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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.
De kwestie van het bestaan van God, belicht vanuit kosmologie en moderne
fysica door de Engelse hoogleraar.
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.
Overzichtelijk opgebouwd wordt instructie gegeven over de wijze van aanpak, het
opbouwen van conditie en kracht, het werken aan lenigheid en trainen thuis of op
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de sportschool. Ook zijn er vele tips m.b.t. goede investeringen en
waarschuwingen voor misleidende informatie en apparatuur.
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 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.
Im Dezember 2012 wird eine 23-jährige Studentin in einem Bus in Delhi zum Opfer
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einer Gruppenvergewaltigung. Ihr Tod kurz darauf löst wochenlange Proteste in Indien
aus. Katharina Kakars bewegendes Buch erschließt uns die Lebensrealität der Frauen
auf dem Subkontinent, die millionenfaches Unrecht erleiden, aber häufig auch
unvorstellbaren Mut aufbringen, um sich zu wehren. Dabei kennt die Gewalt viele
Gestalten: Ehrenmorde und häusliche Gewalt, Mitgiftmorde und Vergewaltigungen, die
Abtreibung weiblicher Föten und die Tötung kleiner Mädchen sind in Indien an der
Tagesordnung. Sucht man nach den Gründen, begegnet man zwei gleichermaßen
erdrückenden Realitäten: den kulturell tief verwurzelten patriarchalen Strukturen und
dem ökonomischen Überlebenskampf der unteren Schichten. Katharina Kakar zeichnet
ein vielfältiges Bild der Welt indischer Frauen, die Lichtseiten eingeschlossen: So ist
der berufliche Weg von gut ausgebildeten Frauen in Indien oft leichter als vielerorts im
Westen. Die Heldinnen dieses Buches aber sind die Frauen, die sich findig und
furchtlos gegen das Unrecht stellen.
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen
middeleeuwse miniaturen in kleur.
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
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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, 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.
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
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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.
Dit is een uitgebreid boek met volledige afbeeldingen. Het omvat alle seksposities
waaraan een mens kan denken. Alle seksposities zijn uitgelegd met duidelijke foto's en
eenvoudige woorden.
De kersverse vampier Zoey Redbird woont sinds kort in het Huis van de Nacht. Ze
heeft de enorme vermogens omarmd die de vampiergodin Nyx haar gegeven heeft, en
ze begint te begrijpen wat het betekent om de leider van de Duistere Dochters te zijn,
de hoogste elite in het Huis. Dan gebeurt het ondenkbare: menselijke tieners worden
vermoord, en alles wijst naar het Huis van de Nacht. De spanning tussen de mensen
en vampiers in Tulsa is dan ook te snijden. Zelf raakt Zoey betrokken bij een verboden
flirt die haar afleidt van de dreigende crisis...
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
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hitte van de Mojavewoestijn, waar zij de Walkuren ontmoeten, een groep vrouwen die
door de woestijn 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.
In een beroemde maar wat verlopen bar in Hollywood werkt een barman. Met morbide
belangstelling observeert hij onder het glazen spoelen hoe zijn clientèle avond aan
avond in vergetelheid wegzakt en maakt ondertussen aantekeningen voor een roman.
In de hoop meer over ze te weten te komen sluit hij aarzelend vriendschap met de
stamgasten, die elk op hun eigen manier verknipt zijn. Maar na verloop van tijd begint
hij zichzelf vaker in te schenken dan zijn klanten en zijn leven buiten de bar wordt
steeds ondraaglijker. Hij beseft dat hij aan zijn drank- en druggebruik onderdoor zal
gaan als hij zichzelf niet bevrijdt. Dus bedenkt hij een ontsnappingsplan. Afwassingen is
een klassiek verhaal over de gevolgen van verslaving, verpakt in een pastiche op het
genre van de roman. De vorm is gedurfd maar zorgvuldig geslepen en de stem van de
verteller sleept je onverbiddelijk mee in zijn wereld.
