alleen

onszelf te zijn en verbinding te

maar van konden dromen,

maken met de wereld op

worden we overspoeld door een

manieren die we zelf

gevoel van algemene

waarschijnlijk nog niet hadden

hopeloosheid. Waar het in Mark

bedacht. Alles is f*cked is het

Mansons eerste boek vooral

belangrijkste boek van deze tijd.

ging over de onvermijdelijke

Het verhaal van Orestes

fouten in ieder individu, gaat het

Aischylos 2012-07-20 Het

in Alles is f*cked over de

verhaal van Orestes, de enige

eindeloze rampen in de wereld

bewaarde Griekse toneeltrilogie,

om ons heen. Hij kijkt naar

toont in een groots lyrisch

onze relaties met geld,

drama hoe de wet van

entertainment, internet; en hoe

vergelding plaatsmaakt voor de

een teveel aan iets goeds ons

heerschappij van het recht.
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Koning Agamemnon, die zijn

dan je zou denken. Ze zijn

dochter offerde voor de

allebei blut. Ze hebben een

Trojaanse oorlog, wordt bij zijn

gigantisch writer's block. En ze

triomfantelijke terugkeer door

moeten een bestseller schrijven

zijn vrouw Klytaimestra

voor de zomer voorbij is. Op

vermoord. Hun zoon Orestes

een avond sluiten ze de

doodt zijn moeder om zijn vader

weddenschap om elkaars boek

te wreken. Door haar wrekende

schrijven, met het risico dat als

geesten achtervolgd vlucht hij

ze in elkaars huid kruipen hun

naar Athene, waar een nieuwe

leven voorgoed vernadert. Maar

rechtbank de keten van de

er wordt niemand verliefd.

bloedwraak doorbreekt.

Beloofd.

Stranddagboek Emily Henry

Het zwarte hart Stephanie

2020-07-02 January is een

Garber 2016-09-29 Caraval, in

hopeloze romanticus die vertelt

Nederland eerder verschenen

over haar leven alsof ze in haar

als Het Zwarte hart, belandde in

eigen feelgoodromans figureert.

binnen- en buitenland in de vele

Gus is een serieus en literair

bestsellerlijsten en

type die gelooft dat ware liefde

eindejaarslijstjes, en scoorde

een sprookje is. Maar January

menig 4- en 5-sterrenrecensies.

en Gus hebben meer gemeen

Ook in Nederland zijn
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lezeressen laaiend enthousiast

Brokkenpiloot Lincoln Peirce

over Garbers serie vol

2014-02-26 Dit e-book is NIET

romantiek, intriges en

geschikt voor zwart-wit e-

spannende wendingen. Dit is dé

readers. Niek de Groot weet dat

YA waar lezers naar snakken.

hij is voorbestemd voor iets

Deze originele serie over de

groots, iets gigantisch. Maar

zussen Scarlett en Donatella is

dan ook werkelijk iets

een wervelende show die je tot

kolossaals. Maar soms neemt

het einde toe wilt uitzitten! ‘Dit

zijn leven een andere wending.

boek is echt waanzinnig!’

of eigenlijk: op een of andere

Chinouk Thijssen, auteur en

manier achtervolgt pech hem

booktuber***** ‘Caraval heeft

altijd en maakt Niek met

het allemaal! Er zit liefde in,

regelmaat brokken. Niettemin

mysterie, ontroering en hoop.

blijft hij kalm en koelbloedig. Hij

Het leest als een trein en alles

is immers op aarde om zijn

wat je nog wilt is door, door,

leeftijdgenoten voorbij te

door in dit boek!’ Monica,

streven. Maar waarom laten

MyPerfectBookLife***** ‘Ik heb

mensen hem niet gewoon zijn

maar een woord. WAUW!’

gang gaan?

Coffeeandbookpage.wordpress.

