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Dochter Belinda is het zondagskind van Marty en Clark Davis uit de bekende serie boeken van Janette Oke over de
pioniers in Noord-Amerika. In dit zesde deel uit de serie zien haar ouders met trots, maar ook met zorg, hoe Belinda door
het voorbeeld van haar broer, dokter Luke, haar hoop zet op een verpleegstersopleiding, ver van huis. Haar oude
vriendschap met Amy Jo wordt op de proef gesteld als haar nichtje Melissa bij hen komt wonen om haar schoolopleiding
af te maken en alle drie de teenagers een oogje wagen aan de buurjongen Andrew. Een stille strijd ontstaat. Janette Oke
vertelt op de haar eigen plezierige wijze de lotgevallen van de familie Clark in een nieuwe episode, waarin Belinda
volwassen wordt en door de evenwichtige opvoeding van Marty en Clark leert, dat de liefde kan wachten.
Vriendschapsbrood is een warm en ontroerend verhaal over het leven en verlies, over vriendschap en familie en over de
troost van eten. Julia Evarts worstelt met een groot verdriet dat als een schaduw over haar familie hangt. Ze onderneemt
bijna niets meer. Tot ze op een dag een pakketje met deeg en een recept voor vriendschapsbrood op haar stoep vindt.
Haar dochtertje Gracie voorkomt nog net dat ze het weggooit. Het vriendschapsbrood blijkt de ideale manier om weer
nieuwe contacten op te doen, zoals de weduwe Madeline die net een theesalon geopend heeft. Daar ontmoet Julia
Hannah, met wie ze ook bevriend raakt. Binnen de kortste keren wordt de theesalon een ontmoetingsplek voor het
uitwisselen van recepten, tips en verhalen. Julia begint door de vriendschap in te zien dat ze hoognodig de confrontatie
aan moet gaan met haar verdriet en dat ze haar zus niet langer de schuld mag geven van wat er gebeurd is. Maar kan ze
dat?
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van de bijbelse geschriften.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een Loser
van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram
zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram
gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet op te
leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij
besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij
iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als
kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Een pasgetrouwd stel stapt in de sauna van hun luxe bruidssuite en ze komen er nooit meer uit. Als een ander echtpaar
op huwelijksreis naar Rome aan boord van hun vlucht wordt vermoord, is het duidelijk dat een moordenaar het heeft ge
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munt op net getrouwde stellen. Het is de angstaanjagende vraag welk gelukkig paar de volgende slachtoffers zullen zijn.
FBI-agent John OHara probeert de zaken op te lossen, terwijl special agent Sarah Brubaker achter een andere
vindingrijke seriemoordenaar aan zit, wiens slachtoffers één macaber ding gemeen hebben. Intussen vreest elk
pasgetrouwd echtpaar voor hun leven.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken
politicus beweert nu dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde
van Sophie McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar.
Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te
ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist
Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één uitweg: ze moet
in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
Talent Hunter Amber Hofman, een succesvolle recruiter is op zoek naar een aantrekkelijke partner, iemand om haar
leven mee te delen. Met haar collega Dusty gaat ze in het uitgaansleven van Rotterdam op stap en ontmoet ze Dolf, die
zich met zijn filosofisch inzicht identificeert met de Ontdekking van de Hemel en dat als zijn missie voor het leven ervaart.
Via Social Media komt Amber in contact met Frederico, een mooie goddelijke dandy, waarmee ze op zondagmiddag in
de Witte Aap afspreekt. Voor een vervolgafspraak is Frederico lastig bereikbaar, omdat hij een eigen bedrijf heeft en op
internationaal niveau opereert. Het is een dilemma voor Amber om een keuze te maken. Gaat ze voor Dolf of voor
Frederico? Amber besluit om bij Detox coach en Medium Odin een behandeling te ondergaan. Tijdens deze sessie laat
Odin doorschemeren dat Amber in haar werk promotie gaat maken en dat ze de liefde van haar leven gaat ervaren. Na
een seksueel hoogtepunt op een rode poef, gevolgd door een hemels weekend op het Christina Onassis Yacht vindt
Amber het lastig om één van de twee vriendschappen te beëindigen. In de tussentijd maakt Amber promotie en treed ze
bij een innovatief bedrijf in dienst, waar ze zich naar het buitenland laat uitzenden. Het pad wat ze voor ogen heeft, loopt
toch anders dan dat ze zich had voorgesteld en na een beproeving kiest ze voor de liefde van haar leven. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen
onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later
brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige
toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets
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meer van hem
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes,
architect, begin veertig, is de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet met volle teugen van de aandacht
van deze charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende liefdesbetuigingen
en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger
als hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die
Stephen King de koude rillingen zou hebben bezorgd.
