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Een directeur van een luchtvaartmaatschappij in Midden-Amerika zet alles op het spel om een gangsterbende te ontmaskeren die
verantwoordelijk is voor het neerhalen van een vliegtuig waarin zich, behalve een kostbare lading, zijn vrouw, broer en zoontje bevonden.
A little girl wants a story that never ends. Her grandmother starts off a story about the old man from Madikere, his wife, her daughter, the
daughter's doll&and then?
Verslavend lekker! Samantha Young, Een verleidelijk aanbodbr) Braden is rijk, aantrekkelijk en ook single, en bovendien een man die altijd
krijgt wat hij hebben wil. En nu wil hij Joss! Maar zij is niet onder de indruk van zijn status en geld. Daarom doet Braden haar een heel
speciaal voorstel: een verleidelijk aanbod dat ze niet kan weerstaan... Samantha Young is 26 en woont in Stirlingshire, Schotland. Ze is dol
op schrijven en heeft een aantal romans zelf gepubliceerd. Een verleidelijk aanbod is haar internationale doorbraak. De roman werd een New
York Times Bestseller en is een bestseller in meerdere landen. `Vijf sterren! Absoluut een van de beste boeken die ik dit jaar las!'
Goodreads.com 'Een heerlijke liefdesgeschiedenis met geweldige karakters die je in je hart sluit.' Lovelybooks.de
Een inspecteur van politie in Bombay, India, onderzoekt de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie in een zelfgebouwde
bunker van het leven beroofde.
Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verzorgt Hana, een verpleegster, de enige patiënt die is achtergebleven in een kapot
gebombardeerde villa. Deze onbekende Engelsman is gered uit een brandend vliegtuig en is letterlijk zijn gezicht kwijt. Hana heeft slechts
één aanwijzing voor het achterhalen van zijn identiteit: een boek dat hij bij zich draagt, vol aantekeningen over een tragische
liefdesgeschiedenis.
On conduct of life.

In Materiaalkunde komen alle belangrijke materialen die toegepast worden in werktuigbouwkundige constructies aan de orde,
zoals metalen, kunststoffen en keramiek. Per materiaalgroep behandelen de auteurs: · de belangrijkste eigenschappen; · de
manier van verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste keuzeaspecten met betrekking tot constructies; · de manier van
specificatie in een technische tekening of een ontwerp. De eerste editie van Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar geleden.
In de tussentijd is het voortdurend aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en het mag dan ook met recht een klassieker
genoemd worden.
Thriller: the wicked deeds of a cult.
Novel on profesion of smuggling.
Novel on the deeds of a wicked cult.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde
vluchtelingen in het dorp arriveert. De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein naar Pakistan is
het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In
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2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse kolonisatoren zich
hadden teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant van
de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de
roman Trein naar Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Ayno
Holly en Gerry zijn een jong getrouwd stel. De twee maken vaak grapjes over het feit dat Holly niet zonder Gerry zou kunnen leven. Het idee
van 'De Lijst' was dan ook eigenlijk als grap bedoeld: als Gerry iets zou overkomen, zou hij een lijst voor Holly achterlaten met dingen die ze
zou moeten doen. Wanneer het noodlot toeslaat en Gerry ongeneeslijk ziek wordt, stort Holly's wereld in. Een paar maanden na zijn dood
besluit ze een mysterieus pakje op te halen bij haar ouders. Gerry blijkt zonder dat ze het wist woord te hebben gehouden, en heeft De Lijst
opgesteld. In het pakje bevindt zich, voor elke maand, een envelop met een opdracht. Het geeft Holly de kracht om verder te gaan, nieuwe
uitdagingen aan te gaan en erachter te komen dat liefde nooit verdwijnt maar altijd in je hart blijft bestaan. Cecelia Ahern (1981) veroverde al
meer dan 6 miljoen harten met haar boeken. P.S. Ik hou van je werd verfilmd met Hilary Swank in de hoofdrol. Naast P.S. Ik hou van je
schreef ze onder meer Ik zal je nooit vergeten, Voor jou en Het boek van morgen. 'Lief, treurig en grappig: een betoverende reis van verdriet
en hoop.' marian keyes, auteur van sushi voor beginners 'Cecelia Ahern heeft een krachtig drama neergezet, dat niemand leest zonder te
huilen.' bookcrossing 'Ahern debuteert met een lief, gevoelig verhaal (...). Ze beschikt over een natuurlijk verteltalent.' publishers weekly