Aristoteles en Dante ontdekken

com*****

de geheimen van het universum
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Benjamin Alire Sáenz 2017

onzekerheden maar de pijnlijke

Aristoteles en Dante zijn allebei

waarheid onder ogen durft te

van Mexicaans-Amerikaanse

zien, vind je de moed en het

afkomst, maar verder

zelfvertrouwen waar je in deze

verschillen ze in alles van

tijd zo'n behoefte aan hebt.

elkaar. Toch raken ze bevriend.

Mark Manson geeft je de tools

Dankzij hun vriendschap

om te kiezen waar jij om geeft,

ontdekken ze wie ze zijn, en

en dus ook waar je niet om

wie ze willen worden. Vanaf ca.

geeft. Dat idee omarmen werkt

15 jaar.

bevrijdend. Humoristisch en vol

De edele kunst van not giving a

goede grappen, maar bovenal

f*ck Mark Manson 2017-04-11

ondersteund door

Van populair weblog naar New

wetenschappelijk onderzoek.

York Times-bestseller is dit hét

De wrede prins Holly Black

boek voor zelfhulphaters! Stop

2020-02-25 De nieuwe serie

met altijd maar positief zijn, en

van internationale

leer in plaats daarvan om te

bestsellerauteur Holly Black,

gaan met je tekortkomingen en

van wie er wereldwijd al

de tegenslagen in het leven.

miljoenen boeken over de

Zodra je niet meer wegrent voor

toonbank gingen. Natuurlijk wil

je angsten, fouten en

ik zijn zoals zij. Ze zijn prachtig,
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als zwaarden gesmeed in een

menselijke afkomst en soms

hemels vuur. Cardan is nog

zelfs bedreigd. De arrogante

mooier dan de rest. Hem haat

prins Cardan is het ergst van

ik het allermeest. Ik haat hem

allemaal, dus waarom krijgt ze

zo erg dat soms, als ik naar

het altijd zo warm als hij in de

hem kijk, ik nauwelijks kan

buurt is? Het tij keert als Jude

ademhalen. Toen Jude zeven

door Cardans broer, kroonprins

was, kwam er een vreemde

Dain, wordt ingeschakeld als

man langs: een man met gekke

spion. Naarmate haar

kleren, puntige oren en een

spionnentraining vordert, krijgt

donderstem. Voor Jude wist wat

ze meer zelfvertrouwen en

er gebeurde, haalde hij een

maakt ze nieuwe vrienden.

zwaard tevoorschijn en

Eindelijk lijkt ze haar plek te

vermoordde daarmee haar

hebben gevonden. Maar in

ouders. Jude en haar zusjes

Elfhame is niets wat het lijkt, en

moesten met hem mee, ver

wie hoog vliegt, kan diep

weg naar het elfenland

vallen... De pers over De wrede

Elfhame. Tien jaar later is Jude

prins ‘Wat je als lezer ook zoekt

een opstandige jonge vrouw. Ze

– hartkloppingen veroorzakende

heeft het zwaar in Elfhame: ze

spanning, dodelijke romance,

wordt gediscrimineerd om haar

intrige of morele complexiteit –
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dit boek heeft het allemaal.’

Sapiens Yuval Noah Harari

Booklist ‘De koningin van de

2014-03-06 Honderdduizend

duistere fantasy. Holly Blacks

jaar geleden leefde de Homo

razendspannende boek vol

sapiens nog een tamelijk

intrige en magie is onmisbaar

onbekommerd bestaan in een

voor de fans van Sarah J.

uithoek van het Afrikaanse

Maas.’ Buzzfeed UK ‘Er zijn

continent en deelde hij de

veel verhalen over elfen, maar

planeet met ten minste vijf

geen zoals deze. Complexe,

andere menssoorten. Maar op

genuanceerde personages,

een zeker moment onderging

onderliggende sensualiteit en

het brein van deze mens een

een fantastische schrijfstijl

ingrijpende verandering: nu kon

werken samen om de lezer

hij zich plots verbeelden dat het

volledig voor zich te winnen.’

gras elders wel eens groener

The Guardian

zou kunnen zijn, en dus maakte

Gandhi Larry Collins 1983

hij zich op om de wereld te

Relaas over het einde van de

veroveren. In Sapiens neemt

Engelse macht in Brits-Indië en

Yuval Noah Harari ons mee op

over de totstandkoming van de

een fascinerende reis door de

onafhankelijkheid van India en

geschiedenis van de mensheid.