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks
gebeurtenissen die het leven van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar grootmoeder op mysterieuze
wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een familie
die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om
stapje voor stapje de duistere, complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
Nieuwe editie van een weergaloze roman en een wereldwijde bestseller! Door de ruit van een operatiekamer kijkt Timoteo machteloos toe
hoe een collega-chirurg het leven van zijn dochter probeert te redden. In de nachtelijke stilte die hem omringt, richt Timoteo zich tot zijn
dochter en tot zichzelf. ¿Ga niet weg. Ik wil je iets vertellen.¿ Hij biecht een pijnlijk geheim op dat hij verdwenen waande in de tijd, maar dat
nu in alle hevigheid terugkeert: de buitenechtelijke verhouding die zijn steriele en uitgestippelde bestaan omvergooide en hem veranderen
van een gerespecteerde chirurg in een gewelddadige man. 'Een boek dat je in één adem uitleest, dat je bijblijft en je een andere kijk op het
leven geeft.' - Martha Baalbergen, boekhandel Van der Meer, in Boekblad
Beschouwing over een voor ieder toepasbaar filosofisch model, waarbij de individuele gevoelens en emoties bepalen wat er veranderd moet
worden om het leven dragelijker en plezieriger te maken.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om
hem voor het hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar
moeder helpt haar te vluchten en regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het
trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe
vaker hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt te zijn. Na
Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de Regency-periode
in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen aan De stille gouvernante!
Het derde en laatste deel van de populaire Boonsboro Inn-trilogie Een ongecompliceerde los-vastrelatie is het beste van twee werelden... of
toch niet? Het prachtige hotel staat al eeuwen in hartje Boonsboro. Het heeft vreugde en verdriet gekend, oorlog en vrede, liefde en haat. Nu
is het oud en moe en rijp voor de sloop. Maar dan wordt het gekocht door de familie Montgomery: drie broers, die samen een
aannemersbedrijf runnen, en hun excentrieke moeder. Zij willen het pand liefdevol opknappen en nieuw leven inblazen door er een bed &
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breakfast in te beginnen: de Boonsboro Inn. Ryder weet wel dat hij niet de meest sociale Montgomery-broer is, maar dat zijn moeder zonder
overleg Hope Beaumont als manager voor de bed & breakfast heeft aangenomen, ergert hem mateloos. Toch moet hij toegeven dat ze gelijk
had: Hope is efficiënt en toegewijd. En waanzinnig sexy. Wat hem betreft staat niets een ongecompliceerde, los-vastrelatie in de weg. Tot zijn
verrassing is Hope het daar niet alleen mee eens, ze blijkt zelfs nog beter in los-vast dan hij. Wat positief lijkt, tot hij merkt dat hij méér wil...

Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar één manier om
hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde
achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde
positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij
zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid
boven water te krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times
bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als
investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In
2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend
geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van
wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Het begrip chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een verzamelnaam van oude begrippen als chronische bronchitis en
emfyseem. Het gaat om patiënten die met langdurige en vaak voorkomende klachten van hoesten en/of dyspnoe bij de huisarts
komen en bij wie bij meting van de longfunctie een niet (volledig) reversibele luchtwegobstructie kan worden vastgesteld. De
verschijnselen zijn onomkeerbaar en vaak ook progressief. Soms staat de productieve hoest op de voorgrond, soms veel meer het
piepend ademhalen en de daarbij behorende progressieve dyspnoe.De verschijnselen worden veroorzaakt door een chronisch
ontstekingsproces in de kleinere perifere luchtwegen, met een obstructie en verlies van elasticiteit als gevolg. Het COPD
formularium gaat compact in op de symptomen, oorzaken, diagnose en behandeling van COPD.
