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In de roman Boerenpsalm (1935) is het levensverhaal van een boer. Deze boer vertelt over zijn verbondenheid met de aarde waarop hij
werkt, zijn relatie met God en het moeten accepteren van het lot dat hem en zijn gezin beschoren is. In poëtische taal bezingt de verteller van
bescheiden afkomst zijn liefde voor het leven. Deze originele boerenroman is een loflied op het boerenleven. De Vlaming Felix Timmermans
(1886 –1947) was schrijver en dichter. Hij was autodidact en schreef toneelstukken, romans met een historisch karakter, novellen, religieus
getinte werken, en gedichten. Naast schrijven schilderde en tekende Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook ontwierp hij de
boekbanden van de meeste van zijn boeken. In zijn tijd was hij een van Vlaanderens meest vertaalde en productieve auteurs. Zijn bekendste
werk is zijn roman Pallieter (1916).
'Als een spookverschijning, opgedoken uit het donker, stak een magere jongeman zijn hoofd door het autoraampje. Ik zag het mes
onmiddelijk. Het was een lang, smal wapen met een puntig toelopend lemmet. Het voelde koud en scherp aan toen hij het tegen mijn hals
drukte. 'Schuif op, of ik vermoord je', fluisterde hij.' Zo begint Alisons nachtmerrie. Ze wordt door twee mannen verkracht en zo vaak gestoken
met een mes dat de artsen later de wonden niet meer kunnen tellen. Haar keel wordt doorgesneden en Alison wordt voor dood achtergelaten
op een smerige open plek, kilometers verwijderd van de stad Port Elisabeth in Zuid-Afrika, waar ze woont. Maar Alison weigert te sterven. Ze
wil haar aanvallers niet de voldoening geven haar leven te vernietigen. 'Ik zal leven' is het inspirerende en moedige verhaal van een vrouw
die geen slachtoffer wil zijn. Door haar vastberaden dapperheid is zij erin geslaagd haar levensbedreigende lichamelijke en geestelijke
trauma te overwinnen en kracht te putten uit haar verschrikkelijke ervaringen. Alison reisde de hele wereld over om troost en steun te bieden
aan lotgenoten. Haar boek stond maandenlang nummer 1 op de bestsellerlijsten in Zuid-Afrika en bereikte internationaal een
miljoenenpubliek.
1716, de Caraïbische Zee... Het schip van kapitein Logan Haggerty wordt op de wateren van Pirates’ Alley geënterd door Red Robert.
Gevangen op het piratenschip raakt hij langzaam gefascineerd door deze beruchte zeerover, vooral als blijkt dat achter diens geheimzinnige
façade geen jongeman schuilt – maar een vrouw! Na een schipbreuk eindigt Logan met deze prachtige vrouw op een onbewoond eiland. Ze
leren elkaar beter kennen - véél beter - en hij ontdekt dat ze allebei al jaren achter Blair Colm, een nietsontziende schurk, aan zitten. Net als
er iets moois tussen hen lijkt op te bloeien, krijgen ze bezoek... Van Blair! Wat volgt is een spannende strijd waarin ze moeten vechten voor
hun leven - en voor hun liefde... Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 8
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve
McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf
jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In
1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer meester is.
Als een oproep naar het alarmnummer vanuit een afgelegen vakantiehuis al na één woord abrupt wordt afgebroken, besluit agent Brynn
McKenzie om poolshoogte te nemen. In het huis vindt ze de lichamen van een man en een vrouw. Ze zijn vermoord door twee
huurmoordenaars die nog steeds in het huis rondlopen. Brynn weet uit het huis te ontsnappen. Op de vlucht in de bossen rond het
vakantiehuis vindt ze de doodsbange Michelle, een logee van het stel dat dood in de woonkamer ligt. Brynn moet al haar vaardigheden,
sluwheid en politietraining inzetten om samen met Michelle de moordenaars te slim af te zijn. Maar de twee mannen zullen niet rusten tot
beide vrouwen uit de weg zijn geruimd...
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de
klas voor een werkweek. Maar wat is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten! Zeker een grapje van één van de
meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne week, die Marjoleintje op het prachtige eiland Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin,
krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die kapitein op een groot schip is, en de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de zee op.
Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je zou best met Marjoleintje
mee hebben willen gaan! Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
De zoutroute begint in Londen, in het hier en nu. Na de dood van haar vader vindt Isobel een oud zilveren amulet, gevouwen in een
krantenartikel over een vroegere Sahara-koningin. Geplaagd door akelige herinneringen uit haar vroege jeugd, besluit ze op vakantie naar
Marokko te gaan, op zoek naar haar identiteit. Dan neemt De zoutroute de lezer mee naar een jaar of dertig geleden, naar het nomadenvolk
dat rechtstreeks afstamt van de legendarische eerste koningin van de Touareg. Eén van hen, een jonge vrouw genaamd Mariata, wordt
gedwongen te trouwen met een slager in Zuid-Marokko; ze ontvlucht haar lot echter en reist in haar eentje de Sahara door, op zoek naar
haar verloren geliefde.
Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De beursgang was een van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma
vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien
jaar tijd een van de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen en eerdere
mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de Chinese overheid aan tegen de opkomst van de internetgigant? Duncan Clark, een van de
adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor het eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte.
Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het
resultaat is een gezaghebbend en meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.
Yoga is de laatste jaren flink in populariteit gestegen en is een beproefde methode om stijfheid of stress te lijf te gaan. Maar dat yoga ook een
spirituele kant heeft wordt vaak genegeerd. De zeven spirituele wetten van yoga laat zien hoe je die spirituele dimensie kunt ontdekken en
integreren in je leven wanneer je De zeven spirituele wetten van yoga als richtsnoer neemt. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel
wordt de filosofie van yoga uit de doeken gedaan en worden de zeven spirituele wetten geformuleerd. Het tweede deel benadrukt het belang
van meditatie en ademhaling, en het derde deel gaat over de beoefening van yoga en sluit af met een yogasessie volgens de zeven spirituele
wetten. De zeven spirituele wetten van yoga Deepak Chopra en David Simon ISBN 9789069636450 240 blz., 13 x 19 cm Gebonden E 15.90

In het kale landschap tussen de woestijn en de jungle, onder een verschroeiende zon, verstrijkt een dag - gruwelijk als alle andere.
Illegale immigranten worden gevangengenomen en verhandeld door criminele bendes, nadat ze eerst van hun geld, hun
toekomstdroom en zelfs hun naam zijn beroofd. Ze maken deel uit van een eindeloze stroom mensen die op zoek zijn naar een
beter bestaan. In deze onmenselijke waanzin bloeit een liefde op tussen twee mensenhandelaren, Estela en Epitafio. Ook zij
werden ooit gepakt door een bende, als kinderen, maar ze klommen op van gevangene tot bendeleider. Het is hun droom om op
een dag te ontsnappen aan deze mensenverslindende hel. Emiliano Monge vermengt in 'Het verschroeide land' de vertelvorm van
een thriller met die van een Griekse tragedie om te schrijven over geweld, verraad, en de harde waarheid dat het in Mexico nooit
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beter zal worden.
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’.
Neil Youngs eerste autobiografie, Waging Heavy Peace, was een internationale bestseller en een sensatie onder recensenten.
The Wall Street Journal vond het `geweldig: bescheiden, eerlijk, grappig en vaak ontroerend , terwijl The New York Times het `net
zo charismatisch eigenzinnig als de platen van Mr. Young noemde. Nu, met Special Deluxe, heeft Young een tweede boek
geschreven met bijzondere herinneringen over zijn jeugd in Canada, zijn muzikale invloeden, zijn familie, het rock-`n-rollleven en
een van zijn diepste, meest uitbundige passies: auto s. Aan de hand van de vele vervoermiddelen die hij heeft verzameld en
waarin hij heeft gereden, verkent Young zijn liefde voor de prachtig vormgegeven vintageautomobiel, en onderzoekt hij zijn pas
onlangs ontstane bewustzijn van de negatieve invloed die zijn hobby op het milieu heeft. Als fel voorstander van schone energie
vertelt hij het verhaal van Lincvolt, zijn speciaal omgebouwde elektrische auto, en zijn inspanningen om aan wetgevers en
consumenten te laten zien dat vervoermiddelen die geen benzine slurpen werkelijk levensvatbaar kunnen zijn. Special Deluxe
weet Youngs unieke lyrische, bijna muzikale stem goed te vangen. Het is grappig, eclectisch en prachtig openhartig. Special
Deluxe is een onvergetelijke, bonte verzameling herinneringen, illustraties en politieke overpeinzingen van een van de meest
oprechte en raadselachtige artiesten van deze tijd.
In de novelle De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa (1918) staat de mislukte liefde centraal. Juffrouw Symforosa, een
begijn, woont op het schilderachtige begijnhof van Lier en wordt verliefd op de tuinier, Martienus. Als zij verneemt dat deze tuinier
een `godgewijd‘ leven en wel als pater wil gaan leiden, is zij diep teleurgesteld. Later in het verhaal onderneemt zij een bedevaart
naar het klooster waar Martienus is. Daar ziet zij hoe gelukkig hij is. De Vlaming Felix Timmermans (1886 –1947) was schrijver en
dichter. Hij was autodidact en schreef toneelstukken, romans met een historisch karakter, novellen, religieus getinte werken, en
gedichten. Naast schrijven schilderde en tekende Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook ontwierp hij de
boekbanden van de meeste van zijn boeken. In zijn tijd was hij een van Vlaanderens meest vertaalde en productieve auteurs. Zijn
bekendste werk is zijn roman Pallieter (1916).