Pakistan in 1947.

Wie zijn we? Waar komen we
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vandaan? En hoe zijn we zo

door op het allerhoogste niveau

geworden als we nu zijn? In zijn

te innoveren. In dit boek biedt

aanstekelijke relaas laat Harari

journalist Ashlee Vance voor

ons kennismaken met het

het eerst een inkijkje in het

meest dominante wezen op

buitengewone leven van de

aarde: de mens.

meest gedurfde ondernemer

Elon Musk Ashlee Vance

van Silicon Valley. Geschreven

2016-02-16 Elon Musk is

op basis van exclusieve

misschien wel de opvallendste

gesprekken met Musk, zijn

en meest gedreven zakenman

familie en vrienden, volgt het

van dit moment – een

boek zijn reis tot nu toe: van

eigentijdse mix van Thomas

een ruwe opvoeding in Zuid-

Edison, Henry Ford, Howard

Afrika tot aan de top van de

Hughes en Steve Jobs. Musk

internationale zakenwereld.

valt op door zijn dynamiek en

Een onverwacht kerstcadeau

visie in een wereld waar

Robyn Carr 2020-09-29 Virgin

bedrijven vooral zekerheid

River 7½ – Een onverwacht

zoeken. Met zijn bedrijven

kerstcadeau De bekende Virgin

PayPal, Tesla Motors, SpaceX

River-boeken nu verfilmd voor

en Solar City verandert hij

Netflix Onder de kerstboom op

bedrijfstakken en de wereld

het plein in Virgin River vindt
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Annie een doos met puppy's.

Barabbas in Rome terecht.

De diertjes zijn nog zo klein dat

Daar wordt hij tijdens de Brand

ze intensieve zorg nodig

opgepakt en uiteindelijk met

hebben. Als de dierenarts komt,

andere christenen

ontmoet Annie voor het eerst in

terechtgesteld als een martelaar

jaren Nate weer – de

voor een geloof dat hij niet

aantrekkelijke vriend van haar

begrijpt.

broers die haar vroeger niet zag

Dark matter Blake Crouch

staan. Nu ze samen de puppy's

2016-08-26 Het leven bestaat

verzorgen, lijkt hij zijn ogen niet

uit keuzes. Door één pad te

van haar af te kunnen houden!

kiezen, sluit je het andere af.

Barabbas Par Lagerkvist

Maar wat als dat nu eens niet

2013-04-29 De vrijgelaten

zo is? Wat als je in een andere

Barabbas bekijkt de kruisiging

werkelijkheid dat andere pad

van Jezus van een afstand. Als

volgt. Wat als je spijt krijgt van

iemand die nooit liefde heeft

je keuzen? 'Ben je gelukkig met

ontvangen, is hij niet in staat

je leven?' Dat zijn de laatste

Jezus offer te begrijpen, maar

woorden die Jason Desson

het raakt hem wel. Hij weet niet

hoort vóórdat de gemaskerde

hoe, maar hij wil geloven. Na

ontvoerder hem bewusteloos

veel omzwervingen komt

slaat. En voordat hij wakker
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wordt en merkt dat hij

antwoorden liggen in een reis

vastgeketend is aan een

die wonderlijker en

ziekenhuisbed, omgeven door

afschuwelijker is dan alles wat

mensen die hij niet kent, die

hij zich ooit had kunnen

gekleed zijn in beschermende

voorstellen. Een reis die hem

pakken en een man die Jason

dwingt naar de donkerste

nog nooit heeft gezien naar

krochten van zijn ziel te kijken,

hem glimlacht en zegt: 'Welkom

terwijl hij het moet opnemen

terug, vriend.' IN de wereld

tegen een angstaanjagende,

waarin Jason Wakker is

nagenoeg onverslaanbare

geworden is niets zoals hij

vijand.