Dit boek vertelt je precies wat je allemaal met je Android-tablet kunt doen. Van het gebruiken van internet, e-mail en social media
tot het vinden van apps, muziek en boeken. Het is geschikt voor alle types Android-tablets en bevat alle informatie die je nodig
hebt om met je tablet aan de slag te gaan. Foto's maken en delen, genieten van films en series, je agenda bijhouden en nog veel
meer - met dit boek heeft je tablet geen geheimen meer voor jou! Deze nieuwe editie is bijgewerkt tot en met Android-versie 8
(Ouro). Dan Gookin is de auteur van 'DOS voor Dummies', het allereerste Voor Dummies-boek. Hij wordt wereldwijd geprezen om
zijn vele computing-bestsellers. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Van de mede-auteur van American Sniper. Als het meedogenloze Tsjetsjeense terroristen lukt om een Russisch kernwapen uit de
Koude Oorlog over de Mexicaans-Amerikaanse grens te smokkelen, ziet de president zich tegen zijn zin gedwongen de enige
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eenheid te heractiveren die geschikt is hen te stoppen: marine SEAL-sluipschutter Gil Shannon en zijn team van SEALs en Delta
Force. In Doelwit Amerika zijn Gil en zijn team herenigd als een onofficiële Special Ops-eenheid die tegen de klok moet racen om
het land te redden van nucleaire vernietiging.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot gemeen hebben
Charlie Wong is de dochter van een straatarme noedelmaker en een mooie prima ballerina. Als haar moeder op jonge leeftijd
overlijdt, vervalt het gezin in armoede. Charlie kan niet langer naar school en moet meehelpen de kost te verdienen, maar kan
geen ander werk vinden dan een miserabel afwasbaantje in een Chinees restaurant. Daar werkt ze dag en nacht, zeven dagen
per week, want ze is vastbesloten haar jongere zusje een betere toekomst te geven. Dan komt er een uitgelezen kans op haar
pad: ze kan aan de slag als receptioniste bij een van de beste dansstudio’s in uptown New York. Ze is geïntimideerd door de
mooie, getalenteerde dansers en de rijke studenten, maar thuis kan ze er niets over vertellen. Haar traditionele vader wantrouwt
alles wat westers is, en zou haar zeker dwingen ontslag te nemen. Als Charlie het danstalent van haar moeder blijkt te hebben
geërfd, groeit haar zelfvertrouwen en voor het eerst in tijden geniet ze weer van het leven. Tot haar zusje ernstig ziek wordt.
Charlie zal moeten beslissen waar haar hart ligt: bij haar familie of bij haar eigen toekomst...
Levensbeschrijving van de Duitse architect (1905-1981), die voor Hitler talrijke gebouwen ontwierp en tijdens de Tweede
Wereldoorlog diens minister van bewapening werd.

De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym
is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en
de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de
kleintjes, Het grote boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en
liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen
op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning
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voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit voor te lezen!
Centraal in de lezing staat de idee van de vrouwelijke Messias, zoals ontwikkeld in de achttiendeeeuwse mystiek. Deze
‘verlossende maagd’ betekent een belangrijke herbezinning op de spirituele rol en status van de vrouw in het jodendom,
die in feite begon in de beweging rond de ‘valse Messias’ Shabbetai Tsvi. Deze lezing is vernoemd naar Juda Lion
Palache en Leeser Rosenthal: Juda Lion Palache (Amsterdam 26 oktober 1886 - Auschwitz 18 oktober 1944) was de
eerste joodse hoogleraar joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Hij werd daar op 15 oktober 1924 benoemd
tot gewoon hoogleraar in de taal- en letterkunde der Semietische volken, de Israelitische oudheden en de uitlegging van
het Oude Testament. Hij was hoogleraar in zowel de Faculteit der Godgeleerdheid als in die der Letteren en
Wijsbegeerte. De huidige leerstoelgroep Hebreeuws en joodse studies van de Universiteit van Amsterdam staat bekend
als ‘Juda Palache Instituut’. Leeser Rosenthal (Nasielsk 13 april 1794 - Hannover 7 augustus 1868) is de naamgever
van de Bibliotheca Rosenthaliana. Zijn collectie van zo’n zesduizend banden, die tijdens zijn leven al gold als
‘misschien wel de grootste privé-collectie in Duitsland’, werd in 1880 door zijn nazaten geschonken aan de stad
Amsterdam. Daar vormt de collectie de basis voor de huidige Bibliotheca Rosenthaliana, de bijzondere collectie voor
judaica en hebraica van de Universiteitsbibliotheek, die grote faam geniet als een van de belangrijkste joodse
bibliotheken op het Europese vasteland.
