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Rumi - dialogo con l'universoGli insegnamenti spirituali del grande poeta mistico persianoEdizioni Mediterranee
Meeslepende geschiedenis van een vergeten oorlog In het midden van de negentiende eeuw was de Krim het toneel van een gruwelijke
strijd die minstens 800.000 levens eiste. Op en rond het grote schiereiland trok een machtige coalitie van Britse, Franse en Turkse troepen
ten oorlog tegen het Russische leger, gedreven door het angstbeeld van een Rusland dat heer en meester zou worden in een gebied dat zich
uitstrekte van de Balkan tot de Perzische Golf. Het nieuwe boek van Orlando Figes is een even boeiend als huiveringwekkend relaas over de
Krimoorlog (1853-1856). Figes gaat uitgebreid in op de militaire en politieke verwikkelingen, maar besteedt daarnaast veel aandacht aan het
leven op de Krim en aan de cultuur die in het strijdgewoel teloorging. Aan de hand van een schat aan fascinerende bronnen vertelt hij op
meeslepende wijze over de bloedige strijd en over de zware slag die Rusland werd toegebracht. 'De Krimoorlog () voldoet aan de eisen van
een briljant boek. Het weet de aanvankelijk matig geïnteresseerde lezer van meet af aan te boeien en soms zelfs mee te slepen. Figes is een
voortreffelijk schrijver en heeft bovendien Russische archieven kunnen raadplegen die voor zijn voorgangers nog gesloten waren.' Trouw '()
die stijl die net als in eerder werk kristalhelder en meeslepend is, op het bedwelmende af ().' De Volkskrant 'Met zijn nieuwe boek () ontrukt
de Engelse historicus Orlando Figes dit conflict op magistrale wijze aan de vergetelheid. Aanloop, verloop, afloop: Figes beschrijft en
analyseert het allemaal even goed.' NRC Handelsblad 'Figes lezen is een genot. Zijn stijl is meeslepend, het tempo is strak, zijn ontleding is
haarscherp en zijn standpunten zijn uitdagend. De Krimoorlog is een voltreffer.' De Morgen
`Wat is een lichtstrijder? `Dat weet je wel, antwoordde ze met een glimlach. `Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te
begrijpen [] Schrijf over die strijder. Voor Paulo Coelho is zelfonderzoek een sleutel tot het vinden van geluk. `Ik ben een strijder, geen wijs
man, zei hij eens in een interview. In De strijders van het licht verzamelde Coelho 133 levenswijsheden. Dit boek openbaart de strijder die
zich in ieder van ons verschuilt; een strijder van het licht, die weet dat hij kan vechten voor zijn dromen.
Wanneer Mimoen blijkt te zoenen met haar beste vriendin, maakt Polleke de verkering uit; gelukkig heeft ze Consuelo nog, een nieuw
klasgenootje uit Mexico. Vanaf ca. 10 jaar.
In 1943, na de tweedeling van Italië, met de koning en de geallieerden in het zuiden en Mussolini in het noorden, trok Primo Levi als
verzetsstrijder de bergen in, maar werd al na enkele maanden opgepakt. Als jood werd hij naar Auschwitz gedeporteerd, vanwaar hij als een
van de weinigen terugkeerde. Onmiddellijk na de bevrijding schreef hij, aanvankelijk uit een chaotische, blinde drang Is dit een mens, dat
wordt beschouwd als een van de klassieke getuigenissen over de jodenvervolging.
Revolutionair boek over de rol van God in moderne religie. Veel mensen geloven tegenwoordig in `iets maar is dat echt wat anders dan
geloven in God? Dit boek is een pleidooi voor godsdienstvrijheid op rationele gronden. Veel mensen geloven tegenwoordig in `iets, maar
noemen zichzelf niet religieus. Het een sluit het ander gelukkig niet uit, legt Dworkin uit in 'Religie zonder God'. Geloven in God betekent het
erkennen van waarden die vaak ook onder atheïsten bestaan. Op dat punt verschillen gelovigen en ongelovigen dus niet zo veel van elkaar.