gewend is. Zijn vrouw is niet

Hillbilly Blues J.D. Vance

zijn vrouw. Zijn zoon is nooit

2017-05-30 Hillbilly Blues is

geboren. Jason zelf is geen

analyse van een cultuur in crisis

doorneeprofessor in

- die van de blanke

natuurkunde. Is déze wereld of

Amerikaanse arbeidersklasse.

de wereld waar hij vandaan

Niet eerder werd er zo scherp,

komt een droom? En zelfs als

en van binnenuit, over deze

de wereld die hij zich herinnert

bevolkingsgroep geschreven. J.

echt is, hoe kan hij die dan ooit

D. Vance vertelt hoe het is om

weer terugvinden? De

geboren te worden met sociale
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en regionale ellende als een

misbruik, alcoholisme, armoede

wurgkoord om je nek. Het

en trauma - zo typerend voor

verhaal van de familie Vance

deze groep Amerikanen - van

begint vol hoop, in het Amerika

zich af te schudden. Een

van na de oorlog. Zijn

ontroerende verhaal, met humor

grootouders verhuisden naar

verteld en vol kleurrijke figuren.

Ohio omdat ze wilden

Vance maakt het verlies van de

ontsnappen aan de armoede in

Amerikaanse droom bitter

hun thuisstreek Kentucky. Ze

voelbaar. Dit is een eerlijk

bouwden een

verhaal over wat het betekent

middenklassebestaan op, en

als al je hoop in duigen valt.

hun kleinzoon (de auteur) zou

Een belangrijker boek over

uiteindelijk naar Yale Law

Amerika zul je dit jaar niet

School gaan: de American

lezen.' - The Economist 'Een

Dream. Maar dit is de

empathische en scherpe

oppervlakkige versie van de

sociologische analyse.' - The

sage. Gaandeweg toont Vance

New York Times 'Deze elegie,

hoe zijn familie geworsteld heeft

deze melancholische klaagzang

met de eisen die dit nieuwe

over zijn diepe loyaliteit met een

bestaan stelde. Het is hun nooit

verdoemde klasse die hij

gelukt de geschiedenis van

achterlaat, gaat over meer dan
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zijn privé-verhaal. Via Vance

over moed, vriendschap, liefde

krijgen we een inkijkje in

en overleven, dood en verdriet,

Amerika als

verteld door de ogen van de

klassensamenleving.' - De

Dood, een toepasselijke

Groene Amsterdammer

verteller. Maar zal hij haar ook

De Boekendief Markus Zusak

sparen? De boekendief is een

2007-09-14 Duitsland, 1939.

imponerende oorlogsroman en

Liesel is pas negen jaar oud

verdient een plaats naast Het

wanneer ze door haar moeder

dagboek van Anne Frank. 'Zó

naar een pleeggezin wordt

mooi geschreven. Hoe kan De

gebracht. Een van haar geliefde

boekendief géén succes

bezittingen is een zwart boekje,

worden?' De Volkskrant 'Dit is

dat ze vond op het graf van

het soort boek dat je leven kan

haar broertje. In de jaren dat

veranderen.' The New York

Liesel bij de Hubermanns

Times

woont, wordt ze een gewiekste

Oma heeft me gestuurd om te

boekendief. Tijdens de

zeggen dat het haar spijt

verwoestende bombardementen

Fredrik Backman 2014-09-11

klampt ze zich in de

Elsa is zeven jaar en een beetje

schuilkelder vast aan haar

apart. Haar oma is

schatten. Dit is een verhaal

zevenenzeventig jaar, oud en
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gek. Zo schiet ze vanaf haar

