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wat licht is
1927. Italië is in de greep van de fascistische dictator
Mussolini. De broers Luca en Berio werken als
trapezewerkers in een klein, rondreizend circus. Ze
verloren hun moeder in de oorlog en wonen nu bij
goochelaar Veronica. Dan komt de jonge fotografe Yuna
in hun leven en verandert alles. Vanaf ca. 13 jaar.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet
hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro
het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp
nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is
het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos
huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met
haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een
droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor
haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt
Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg
heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet
verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter
te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar
kan blijven?
De grote kracht van Paulo Coelho is misschien wel dat
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zijn ideeën, filosofieën en onderwerpen direct aansluiten
bij de verlangens van zijn lezers, die op zoek zijn naar
hun eigen weg en naar nieuwe manieren om de wereld
te begrijpen. In Als een rivier spreekt de auteur
rechtstreeks tot zijn lezers en lezeressen. Hier zijn voor
het eerst stukken samengebracht die eerder verspreid
over de wereld zijn verschenen. Via speelse, soms
emotionele, dan weer beschouwende impressies en
gedachten geeft Coelho zijn verfrissende kijk op de
wereld en het leven, en laat hij telkens vanuit een andere
invalshoek zien hoe mensen invloed op het leven
kunnen uitoefenen door de juiste keuzes te maken.
In het oude China rond het begin van de jaartelling redt
een slavenmeisje een oude draak en vlucht met hem. Ze
wordt achtervolgd door een drakenjager. Vanaf ca. 10
jaar.
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats
met de naam Tom-All-Alone's waar ratten wonen. De
eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn houdt
kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar
hij zijn machtige cliënten beschermt en een dodelijk
geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden onthuld
door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die
koste wat het kost moet worden opgespoord en tot
zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu
privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de
eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft
zich voor Kerkhof in Londen laten inspireren door
Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is
verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar
spannende historische roman beschrijft ze een wereld
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waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde baby's
ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen
van de gegoede burgerij. En iedereen die daartegenin
wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de weg geruimd.
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse
Gabriel Keyne worden wakker op een bankje in Central
Park, aan elkaar geketend met handboeien. De twee
kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier
terechtgekomen zijn. Het laatste wat Alice zich herinnert
is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit ging
in Parijs en het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij
pianospeelde in een club in Dublin. Nu heeft Alice een
vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en bloed op
haar shirt. Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en
aangrijpend: deze psychologische thriller beneemt je de
adem tot aan de spectaculaire ontknoping.’ – Metro
‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL (radio)
Een dorpsgemeenschap verdeeld door hebzucht, lafheid
en angst. Een man achtervolgd door een verleden vol
pijn en verdriet. Een meisje op zoek naar geluk. Een
oude vrouw ziet de duivel arriveren... De nieuwe roman
van Paulo Coelho is een meeslepende geschiedenis
waarin de menselijke integriteit zwaar op de proef wordt
gesteld. "Met De duivel en het meisje besluit ik de trilogie
Op de zevende dag... De andere delen daarvan zijn Aan
de oever van de Piedra huilde ik en Veronika besluit te
sterven. De drie boeken behandelen een week uit het
leven van gewone mensen die zich plotseling
geconfronteerd zien met liefde, dood en macht. Mijn
opvatting is altijd geweest dat ingrijpende veranderingen,
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in het individu evenzeer als in de samenleving, zich
voltrekken in zeer korte tijd. Wanneer we er het minst op
bedacht zijn, plaatst het leven ons voor een uitdaging
door onze moed en veranderingsgezindheid op de proef
te stellen. Op zo'n moment kunnen we onmogelijk doen
alsof er niets aan de hand is, of aankomen met de
smoes dat we er nog niet klaar voor zijn." Paulo Coelho
in het voorwoord van De duivel en het meisje. Het kleine
Viscos, een door tijd en wereld vergeten gehucht hoog in
de bergen, wordt het toneel van een verontrustende
veldslag wanneer zich daar een vreemdeling meldt. De
komst van deze mysterieuze man heeft tot gevolg dat
het dorp betrokken raakt bij een listig spel, dat
onuitwisbare sporen zal achterlaten in het leven van de
inwoners. Hij komt uit een ver land en wil voor zichzelf
het antwoord vinden op de vraag die hem kwelt: is de
mens in diepste wezen goed of slecht? In De duivel en
het meisje wordt de integriteit van de dorpsbewoners
zwaar op de proef gesteld.
De dunne scheidslijn tussen waanzin en werkelijkheid
Op 11 november 1997 besloot Veronika dat het moment
om zelfmoord te plegen eindelijk! was gekomen. Ze
maakte zorgvuldig de kamer schoon die ze huurde in
een zusterklooster, draaide de verwarming dicht, poetste
haar tanden, nam haar opgespaarde tabletten in en ging
op het bed liggen. Ze wordt echter wakker in Villete, het
fameuze en beruchte gekkenhuis, waar ze ontdekt dat
`gek en `normaal heel relatieve begrippen zijn. In het
aangezicht van de dood leert ze juist haar werkelijke
verlangens kennen.