Alleen al daarom zouden ze elkaar de ruimte moeten geven op hun eigen manier te geloven, zegt Dworkin. "Het standpunt dat Dworkin in
Religie zonder God inneemt reflecteert de toewijding aan het vinden van objectieve waarden die zo kenmerkend is voor Dworkins werk"
Jeremy Waldron, The Guardian -Ronald Dworkin was emeritus hoogleraar rechtsgeleerdheid en filosofie aan de Universiteit van New York.
Hij gaf les aan Yale en de Universiteit van Oxford. In 2007 ontving hij de Ludvig Holberg International Memorial Prize voor zijn onderzoek. Hij
overleed in februari 2013. 'Religie zonder God' werd postuum uitgebracht. Dworkin is een van de grootste rechtsfilosofen en denkers over de
democratische rechtsstaat uit de recente geschiedenis.

Achtergronden en toepassing van een bewustzijnsverruimende psychologie.
Verslag van een (imaginair) debat tussen vertegenwoordigers van atheïsme, jodendom, christendom, islam, hindoeïsme
en boeddhisme.
Dit is het boek dat Simon Schama altijd al heeft willen schrijven: Possibly the greatest story ever told, een grootse
geschiedenis van het Joodse volk in de geschiedenis van de wereld. Van Mozes tot psycho analyse, van de Bijbel tot de
Westelijke Jordaanoever, van de cultuur tot en met de wetenschap: op al deze terreinen zijn Joden van een beslissende
invloed geweest op de ontwikkeling van de wereld. Zoals John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten
ooit schreef: `De Joden hebben meer bijgedragen aan de bescha ving van de mensheid dan willekeurig welk land.
Schama vertelt dit verhaal met de weidse blik die hem tot een van de beste historici van onze tijd maakt: een
geschiedenis waarin schoonheid en gruwelen een even grote rol spelen.
Hoe moedig durf je te zijn als je de waarheid wilt achterhalen? Een rechter zet zijn leven op het spel om een
terroristische aanslag te onderzoeken In de jaren tachtig moet rechter Giacomo Colnaghi de moord op een
christendemocratische arts onderzoeken. De arts is vermoord door terroristen van de Rode Brigades. Maar waar
iedereen schreeuwt om wraak en harde straffen, twijfelt Colnaghi of dit wel de juiste reactie op terreur is. Wat het
onderzoek voor hem extra beladen maakt, is dat zijn vader een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde verzetsheld is
en dat de Rode Brigades zichzelf ook als verzetshelden beschouwen. Wat is de grens tussen verzet en terrorisme? In
zijn zoektocht naar een antwoord probeert de rechter de waarheid van alle kanten te bekijken. Dat blijkt levensgevaarlijk.
Als Dulcie Ballantyne een club voor beginnende schrijvers begint, komen er allerlei soorten mensen op af, maar ze
hebben gemeen dat ze allemaal even willen ontsnappen aan hun dagelijkse leven... Als Dulcie Ballantyne een schrijfclub
begint, zit ze voor ze het weet met een zeer uiteenlopende groep mensen rond haar keukentafel. Zo is daar Beth, die
vastbesloten is nieuwe tijdsbestedingen te vinden nu haar zoon naar de universiteit is; Jack, de plaatselijke makelaar, die
afleiding zoekt om te vergeten dat zijn vrouw er met zijn beste vriend vandoor is; de zeventienjarige Jaz, die graag schrijft
om te ontsnappen aan haar drukke en overheersende familie; en Victor, een eigenzinnige betweter, die naar eigen
zeggen de bestseller heeft geschreven waarop iedere uitgever zit te wachten... Ze hebben maar twee dingen gemeen:
allemaal willen ze ontsnappen aan hun dagelijkse sleur, en allemaal houden ze van schrijven. Dulcie is bang dat zo’n
onsamenhangende groep gedoemd is te mislukken. Maar wanneer ze tegen wil en dank niet alleen bij elkaars
boekideeën betrokken raken, maar ook bij elkaars levens, ontstaan de eerste vriendschappen en komen ze tot de
ontdekking dat ze meer aan elkaar kunnen hebben dan ze ooit hadden gedacht...