Politiek. Moord. Een schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met zeer belastend materiaal op zijn
computer. De gouverneur gelooft echter in zijn onschuld, want de senator is veel te intelligent om zoiets te laten
gebeuren. Het zaakje stinkt. Het spoor van Lucas Davenports onderzoek leidt naar een politieke regelaar die van de
aardbodem verdwenen lijkt te zijn, daarna – wat verontrustender is – naar de politie van Minneapolis zelf, en uiteindelijk –
het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs Machiavelli nog een paar lesjes in manipulatie zou kunnen geven.
Deze steenrijke erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe het er op de wereld aan toe zou moeten gaan, plus het
geld, het meedogenloze karakter en de koelbloedigheid om dit te laten gebeuren.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight goed
vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben
Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans van De hongerspelen. Maar
laat je niet door de Young Adult vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde
in zijn greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden samenvatten:HET BESTE BOEK TER
WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Speereen biografie
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Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat
iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en
hoe je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en
waarom je hier bent! In dit boek komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen
het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken door geloof in eigen kunnen en zonder
vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen
verhaal.
‘***** Linda Castillo wordt vergeleken met Karin Slaughter. En terecht.’ – Gooi- en Eemlander Politiechef Kate Burkholder is een harde tante,
maar als ze met de Slaboughzaak te maken krijgt, moet ze er alles aan doen om emoties buiten de deur te houden. Vier kinderen zijn
verweesd achtergebleven na een tragisch ongeluk waarbij de ouders en een oom door verstikking in een put met methaangas zijn
omgekomen. De autopsie wijst iets anders uit. Was het moord? Intussen wordt Kate’s district geteisterd door haatmisdaden tegen de amish
en algauw vermoedt ze een verband tussen de moord en de andere gewelddadige acties. De overheid stuurt profiler John Tomasetti om te
helpen. Kate heeft een complexe relatie met hem, maar groeit tijdens deze zaak nog meer naar hem toe. Terwijl ze hun handen vol hebben
aan de haatacties in de amishgemeenschap, komt een duister geheim van de Slaboughfamilie aan de oppervlakte drijven. De moordenaar
blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn geweest dan ze hadden gedacht. ‘**** Ook in dit deel wordt weer een zeer gevoelig onderwerp
aangesneden, maar Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ – Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend beschreven personages en een
intrigerend plot dat een paar onverwachte wendingen neemt terwijl je met je hart in je keel naar een einde leest, weet Castillo met grote
gevoeligheid door te dringen tot de emotionele belasting van politiewerk.’ – Booklist, starred review
Kleermaker Adam die te veel van de vrouwen houdt die hij kleedt, geeft toch het meeste om zijn vriendin Evelyn, die echter in 1989 (na die
Wende) uit jaloezie naar Hongarije vertrekt.
In een wereld waarin zoveel strijd en geweld is, wil iedereen steeds meer zekerheid hebben. Volgens Pema Chödrön is een beetje
onzekerheid onmisbaar om spirituele groei te bereiken. Op een eenvoudige en eerlijke manier laat de auteur ons zien hoe we stap voor stap
innerlijk vrede kunnen bereiken op weg naar vrede in onze naaste omgeving én in de wereld. Chödrön staat opnieuw stil bij shenpa, een
sleutelbegrip uit haar werk. Shenpa is het gevoel dat je kunt krijgen als er iets vervelends gebeurt, waardoor je emotioneel verkrampt. Om dat
te voorkomen, is het belangrijk dat je liefdevol naar jezelf kijkt, en open en ontspannen blijft. Met behulp van meditatieoefeningen kun je dit
bereiken. Een kleine klassieker in de dop over persoonlijke spirituele groei.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld
om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich
vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas
écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te
bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
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en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd
heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind 19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen en geloofsstrijd.
This publication is an exercise in the deconstruction of colonial myths and the creation of a decolonized native Atlantic Leeward
historiography.
Het waait verschrikkelijk en Elmer en zijn neef Wilbur halen weer een van hun grappen uit. Ze doen alsof Elmer weg waait. De andere
olifanten moeten erom lachen, maar de vogels vinden het niet leuk. Elmer zal ze laten zien dat ze niet bang hoeven te zijn. 'Een olifant kan
niet wegwaaien,' zegt hij. Maar.. er wacht hem een grote verrassing! Kinderen op de hele wereld houden van Elmer. Steeds weer wachten ze
ongeduldig op een nieuw avontuur van hun lievelingsolifant. En dit is misschien wel het spannendste avontuur dat Elmer ooit heeft
meegemaakt.
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