Libros españoles en ventaLibros españoles en venta, ISBNLibros españolesCatálogo ISBN. I.N.L.E. 1979Dispute Settlement
Reports 1998: Volume 6, Pages 2199-2752Cambridge University Press
Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern world. Whether it’s practical DIY homeimprovement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate
guide to our high-tech lifestyle.
inspireren hem om zijn onbeduidende leven achter zich te laten en de wereld in te trekken, naar een kostschool in Alabama. Daar vormt hij al
snel een onafscheidelijk drietal met zijn kamergenoot de Kolonel en diens beste vriendin Alaska. Alaska is mooi, slim, supersexy en totaal
verknipt. Miles weet dat hij de grens van hun prille vriendschap niet zou moeten overschrijden, maar wanneer zij hem de laatste woorden van
de vrijheidsstrijder Simón Bolívar vertelt - 'Hoe kom ik ooit uit dit labyrinth!' - is hij op slag verliefd. Terwijl Miles dieper haar wereld in wordt
gezogen, dringt de betekenis van die laatste woorden langzaam tot hem door en katapulteert Alaska hem ongenadig het Grote Misschien in.
Na 'Hotel Prison' reist Jan De Cock naar slachtoffers die konden vergeven 'Vergeven is misschien het grootste geschenk dat ik mezelf
gegund heb. Geestelijk ben ik toleranter en zachter geworden. En wat ik al zei, fysiek verdwenen mijn kwalen. Duw me niet in de
slachtofferrol. Uiteindelijk gaat het niet om wat je meemaakt, maar om hoe je ermee omgaat. Ik heb het wonder van vergeving mogen
ervaren. Alleen daarom al is mijn leven de moeite waard geweest.' - Hank Heijn-Engel, weduwe van de vermoorde Gerrit Jan Heijn. Tien jaar
nadat hij logeerde in gevangenissen wereldwijd om de polsslag te voelen van gedetineerden, neemt Jan De Cock de rugzak weer op. Deze
keer ontmoet hij slachtoffers en nabestaanden van misdaden die erin zijn geslaagd zich te verzoenen met de daders. Jan spreekt met ouders
van kinderen die werden gedood door Anders Breivik of een jonge schutter op een Canadese school, met knappe weduwen van
9/11-slachtoffers, met overlevenden van de Rwandese genocide, met Joodse en Palestijnse ouders die sinds de dood van hun kinderen
samen ijveren voor een geweldloze oplossing van het conflict. Hij speurt in alle windstreken bij koffie en wodka, bij boterhammen en
kerstkalkoen naar de bron van waaruit zij voortleven. Hij luistert naar hun verhalen, het worstelen met het leed, en het inzicht dat niet 'oog om
oog, tand om tand', maar wel verzoening bevrijdend werkt.
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is
het gezicht ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar
aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden.
Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken, zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe.
Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die op
misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde moordzaak...
Een aan lager wal geraakte Engelsman van middelbare leeftijd gaat op onderzoek uit als enkele ex-collega's, allen briljante wetenschappers,
vermoord zijn.
De sympathieke en nuchtere Jack Nightingale heeft als privedetective weinig meer omhanden dan zaken tussen overspelige mannen en
vrouwen. Een telefoontje van een notaris zet zijn leven op zijn kop. Jack blijkt een andere vader te hebben dan hij altijd had gedacht. Deze
heeft Jack bij zijn dood een enorm landhuis en een luguber contract met de duivel nagelaten. Op zijn drieendertigste verjaardag zal de duivel
Jacks ziel komen halen en zal hij branden in de hel. Jack heeft drie weken om een oplossing te vinden voor een probleem waar hij niet in
gelooft, maar waar hij toch niet aan kan ontkomen
The authorized, paginated WTO Dispute Settlement Reports in English: cases for 1998.
Dit boek gaat over de (NEN)ISO/IEC 20000 standaard, de internationale standaard voor IT-servicemanagement. Het gaat in op de
doelstellingen en de basisconcepten van deze standaard die voortbouwen op de principes van kwaliteitsmanagement. Het geeft een
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toelichting over de processen en functies van IT servicemanagement die door specialisten van over de gehele wereld als de belangrijkste
worden aangemerkt. Dit boek beschrijft de belangrijkste bouwstenen van de standaard, die kunnen worden toegepast in combinatie met
iedere methode of best practice op het gebied van IT service management, zoals ITIL maar ook andere. Dit boek legt uit aan welke
voorwaarden een organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een ISO/IEC 20000 accreditatie. Aan het eind van het boek is
een ISO/IEC 20000 Foundation voorbeeldexamen (EXIN) opgenomen. Dit boek is verkrijgbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Japans,
Nederlands, Spaans, Braziliaans-Portugees.
Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en
Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar
dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu
alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
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