Shoe Dog Phil Knight

balkon met een paintballgeweer

2016-05-04 Autobiografie van

op mensen die het woord van

de grootste

God komen verkondigen. Oma

sportschoenenmaker ter wereld

is de bovendien beste en enige

Phil Knight richtte in 1964

vriend van Elsa. Haar oma

samen met hardloopcoach Bill

vertelt Elsa de prachtigste

Bowerman Blue Ribbon Sports

sprookjes en verhalen. Elsa

op, in het begin als distributeur

vlucht in die verhalen waar

voor de Japanse schoenmaker

iedereen anders is en waar

Onitsuka Tiger. Ze begonnen

niemand gewoon hoeft te zijn.

met een startkapitaal van

Dan overlijdt oma. Ze laat een

slechts $1200. In 1971 ging het

stapel brieven achter waarin ze

bedrijf verder als Nike Inc.

zich verontschuldigt bij iedereen

Knight wilde het oorspronkelijk

die ze heeft gekwetst.

Dimension 6 noemen. Jeff

Gewapend met die brieven

Johnson, Knights eerste

begint Elsa aan haar grootste

werknemer, verzon de naam

avontuur. En leert ze de

Nike – uitgesproken als naikie.

waarheid over sprookjes,

Phil Knight over de naam Nike:

koninkrijken en een oma zoals

'Er spookten een heleboel

er maar een van was.

dingen door mijn hoofd. Ten
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eerste dat Johnson erop

de enige die weet wat er

gewezen had dat alle grote

gebeurd is. Ik ben de enige die

merken korte namen hebben.

haar kan laten praten.' Alicia

Twee lettergrepen of minder. En

Berenson lijkt een perfect leven

dat ze allemaal een harde klank

te leiden; ze is kunstenaar,

in de naam hebben, een letter

gelukkig getrouwd en woont in

als de K of de X, die in je hoofd

een prachtig huis in een goede

blijft hangen. Dat klonk allemaal

buurt in Londen. Maar als haar

zinnig. En was van toepassing

man op een avond thuiskomt

op Nike. Ik vond het mooi dat

doet ze iets verschrikkelijks: ze

Nike de godin van de

schiet hem vijf keer in het

overwinning was. Ik wilde

gezicht. Sindsdien zwijgt ze.

winnen.' De swoosh van Nike

Alicia's weigering om te praten,

werd in 1971 voor slechts $ 35

of een verklaring te geven voor

ontworpen door Carolyn

haar daad, maakt de moord op

Davidson. Knight was niet

haar man tot een mysterie dat

razend enthousiast over het

tot de verbeelding spreekt van

logo. 'Ik zal er wel aan wennen,'

media en publiek. Haar kunst

was zijn eerste reactie.

wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia

De stille patiënt Alex

zelf ver van alle media in een

Michaelides 2019-02-07 Zij is

psychiatrische inrichting is
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opgenomen. Psychotherapeut

veranderd. Zijn naam? Ego,

Theo Faber heeft lang moeten

onze innerlijke tegenstander. In

wachten voor hij de kans krijgt

een tijd waarin social media,

om Alicia te behandelen. Hij is

reality-tv en andere vormen van

vastbesloten Alicia aan het

schaamteloze zelfpromotie

praten te krijgen en het motief

worden verheerlijkt, moet de

voor haar daad te achterhalen.

strijd tegen ego op vele fronten

Maar met zijn vastberaden

worden gestreden. Maar

zoektocht naar de waarheid

gewapend met de lessen uit dit

brengt hij ook zichzelf in

boek zul je, zoals Holiday

gevaar.