Jamaica Lane – Lessen in verleiding is een nieuw deel in de heerlijke, sexy serie van Samantha Young. Voor lezers van E.L. James, Jennifer
Probst en Sylvia Day. De pijnlijk verlegen Olivia Holloway weet gewoon niet hoe ze een man moet benaderen. Haar verhuizing naar
Edinburgh geeft haar de kans op een nieuwe start en ze besluit dat het tijd is om haar angsten opzij te zetten. Nate Sawyer is een meester in
de kunst van het verleiden, maar zal zich niet snel binden aan een vrouw. Hij is de aangewezen persoon om Olivia met haar probleem te
helpen. Maar wat eenvoudige lessen in verleiding hadden moeten zijn, wordt al snel een intense romance. Nate heeft echter een verleden
dat hem achtervolgt en juist wanneer Olivia hopeloos verliefd begint te worden, laat Nate haar vallen. Kan Nate zijn angsten overwinnen? En
wil Olivia zich opnieuw laten verleiden?
Het derde deel in de grappige en steamy Off Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Dean Di Laurentis krijgt
altijd alles wat hij wil. Hij is nog geen meisje tegengekomen dat zijn charmes kan weerstaan. Totdat hij Allie ontmoet. Allie Hayes gaat bijna
afstuderen, maar heeft nog geen idee wat ze daarna wil gaan doen. En ze heeft het ook nog eens net uitgemaakt met haar vriend. Een
rebound met Dean, de one night stand-koning van het populaire ijshockeyteam, kan ze niet weerstaan. Maar één ding weet ze zeker: een
herhaling van de wilde nacht met Dean gaat er niet komen. Dean heeft een geweldige nacht met de gevatte Allie, en hij blijft daarna maar
aan haar denken. Maar Allie zegt dat het bij die ene keer moet blijven en dat ze alleen vrienden wil zijn. Dat laat Dean niet zomaar gebeuren
en hij zet alles op alles om Allie te veroveren. Het einde is het derde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de
fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000
keer gelezen en geluisterd. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Briar U.
Thriller.
Farce.
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De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve
auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de komst
van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met rust worden gelaten door de
bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien,
begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?

Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen van het Japanse eiland Okinawa, waar het grootste
aantal gezonde honderdjarigen ter wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft iedereen een ikigai, een reden van
bestaan. Het is één van de geheimen van een lang, tevreden en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa het
leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook ter wereld. Sommige
mensen hebben hun ikigai al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar op zoek. De auteurs vertrokken naar
Okinawa en interviewden honderden inwoners om te ontdekken wat volgens hen het geheim is voor een optimistisch en
gezond leven. Zo is een populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’,
dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben ze een moai, een groep mensen met dezelfde interesses die altijd voor
je klaarstaan. En wat ze aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd een doel hebben waarvoor je je bed uit komt.
García en Miralles kregen inzicht in wat de Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en omgaan met anderen. En hoe
het vinden van je ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit boek
helpt je om je eigen ikigai te vinden en vertelt over de Japanse filosofie die zorgt voor een gezond lichaam, geest en ziel.
De pers over ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te concentreren op wat belangrijk is, in plaats van op wat dringend is.
Door voortdurend in de gaten te houden wat goed voelt, zijn we in staat te ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo
Urano ‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich ontvouwen op het
moment dat we goed kijken en luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant Journal
High Society novel with blackmail, piracy, lust etc.
Dit boek brengt de magie van het leven terug waarvan je als kind zo onder de indruk was. Het leven was
adembenemend, opwindend en ontzagwekkend, en dat is het nog steeds! Als je maar weet waardoor magie wordt
voortgebracht. Rhonda Byrne neemt je bij de hand. Een mysterie wordt onthuld, afkomstig van een heilige tekst. Stap
voor stap komen eeuwenoude geheime lessen, onthullingen en wetenschappelijke wetten samen. Het resultaat na 28
dagen: een geluksniveau dat je niet voor mogelijk had gehouden.
