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LET OP!: Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers The Power of the Heart brengt de kracht, de wijsheid, de liefde en de
intelligentie van ons hart op een volkomen vernieuwende wijze onder de aandacht. Wat hebben Paulo Coelho, Isabel Allende, Eckhart Tolle,
Deepak Chopra en Maya Angelou met elkaar gemeen? Ze onderkennen de noodzaak van het luisteren naar je hart. Auteur Baptist de Pape
sprak met hen en nog vele anderen. Hij creëerde een boek met een verrassende wetenschappelijke en spirituele onderbouwing dat aan het
begin staat van een onstuitbare internationale beweging: laat je hart je gids zijn. Vind je ware potentie en je geluk, leef dichter bij je intuïtie.
Coelho, Allende, Tolle, Chopra en Angelou inspireren, De Pape overtuigt.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur
Nic Costa zet alles op alles om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht
op de koepel van de St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar op een
dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een
drinkgelag betrokken bij een bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn
zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio
waarop verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle
betrokkenen bij de verdwijning van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze
verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de
karaktertekeningen van zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een
superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de
lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van
zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met
een beheerst realisme en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een
sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de bossen van Polen. Drie soldaten zien steeds meer op tegen hun werkzaamheden – het
executeren en in massagraven dumpen van onschuldige mensen – en vragen hun commandant om een andere taak. Die krijgen ze: in het
bevroren woud moeten de soldaten op zoek naar zich schuilhoudende joden. Wanneer ze er – bijna tegen hun zin – een te pakken krijgen,
besluiten ze voordat ze teruggaan naar het kamp eerst hun honger te stillen. In een verlaten huisje maken ze van hun laatste restjes een
maaltijd, die ze delen met de joodse gevangene en een Poolse boer. Maar door die ogenschijnlijk eenvoudige handeling komen de soldaten
voor een groot dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog de maaltijd met elkaar hebt gedeeld? In een
nauwkeurige, afgemeten stijl confronteert Mingarelli de lezer met de dodelijke logica waarnaar de soldaten moeten handelen, en daarmee
met zijn eigen geweten.

Bij Karen thuis op de donkere zolder deelden Karen en Zippie toekomstplannen en dromen. Voor Karen is de zolder een
toevluchtsoord om te ontsnappen aan haar stiefvaders ongevraagde aandacht. Bij Karen thuis op de donkere zolder
deelden Karen en Zippie alles – sterke verhalen, middelbare schoolliefdes, toekomstplannen en dromen over
wereldreizen. Voor Karen is de zolder een toevluchtsoord om te ontsnappen aan de harde realiteit van haar stiefvaders
ongevraagde aandacht. Samen bedenken Karen en Zippie een slim plan om Karens stiefvader op zijn plek te zetten.
Maar een dodelijke afloop was nooit de bedoeling. Op zolder deelt Karen nóg een geheim met haar beste vriendin, een
geheim dat ze eigenlijk nooit prijs had mogen geven...
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect worden drie kogels afgevuurd, en er is ook
nog een oude man verdwenen. De Cock komt in een wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend
en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden
van de drie genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van
het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met zijn medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich
zelf op vreemd terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheur raken in een
schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De avonturenschool van juf Wervelwind' van Elise Primavera is
een heerlijk kinderboek dat doet denken aan 'Sjakie en de chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf
Wervelwind is de eigenzinnige directrice van de School voor Dochters van Drukke Ouders, die is gevestigd in een
vuurtoren. Haar motto is: het leven is één groot avontuur! Maar de vier meisjes die door hun ouders naar deze school zijn
gestuurd (in een doos, dat scheelt tijd), zijn niet meteen overtuigd van haar bijzondere kijk op de dingen. Wát moeten ze
leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin van een reeks fantastische avonturen. Zo moeten de meisjes op
zoek naar Dahlia, die in de lege, vijfde doos had moeten zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is een
bruisend voorleesboek voor kinderen vanaf zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' is het begin van een nieuwe serie vol aanstekelijke avonturen die doen denken aan de klassiekers van Paul
Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft en illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk ontving ze
verschillende prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...] Alle lof voor de prachtige
potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred review ‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse
bestsellerauteur van de Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit wervelende avontuur, dat doet denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude
voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Uit een pand aan de Keizersgracht is een kostbare verzameling van oude zilveren gebruiksvoorwerpen verdwenen. De
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eigenaar moet aan een hartaanval gestorven zijn. Zijn nichtje, en enig erfgename, komt verslag doen bij rechercheur De
Cock. Een vreemd, onbestemd gevoel bekruipt de grijze speurder. Hoewel dit ogenschijnlijk geen zaak voor hem is,
vermoedt hij dat het met de dood van de zilververzamelaar niet helemaal klopt. Hij gaat met zijn assistent Vledder op
onderzoek uit en raakt verstrikt in een van zijn meest bizarre misdaadavonturen.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij
een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert ze
lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden
weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop
alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor
Mac.
In Dagboek van een poes laat Remco Campert een buitengewoon oplettende poes aan het woord, die vanuit haar eigen
perspectief, maar met het verteltalent en de poëtische gevoeligheid van haar schepper vertelt over haar dagelijkse
avontuurlijke bestaan.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman
ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven
van iemand anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends
doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms lukt dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren
ingrijpend...
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard
exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee
Billings samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van
leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de
Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk
veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is
uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out
there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven
definitief onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit
meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
.....
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde
hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos,
weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag,
vangt slangen en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de
dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad een
echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in
aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige
naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en
humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke gemeenschap bestond in China, wist hij weinig van het christendom. Hij had, als
alle Chinezen, geleerd dat religie iets slechts was, dat gelovigen in het gunstigste geval misleide mensen waren, maar waarschijnlijker nog:
kapitalistische spionnen. Omdat zijn werk al even verboden was als het geloof, voelde hij een band met de Chinese christenen, en de
opofferingsgezindheid waarmee zij hun geloof beleden sprak hem aan. Zo schrijft hij onder andere over de non die haar leven wijdt aan het
terugkrijgen van onteigend land, de chirurg die in een dorp is gaan wonen om daar mensen gratis te behandelen en de dominee die
vermoord is tijdens de Culturele Revolutie. God is rood is het portret van een gemeenschap die zichzelf, tegen de klippen van het regime op,
niet wil verloochenen. Tot 1990 was Liao Yiwu (Sichuan, 1958) een ‘gewone’ Chinese dichter, schrijver en muzikant. Tegen wil en dank
werd hij een belangrijke stem in de Chinese vrijheidsstrijd. Zijn werk verschijnt allang niet meer in China, maar wel in de rest van de wereld.
In 2012 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse boekhandel.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is
een waar paradijs, en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de overkant is haar een doorn in
het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie ze
op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee
zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden
dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden.
Maar dan wordt hij weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de jongens te passen...
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is
erg ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen.
Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de
fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de
machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat
overwonnen moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de
bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
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