schrijft, ‘minder bezig zijn met

Ego is de vijand Ryan Holiday

het vertellen van verhalen over

2017-06-13 Het heeft de

hoe bijzonder jij bent en

carrières van jonge,

daardoor vrijer zijn om jouw

veelbelovende genieën doen

wereldveranderende doelen te

stranden. Het heeft fortuinen in

bereiken.’

rook doen opgaan en bedrijven

De sympathisant Viet Thanh

aan de rand van de afgrond

Nguyen 2017-05-10 Het is april

gebracht. Het heeft tegenslag

1975 en in Saigon heerst

ondraaglijk gemaakt en leren

chaos. In zijn villa zit een

van fouten in schaamte

generaal van het Zuid
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Vietnamese leger whiskey te

maar terugkeerde naar Vietnam

drinken en hij is samen zijn

om te vechten voor de

getrouwe kapitein een lijst aan

communistische zaak. Viet

het opstellen van mensen die

Thanh Nguyens

een plaats krijgen op een van

verbazingwekkende roman biedt

de laatste vluchten het land uit.

een kijkje in de ziel van deze

De generaal en zijn

dubbelagent, een man wiens

landgenoten gaan een nieuw

hooggestemde idealen vereisen

leven beginnen in Los Angeles.

dat hij de mensen die hem het

Ze zijn zich er niet van bewust

meest nabij zijn moet verraden.

dat een van hen, de kapitein, in

Winnaar van: Pulitzerprize,

het geheim de groep observeert

Edgar Allan Poe Award, Andrew

en verslag uitbrengt aan een

Carnegie Medal, Dayton

meerdere in de Vietcong. De

Literary Peace Prize, Center for

sympathisant is het verhaal van

Fiction first novel prize,

deze kapitein, een man

California Book Award,

grootgebracht door een

Asian/Pacific American

afwezige Franse vader en een

Literature Award Viet Thanh

arme Vietnamese moeder, een

Nguyen is geboren in Vietnam

man die in Amerika ging

en opgegroeid in de Verenigde

studeren aan de universiteit,

Staten. Verhalen van zijn hand
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zijn verschenen in Best

verschenen, biedt deze roman

American Voices, TriQuarterly,

een belangrijk en onbekend

Narrative en de Chicago

nieuw perspectief op de oorlog:

Tribune. Ook is hij de auteur

die van een communistische

van het academische boek

sympathisant in gewetensnood.

Race and Résistance. Hij

Stillhouse Lake Rachel Caine

doceert Engelse en

2019-07-12 Gina is een

Amerikaanse Studies aan de

introverte huisvrouw met een

Universiteit van Zuid-Californië

gelukkig huwelijk en twee leuke

en woont in Los Angeles. De

kinderen. Maar dan wordt door

sympathisant is zijn, alom

een auto-ongeluk het geheime

geprezen, debuut. In De

leven van haar man als

sympathisant vertelt Nguyen het

seriemoordenaar onthuld.

verhaal van een man met twee

Gina's voormalige leven is

zielen, iemand wiens politieke

voorbij, ze begint opnieuw,

overtuigingen botsen met zijn

neemt een nieuwe naam aan,

individuele loyaliteiten. In

Gwen Proctor, die zich ontpopt

dialoog met, maar diametraal

als een moeder die door het

tegenovergesteld aan de

vuur gaat voor haar kinderen.

verhalen over de Vietnamese

Nu haar ex in de gevangenis

oorlog die eerder zijn

zit, heeft de nieuwe Gwen een
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toevluchtsoord gevonden in een

ze heeft geleerd hoe ze het

huis in het afgelegen Stillhouse

kwaad moet bestrijden. En ze

Lake. Toch blijft ze doelwit van

zal nooit stoppen.