Airframe van Michael Crichton is een adembenemende
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en beangstigend actuele thriller over veiligheid in de
luchtvaart en een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is
schrijver van onder meer Jurassic Park, Timeline en
Zero Cool. Juist op het moment waarop veiligheid in de
publieke opinie alle aandacht heeft, vindt er een
dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan boord van
een commerciële vlucht van Hong Kong naar Denver.
Een koortsachtig en hectisch onderzoek volgt, waarin de
waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een
thriller die je ademloos uitleest en die je voor altijd in je
dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam
en uitermate boeiend!' - Goodreads.com 'Een meester in
zijn vak en terecht beschouwd als een van de beste
historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius
Valerius Verrens keert na de succesvolle campagne
tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij
wordt onthaald als Held van Rome is Valerius niet de
man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk
gehavend door de vele gevechten, zijn zus is dodelijk
ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En
ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met de dag
meer paranoïde. Zij die macht begeren zoeken
toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een
nieuwe bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren
van Rome zelf bevindt. Over de volgers van Christus,
een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van
Nero ontkent, wordt gefluisterd dat ze een opstand willen
ontketenen. Nero beveelt zijn Held van Rome om
Beschermer van Rome te worden, in de sekte te
infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd
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wordt, gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost
het hem zijn leven, en de levens van twintigduizend
Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie
begint, een zoektocht die hem tot aan de grenzen van
het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn
missie hem misschien wel net zoveel kan kosten als
wanneer hij faalt.
Alleen de liefde bepaalt wie we zijn 14 juli 1099.
Jeruzalem is omsingeld door de kruisvaarders. Binnen
de muren van de oude stad komen mensen van allerlei
leeftijden en geloof bijeen om te luisteren naar een wijze,
mysterieuze man. De Kopt beantwoordt hun vragen, die
eerst voortkomen uit hun angsten, maar later ook gaan
over schoonheid, liefde, wijsheid en wat de toekomst
gaat brengen. Paulo Coelho onthult in Manuscript uit
Accra dat de liefde en kennis die we in onszelf vinden
bepalen wie we zijn en niet de tegenslag in ons leven,
wat we vrezen, of hopen voor onze toekomst. angst
bestaat al zolang als de mens bestaat. En omdat we
hem nooit de baas zullen kunnen, zullen we ermee
moeten leren leven zoals de mens ook met stormen
heeft leren leven.
Soms is angst een wegwijzer in het leven, maar het kan ons
geluksgevoel ook behoorlijk belemmeren. Het vraagt durf en
moed om je angsten onder ogen te zien en te erkennen dat je
soms een angsthaas bent. Guus Martens schreef een
handzaam en origineel boekje om meer begrip van angst te
krijgen. Je leert met je angsten om te gaan en ze waar
mogelijk te overwinnen. Ook zul je anderen beter begrijpen
en kun je hen helpen om de emotie de baas te worden. Alles
met de bedoeling om gelukkiger te leven.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van
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een boekhandel in New York.
Appelfeld vertelt het verhaal van Bartfuss, `de onsterfelijke
genoemd vanwege zijn kamp ervaringen. Gevangen in een
tragisch huwelijk worstelt Bartfuss met gevoelens en
herinneringen die hem angst aanjagen en tegenstaan, en
probeert hij tegelijkertijd waardigheid en compassie levend te
houden essentiële menselijke waarden. Een indringend en
onvergetelijk verhaal, geschreven in Appelfelds kenmerkende
sobere en indirecte taal. De onsterfelijke Bartfuss is
misschien wel het krachtigste portret van een Holocaustoverlevende ooit geschreven.
Hij draagt een masker... en hij achtervolgt haar Hij staart haar
aan zoals alleen Colin dat deed. Maar Colin is dood en
Amelia denkt dat ze nooit meer zo zal huiveren van
verlangen, nooit meer trillend zijn naam uit zal schreeuwen. In
een maanverlichte tuin delen ze één kus. Geobsedeerd
probeert Amelia te achterhalen wie deze onbekende is.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girlboeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er
deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly
Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en
dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy
staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De
lucht is vol van verliefdheid en de laatste roddels. Alle meiden
kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten
kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan
tenslotte maar één it-girl zijn!
Christopher, berucht om zijn onverzadigbare lust, is weer een
vrij man. En dit keer heeft hij een missie: de enige vrouw die
net zo genadeloos is als hij versieren, verleiden en misleiden.
Maar Maria kent dit spel ook en blijft hem altijd één stap voor.
Tot de twee tegenover elkaar komen te staan en exact aan
elkaar gewaagd blijken te zijn.
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Coelho neemt de lezer in De winnaar staat alleen
mee naar het filmfestival van Cannes. Hier komt de
zogenaamde ‘superklasse’ bij elkaar, zij die het in
de wereld van de mode en de film gemaakt hebben.