David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver zou jij gaan voor Rome? Total War - Rome Ondergang van Carthago is het verhaal van de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn
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greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale oorlog in Noord-Afrika en de belegering
van Carthago. Fabius overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook hebzucht en jaloezie
aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter
neer op één vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago, geïnspireerd
op de game Total War: Rome II uit de bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie epische verhalen. Een
verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een wereld waarin elke soldaat en
elke burger militaire slimheden en politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...
Een vrouw reconstrueert hoe haar echtgenoot haar, schijnbaar willens en wetens, heeft geanalyseerd tot zij het gevoel
had dat er niets meer van haar over was.
Hanif Kureishi beschrijft in Dit moet je weten op briljante wijze de opwinding rond de seksuele vrijheid en de drugscultuur
van de jaren zeventig. De revolutie van toen vormt de levendige achtergrond voor het drama dat zich voltrekt in deze
roman. Het is een komische, wijze en bruisende kijk op de verhouding tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen.
Jamal is een man van middelbare leeftijd, alhoewel hij moeite heeft dat toe te geven. Hij is gescheiden, heeft een zoon
waar hij dol op is en een succesvolle carrière als psychotherapeut. Dagelijks luistert hij naar de geheimen van anderen,
maar hij heeft zelf ook een verborgen verleden. Hij wordt nog altijd achtervolgd door Ajita, zijn eerste echte liefde, en
door een uiterst gewelddadige gebeurtenis die hem nooit meer los heeft
Meir Shalev – Mijn wilde tuin Zelfportret van de grootse Israëlische schrijver Meir Shalev als tuinier, vol levenswijsheid en
humor. In ‘Mijn wilde tuin’ beschrijft Meir Shalev zijn verhuizing naar de Vlakte van Jizreel in het noorden van Israël,
waar hij een haveloos stuk grond aantreft. Hij legt een nieuwe tuin aan, met wilde bloemen,struiken en bomen, die hij
liefdevol onderhoudt. Net als het schrijverschap vraagt tuinieren geduld: soms duurt het even voordat het schoonheid
oplevert. Elke plant, elk dier dat Shalev ziet, brengt hem op gedachten en inzichten over het leven, de literatuur en
koken. ‘Mijn wilde tuin’ van Meir Shalev bevat filosofische en humoristische bespiegelingen en is gelardeerd met
fullcolourillustraties en recepten: een ideaal cadeauboek! ‘De zijpaden die Shalev inslaat, lopen over een tapijt van
kleurige bloemen en geurige kruiden, en zetten de lezer altijd af bij adembenemende vergezichten.’ – De Morgen
In Heer der planten ontmoeten we Carlos Magdalena, een man met een missie. Hij wil zoveel mogelijk zeldzame en
bedreigde plantensoorten van de ondergang redden en ze uit de klauwen van dieven houden die in opdracht van rijke
verzamelaars opereren. Hij reist af naar de meest afgelegen en gevaarlijke gebieden te wereld – van het hooggebergte
van Peru en de geïsoleerde Mascarenen in de Indische Oceaan naar de outback van Australië – om stekken te nemen
voor de kweekkassen in Kew Gardens, waar hij ze met ingenieuze bestuivings- en propagatietechnieken laat floreren.
Van de[Nymphaea thermarum, ’s werelds kleinste waterlelie, tot de bedreigde Ramosmania rodriguesii, Carlos
Magdalena is befaamd om zijn vermogen deze betoverende en delicate planten weer tot leven te wekken en ze voor
uitsterven te behoeden. Heer der planten is een inspirerend verhaal van een man die er werkelijk alles aan doet om zijn
geliefde planten te behouden en beschermen. Hij laat ons kennismaken met het belang van onze botanische tuinen, met
de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek, maar bovenal met de pracht en bijzonderheden van ons kwetsbare
plantenrijk.
Perché ci sono donne, nel mondo islamico, che indossano il velo con orgoglio? Perché altre lo ritengono una prigione?
Questo libro stigmatizza ogni pregiudizio culturale che vede nella donna con indosso l’hijab una donna sottomessa.
Molte musulmane velate, infatti, sono donne emancipate e con un’alta considerazione di se stesse. Icone del softpower.