stalkers en internettrollen die

Voor het leven Gary Smalley

denken dat ze iets te maken

2011-11-26 In dit slot van de

heeft met de misdaden van

serie over het gezin Baxter

haar man. Voorlopig blijft ze

draait alles om een

erop vertrouwen dat haar

familiereünie. Bijna iedereen

kinderen eindelijk rustig kunnen

heeft wel iets te vieren maar het

opgroeien. Maar net als ze zich

geluk wordt overschaduwd door

op haar gemak begint te voelen

één hartverscheurend bericht.

met haar nieuwe identiteit,

Terwijl langzaam doordringt

wordt er een lichaam gevonden

welke zware tijd voor hen ligt,

in het meer - en komen er

moet ieder voor zichzelf

dreigende brieven van een

bepalen wat echt belangrijk is in

maar al te bekend adres. Gwen

het leven. Te midden hiervan

moet voorkomen dat ze wordt

worstelen John en Elizabeth

ontdekt - of toekijken hoe haar

met een geheim dat ze nooit

kinderen het slachtoffer worden

eerder met iemand hebben

van een moordenaar die haar

gedeeld. Is er een uitweg uit

wil kwellen. Eén ding is zeker:

deze diepe dalen?
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Logboek van Bram Botermans

zou moeten kopen, maar juist

Jeff Kinney 2018

een effectieve manier van

De intelligente belegger

denken en handelen aanleert, is

Benjamin Graham 2015-03-25

het boek nog steeds

Volgens Warren Buffet

verbazingwekkend actueel. ‘De

verreweg het beste boek over

intelligente belegger’ is in de

beleggen dat ooit is

loop der jaren in talloze talen

geschreven. De klassieker ‘De

vertaald en sinds verschijnen

intelligente belegger’ uit 1949

zijn er wereldwijd meer dan 1

wordt zelfs na ruim 70 jaar nog

miljoen exemplaren verkocht.

steeds geprezen als de bijbel

Niet voor niets door Warren

die iedere belegger gelezen

Buffet uitgeroepen tot verreweg

moet hebben. De filosofie van

het beste boek over beleggen

Benjamin Graham heeft zich

dat ooit is geschreven. Met een

door de jaren heen keer op

uitgebreide inleiding van

keer bewezen – hij behoedt

superbelegger John C. Bogle,

beleggers voor kostbare fouten

oprichter van The Vanguard

en leert ze een succesvolle

Group.

langetermijnstrategie te

Big magic Elizabeth Gilbert

ontwikkelen. Omdat Graham

2015-10-07 In Big Magic

niet vertelt wélke aandelen je

moedigt Elizabeth Gilbert ons
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aan om onze verborgen

de urgentie van de situatie

talenten te ontdekken.

werkelijk door te dringen – en

Balancerend tussen spiritualiteit

nog gaan de meesten van ons

en vrolijk pragmatisme laat ze

door met leven zoals we dat

zien hoe we onze ideeën

altijd al hebben gedaan. Naomi

kunnen omarmen, nieuwe

Klein schrijft al tien jaar over het

uitdagingen het hoofd kunnen

klimaat. Tien jaar waarin de

bieden en onze dagen kunnen

aarde onherstelbare schade

vullen met meer passie en

heeft opgelopen en de politieke

mindfulness. Op weg naar het

landkaart ingrijpend is

leven waar je altijd van hebt

veranderd. Te lang hebben we

gedroomd.

het economische systeem van

Brand! Naomi Klein 2019-11-15

ongelimiteerde consumptie en

Al meer dan dertig jaar weten

ecologische uitputting in stand

we dat er een klimaatcrisis aan

gehouden. Voor Klein – en voor

zit te komen, maar met die

steeds meer mensen – is er

kennis hebben we weinig

maar één conclusie mogelijk: de

gedaan. Pas toen Greta

economische, sociale en

Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6

ecologische crises waar we ons

miljoen scholieren wereldwijd

in bevinden, houden sterk

haar voorbeeld volgden, begon

verband met elkaar. We moeten
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onze beschaving ingrijpend

veranderen. Het is tijd voor een
nieuwe groene politiek.
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