Van de auteur van De alchemist, waarvan inmiddels wereldwijd honderd miljoen
exemplaren verkocht zijn. Trouw aan zichzelf volgt Brida, de hoofdfiguur in deze
schitterende roman, het pad van haar lotsbestemming. Op haar reis ontmoet ze Wicca
en leert ze de Traditie van de Maan. Door Wicca wordt ze onderwezen in de duizenden
jaren oude rituelen, in de ontmoeting met het Andere Deel, in de macht der emoties, de
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kracht van de seksualiteit: alles wat ze moet weten om ingewijd te worden in de grote
mysteriën van de heksen. Brida maakt in ons de gaven wakker die wij allemaal vanaf
onze geboorte in onze ziel dragen.
Frauen in IndienLeben zwischen Unterdrückung und WiderstandC.H.Beck

De grote kracht van Paulo Coelho is misschien wel dat 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.
Veertien jaar zijn verstreken sinds Sabriel de boosaardige Kerrigor versloeg en
hem verbande voorbij de Negende Poort van de Dood, en zo het Oude Koninkrijk
behoedde voor het Rijk van de Dood. De jonge Lirael voelt zich niet gelukkig bij
de Clayr, de gemeenschap van zieners die in de toekomst kunnen Schouwen.
Op haar veertiende verjaardag is haar gave nog altijd niet ontwaakt en ze
overweegt de Clayr voorgoed te verlaten. Dan krijgt ze een baan aangeboden in
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de bibliotheek, een uitgestrekt labyrint gevuld met vele magische geheimen en
wezens in ruimtes waar al millennia lang niemand meer een voet gezet heeft. In
de beschutte omgeving van de bibliotheek ontdekt Lirael dat ze over ongewone
magische vaardigheden beschikt. Samen met haar trouwe vriend, de
Ongemanierde Hond - een zeer oud magisch wezen - begint ze aan een
avontuur dat haar leven voorgoed zal veranderen. Want het is aan haar om het
kwaad te bezweren dat het koninkrijk bedreigt en dat de grenzen tussen Dood en
Leven dreigt te doorbreken.
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.
Gideon noemt me zijn engel, maar hij is het wonder in mijn leven. Mijn prachtige,
gehavende strijder – vastberaden mijn demonen te verslaan, terwijl hij die van
zichzelf negeert. De geloften die we aflegden, zouden ons meer dan alleen fysiek
met elkaar verbinden. Maar in plaats daarvan openden ze oude wonden, legden
ze onze pijn en gebreken bloot en lokten ze onze vijanden tevoorschijn. Ik voelde
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hem uit mijn vingers glijden. Mijn grootste angst leek werkelijkheid te worden,
terwijl mijn liefde sterker op de proef werd gesteld dan ik ooit voor mogelijk had
gehouden. Op het lichtste moment in onze levens waren we overvallen door het
duister uit zijn verleden, en werd alles waarvoor we hadden gevochten bedreigd.
We stonden voor een onmogelijke keuze: terug naar de bekende veiligheid van
onze levens voordat we elkaar kenden, of het gevecht aangaan voor een
toekomst die plotseling op een onhaalbare en hopeloze droom leek... ‘Day
speelt op zo’n zintuiglijke manier met sensuele thema’s dat haar broeierige
romantiek ook diepte krijgt. Alles wat lezers verwachten zit erin, en meer.’ – RT
Book Reviews
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.
Een schrijver neemt per ongeluk een telefoontje aan voor een detective en besluit zich voor
deze uit te geven.
Ethan wist zeker dat er in Gatlin nooit iets gebeurde. Tot hij Lena ontmoette, die hem een
wereld toonde die al die tijd verborgen was gebleven. Een Gatlin dat eeuwenoude geheimen
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herbergde, onder de met mos bedekte bomen en afgebrokkelde trottoirs. Samen kunnen ze
alles aan, maar na een tragisch sterfgeval begint Lena afstand te nemen van Ethan. Ze houdt
geheimen achter die hun relatie ernstig op de proef stellen. En nu Ethan openstaat voor de
duistere kant van het stadje en opgejaagd wordt door visioenen die alleen hij kan zien, is er
geen weg meer terug.
Prentenboek met gekleurde litho's waarop afbeeldingen van schepen uit verschillende
tijdperken en landen. Er wordt begonnen met boomstammen en geëindigd met een brik.
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