Oliver en Jenny worden aan Harvard Universiteit stapelverliefd. Zodra ze van de collegebanken zijn verlost, trouwen ze.
Met desastreuze gevolgen, want Oliver wordt door zijn familie verstoten en het jonge stel krijgt het financieel heel zwaar.
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Net als Oliver en Jenny uit het dal opkrabbelen, wordt hun liefde op onbarmhartige wijze op de proef gesteld. Love Story
is misschien wel het mooiste liefdesverhaal aller tijden - een absolute klassieker in de romantische literatuur. Een
ijzersterk verhaal, ontroerend en recht uit het hart. Dit najaar is Love Story in het theater te zien als onvergetelijke
musicalsensatie met Freek Bartels en Celinde Schoenmaker in de hoofdrollen.
Mystery novel.
Het is het jaar 1659. Idris, een zeer bereisde Somalische koopman, ontmoet door een speling van het lot zijn zoon
Kandavar, die hij niet kende. Kandavar is de vrucht van een middernachtelijk rendez-vous in Malabar, India, nu bijna tien
jaar geleden. Omdat Idris zo dicht mogelijk bij zijn zoon in de buurt wil zijn, sluit hij zich aan bij het huishouden, tot diens
oom hem vraagt de jongen op andere gedachten te brengen in zijn droom om krijger te worden. Idris neemt zijn zoon dan
mee op een reis die hen van Malabar naar Ceylon brengt, van Toothukudi naar de mijnen van Golkonda – en daar
ontmoet Idris zijn nieuwe liefde. Zal hij de moed hebben haar achter te laten om mee terug te reizen naar het land van
zijn zoon, en naar een onzekere toekomst? Een klassieke avonturenroman en een sprookje voor volwassenen, op basis
van grondig historisch onderzoek, en vol prachtige wetenswaardigheden over het leven in de zeventiende eeuw, een tijd
waarin veel havens in het zuiden van India in die tijd in het bezit waren van de ‘Hollanders’, ofwel de V.O.C.
Thriller about three generations of a royal family.
In Danielle Steels roman De reis lijkt het huwelijk van Maddy en Jack Hunter een sprookje. Maar niets is wat het lijkt...
Voor de buitenwereld is het huwelijk van Maddy en Jack een sprookje: een gelukkig stel met allebei een droomcarrière.
Maddy is presentatrice bij het journaal en Jack is directeur van een televisiestation. De werkelijkheid is het
tegenovergestelde. Elke dag wordt Maddy gepest en gekleineerd door Jack. Wanneer zij beroepshalve betrokken raakt
bij een commissie die zich inzet voor mishandelde vrouwen, opent dat haar ogen en begint ze aan een reis. Een
innerlijke reis op weg naar vrijheid voor zichzelf... Danielle Steel heeft van haar 100 boeken rond de 800 miljoen
exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar romans zijn verfilmd voor televisie en haar boeken staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. www.daniellesteel.com
Humorous thriller.
Translation Studies, one of the fastest developing fields in the humanities since the early 1980s, has so far been Eurocentric both in its theoretical explorations and in its historical grounding. One of the major reasons for this is the
unavailability of reliable data and systematic analysis of translation activities in non-Eurpean cultures. While a number of
scholars in the Western tradition of translation studies have become increasingly aware of this bias and its problems,
practically indicates that the burden of addressing such defiencies and imbalances should be on the shoulders of
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scholars who are conversant with the non-Western translation traditions and capable of engaging in much-nedded basic
research. This book brings together eleven scholars with expertise in different Asian translation traditions, who highlight
language and cultural environments as well as perceptions and modes of operation often different from those in the
Western tradition. Their contributions enhance our understanding of the various elements that influence the transfer of
knowledge across cultures and provide invaluable data for the study of translation as a force for cultural development and
cultural planning. Contributors include Eva Hung, Judy Wakabayashi, Lawrence Wong, Yoshihiro Osawa, Teresa Hyun,
Keith Taylor, Rita Kothari, Doris Jedamski, Raniela Barbaza and Bill Cummings.
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