Mentre invitano alla libera scelta, le autrici portano avanti anche la battaglia delle donne iraniane e di tutte quelle che
lottano contro i soprusi e il velo come imposizione. Attraverso il racconto personale e le esperienze in prima persona di
alcune donne islamiche e non, favorevoli o contrarie al velo, questo libro contribuisce alla conoscenza variegata del
mondo musulmano, delle sue culture e delle sue tradizioni.
Te midden van de gewapende conflicten die Syrië verscheurden in de jaren tachtig groeit een meisje op bij haar drie
tantes. De sfeer op school is grimmig en de permanente dreiging wakkert de haat van het meisje tegen de regering aan.
Het drijft haar uiteindelijk in de armen van de fundamentalistische Moslimbroeders. Niet lang na haar toetreding belandt
ze in de gevangenis. Door gesprekken met politieke medegevangenen denkt ze voor het eerst echt na over haar eigen
leven, en ontdekt ze dat haat misschien toch niet de enige manier is om te overleven.
De Parijse schrijver Jean Bosmans raakt in de ban van zijn herinneringen aan de periode waarin hij samen was met een meisje,
Margaret Le Coz, dat net als hijzelf achtervolgd werd: zij door een neurotische stalker en messentrekker, hij door de roodharige
helleveeg die `volgens de burgerlijke stand zijn moeder scheen te zijn. Samen droomden ze van een nieuwe horizon die niet
langer door spoken uit het verleden zou worden versperd. Hun relatie eindigde abrupt toen Margaret halsoverkop de nachttrein
naar Berlijn nam. Jaren later probeert Bosmans haar op te sporen. De horizon is een echte Modiano: nostalgisch tot op het bot.
Overrompelend zijn de grandioze slotscènes van dit bij vlagen beklemmende boek, waarin de toekomst zich plotseling opent in het
volle daglicht van de 21e eeuw en een man samenvalt met zijn schaduw.
De zomer van 1984 is er een om nooit te vergeten. Althans voor Fielding Bliss, dertien jaar. Die zomer teistert een hittegolf zijn
woonplaats Breathed in Ohio. Die zomer wordt hij vrienden met Sal, een gehavende dertienjarige, die beweert de duivel te zijn. De
familie van Fielding heeft naast de opvang van Sal ook haar eigen demonen te verslaan, terwijl de hittegolf zijn tol begint te eisen.
Opgehitst door een fanaticus beginnen sommige plaatsgenoten echt te geloven dat Sal is wie hij zegt te zijn en stevent de
gemeenschap op een catastrofe af. De zomer die alles deed smelten is een indrukwekkende roman die laat zien wat er in een
gemeenschap gebeurt als angst voor het onbekende de overhand krijgt en hoe moeilijk de scheidslijn tussen goed en kwaad dan
nog te definiëren is.
Veertig voordrachten over vrijheid door de Indiase wijsgeer (1895-1986).
Isaac Amin is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in
elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de
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gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid
nodig om te overleven. Intussen worden Isaacs vrouw en kinderen geplaagd door onzekerheid, spijt en rouw, maar ondanks hun
schuldgevoelens gaat voor hen het leven door.
Overzichtsgeschiedenis van de wandtapijtkunst in de Zuidelijke Nederlanden van de Middeleeuwen tot ca. 1800.
Duitsland, 1943. Rosa Sauer verlaat Berlijn in de hoop een beter leven te vinden bij haar schoonouders in Oost-Pruisen. Haar
man vecht aan het front en haar ouders zijn omgekomen. Maar juist daar komt Hitler dichterbij dan ooit: zijn hoofdkwartier bevindt
zich in de bossen van het nabijgelegen Wolfsschanze. En als de burgemeester Rosa voordraagt als voorproefster van de Führer,
bevindt ze zich plotseling in het centrum van het nazibolwerk. Daar moet ze zich bewegen tussen de zogenaamde vrijheid die de
baan haar geeft en de schaamte bij de Führer te horen. Rosella Postorino belicht een uniek historisch aspect van de Tweede
Wereldoorlog in een rijke, gedetailleerde stijl. Deze roman over liefde, overleven en wroeging blijft in je hart gegrift.