Sommigen van hen leven in angst te midden van
eigen geprefabriceerde dromen, bang om geld,
macht en roem te verliezen. Ze deinzen nergens
voor terug en doen er alles aan om hun status te
behouden.
Een internationaal beroemde schrijver is zo druk
doende met zijn literaire werk en de plichtplegingen
die dat met zich meebrengt, dat hij niet in de gaten
heeft dat hij zich langzaam van zijn vrouw, Esther,
verwijdert. Zij was de vrouw die hem zover gekregen
had datgene te doen wat hij werkelijk wilde: een
boek schrijven. Dat boek, over een pelgrimstocht
naar Santiago, beleefde een stille triomf over de
wereld en werd gevolgd door een mondiale
bestseller over een jongen die op zoek gaat naar
een schat. Op het toppunt van zijn roem, wanneer zij
in Parijs bij hem is ingetrokken, neemt Esther het
besluit oorlogscorrespondente te worden. Ze wil
weten waarom de mensen niet gelukkig zijn en denkt
daar achter te komen in een oorlogssituatie. Het
laatst wordt zij in Parijs gezien met een man met
Mongoolse trekken. Dan is ze ineens verdwenen en
verdenkt men in eerste instantie de schrijver hiermee
iets van doen te hebben. Wat volgt is een lange
tocht waarin hij naar zijn verdwenen geliefde op zoek
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is, een odyssee die hem de ruimte geeft na te
denken over zijn relatie met Esther, over de liefde en
over verdwijnende culturen waarin liefde een
centrale plaats heeft.
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles
al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog
erger. Na de laatste zombie-aanval gebeuren er
vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven,
ze hoort stemmen die anderen niet schijnen te
horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging
om iemand aan te vallen. Wat is er toch met haar
aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo
raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog
niet alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar
verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als
ze in de spiegel kijkt...
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A
Christmas Carol) over de vrek Scrooge, die tijdens
de kerstdagen drie geesten op bezoek krijgt:
Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert het
leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.
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
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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...
Het is haar allereerste grote opdracht als
rechercheur: undercover gaan als serveerster in de
nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat
Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in
gevaar brengen door zich te laten afleiden door de
aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze
hem kan vertrouwen?
Het ware verhaal van een bijzondere spirituele reis.
De hoofdpersoon, Paulo, lijdt onder een vreselijke
vloek. Zijn meester draagt hem op een tocht te
maken op zoek naar zijn beschermengel. Alleen
door met hem in gesprek te raken kan Paulo de
confrontatie aan met zijn donkere verleden. Veertig
dagen lang reist hij met zijn vrouw Chris door de
hitte van de Mojavewoestijn, waar zij de Walkuren
ontmoeten, een groep vrouwen die door de woestijn
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trekt om de waarheid over engelen te verkondigen.
De beschermengel is zowel het verslag van een
persoonlijke strijd, vol twijfels en angsten, als het
ware verhaal van twee mensen die alles op alles
zetten om elkaar te begrijpen.
Met zijn scherpe denken veranderde Ludwig
Wittgenstein (1889-1951) de koers van de twintigste
eeuw voorgoed. Dat laat de Britse filosoof Ray Monk
zien in zijn veel geprezen biografie, die inmiddels de
status van een klassieker heeft. Monk bestudeerde
hiervoor niet alleen de geschriften en
correspondentie van Wittgenstein; hij sprak ook met
zijn vrienden, familie en studenten. Een fascinerend
portret van een onontkoombaar denker.
Het oog in de deur is het tweede deel in de
beroemde Weg der geesten-trilogie van Pat Barker.
In dit deel wordt luitenant Billy Prior gekweld door de
vraag aan welke zijdes van verschillende medailles
hij dient te leven: lafaard of held, gek of gezond,
homoseksueel of heteroseksueel. De roman vertelt
het moreel complexe verhaal over de gruwelijke
gevolgen van de Eerste Wereldoorlog voor de
menselijke geest en de Britse maatschappij in zijn
geheel. De Weg der geesten-trilogie is Pat Barkers
levensechte evocatie van de Eerste Wereldoorlog.
De trilogie is compleet met Niemandsland en Weg
der geesten.
This complete guide to TQC takes a practical, howto approach, addressing the quality revolution,
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customer obsession, planning processes;
improvement cycles, process management,
employee participation, getting started and ongoing
management; conducting TQC audits or review; and
the essence of TQC itself. Also included are
appendices of recommended readings, improvement
projects using the PDCA cycle, the "seven quality
control tools", and the "seven new management
tools". 40 illustrations and an index are provided.
Jord, Barda en Jasmine vervolgen hun tocht naar de
Drakenberg om de vijfde van de zeven edelstenen te
bemachtigen. Daarvoor moeten ze een
verschrikkelijk wezen verslaan. Gelukkig krijgen ze
hulp uit onverwachte hoek. Vanaf ca. 10 jaar.
Copyright: ad945a222981f89bac72c0a4928afe7f

Page 12/12

Copyright : matula.hu