REVOLUTIONAIRE PSYCHOLOGIE, zoals de naam al aangeeft, is in het leven geroepen om een catastrofe te
veroorzaken in het grimmige psychologische land die de moderne mens binnen in zichzelf draagt. En uit het puin van
deze psychische ramp zal het Hemelse Jeruzalem, het Kristallen Eiland, de Elysische Velden, de Tuin van de
Hesperiden ontstaan of, in andere woorden, de ondoordringbare toevluchtsoord voor de opstandige zielen die de
UITEINDELIJKE BEVRIJDING hebben bereikt...
Un viaggio nel mondo poetico e spirituale del grande mistico sufi Rumi, vissuto nel XIII secolo, considerato non solo un
poeta ma anche un profeta e un santo, tanto che per molti musulmani è un nuovo Maometto, per molti cristiani un nuovo
Gesù, per molti ebrei un nuovo Mosè. Il suo messaggio – l’amore è l’essenza di tutte le cose – può essere assimilato a
quello di san Francesco e di Dante, suoi contemporanei, ma si rilevano anche affinità con il pensiero di Pitagora, Socrate
e Platone. Il libro, attraverso un’evocativa selezione dei versi di Rumi, ne indaga il percorso esoterico mettendolo spesso
in relazione con l’opera dantesca, spiegando come il tesoro di dottrine e di tecniche estatiche conservi tuttora un sapore
estremamente moderno, questo perché l’approccio di Rumi, libero e universale, trascende la specificità delle singole
religioni.
Tutti coloro che sperimentano la sottomissione, alla fine si abituano. Millenni di schiavitù hanno prodotto nelle donne una
forma di adattamento che rende loro dolci persino i frutti più amari. Ci sono padri e madri che ingannano le proprie figlie
promettendo un mondo imparziale, una meraviglia che si chiama amore ricambiato, che a volte si rivela un’illusione o
una prigione. Ci sono uomini che si riempiono la bocca di parole e gonfiano il petto di orgoglio mentre dichiarano i
princìpi universali, che sono tali solo nell’universo degli uomini, meglio se uguali a loro. E ci sono figli che hanno pianto
le lacrime delle loro madri quando le hanno viste perse, abbandonate e bastonate ma che, una volta diventati adulti,
hanno a loro volta perso, abbandonato e bastonato. Nel mondo delle Cronache delle principesse addormentate, invece,
le donne si impossessano del potere dei padri, mostrano con orgoglio il coraggio che manca a molti uomini, diventano
anche crudeli, arroganti, prepotenti, spietate, smettono l’abito dell’anima bella e indossano, secondo le circostanze,
l’armatura del guerriero giusto, la corona del tiranno oppure il cappuccio del boia. In questo mondo a rovescio, pur
rimanendo donne, non sono affatto oppresse e innocenti, ma diventano, come gli uomini, anche carnefici onnipotenti.
Net als Het einde van de cirkel een duizelingwekkende thriller Archeoloog Bjørn Beltø reist de wereld rond op zoek naar
een manuscript met daarin het best bewaarde geheim van het Oude Testament. Hij vindt en volgt geheimzinnige
aanwijzingen en ingewikkelde coderingen tot hij de ontcijfering van het geheim nabij is. Onthulling zou grote gevolgen
kunnen hebben voor het christelijk geloof ...
Eckhart Tolles De kracht van het Nu, hét spirituele boek van het afgelopen decennium, nodigt je uit je over te geven aan
het Nu. Bevrijd jezelf van je constante denken! Tolle's praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente
waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de
identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons
denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je
over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook
achter dat we al `heel' en `volmaakt' zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades
om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. Relaties kunnen
echter ook een toegang zijn om tot verlichting te komen, mits we ze wijs benutten zodat ze bijdragen aan onze
bewustwording en we daardoor in staat zijn meer liefde te geven. Als we volledig aanwezig kunnen zijn en iedere stap in
het Nu kunnen zetten, kunnen we de werkelijkheid ervaren van zaken als `overgave', `vergeving' en `het onnoembare'.
Zo kunnen we onszelf openstellen voor de transformerende ervaring van De kracht van het Nu.
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