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Ik hou van Las Vegas Lindsey Kelk 2012-04-04 De Britse Angela Clark heeft haar leven in New York perfect voor elkaar. Tot ze haar
baan als blogger kwijtraakt - en de immigratiedienst daar lucht van krijgt. Al snel ligt er een brief op de mat waarin staat dat Angela's
werkvisum wordt ingetrokken. Om in het land te mogen blijven, zal ze binnen een maand een baan moeten vinden. Of een
echtgenoot. Ze heeft alleen het flauwe vermoeden dat haar knappe vriendje Alex bepaald niet staat te springen om met haar te
trouwen. Tijdens een meidenweekend in Las Vegas met haar beste vriendin Jenny hoopt Angela haar zorgen even te vergeten.
Samen gaan ze zich te buiten aan alle decadentie die de stad te bieden heeft: cocktails, extravagante outfits, clubs en natuurlijk
brengen ze een bezoekje aan een van de vele trouwkapellen. Angela houdt stug vast aan het credo: what happens in Vegas stays in
Vegas. Helaas blijkt de realiteit iets ingewikkelder in elkaar te zitten...
Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI op
Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het
gaat over supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn
dan andere computers en zo tientallen miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het strafbaar? Is het handelen met
voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller van
wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse internationale best sellers op zijn
naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de financiële
wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller
van John le Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander laten
zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste
werk op de kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een
hoorzitting in de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de corrupte beurshandel,
veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een antiheld, een
geheime samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een
enkel ouderwets, spannend geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...) Het beschrijft op
pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht
man elk, plus allerlei adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te bedenken welke explosieven ze nodig
hadden om een gat te maken in een onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een
geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te
beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter en was ontworpen om
vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een onderaards
reptiel met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien
nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden van Chicago verbinden
met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey. Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou
blijven.
De ijsmakers Ernest Van der Kwast 2015-01-06 Helemaal in het noorden van Italië ligt de vallei van de ijsmakers: een tiental dorpjes
dat al generaties lang gespecialiseerd is in het bereiden van ijs. Volgens Giuseppe Talamini is het er zelfs uitgevonden. Zijn familie
vertrekt elke lente naar de ijssalon in Rotterdam, in de winter keren ze terug naar de bergen. Maar zijn zoon Giovanni besluit met
deze traditie te breken. Hij is gegrepen door de poëzie en schopt het tot directeur van het belangrijkste poëziefestival van de wereld.
Op een dag doet zijn jongere broer Luca, die niet alleen de ijszaak in Rotterdam maar ook het mooiste meisje van het dorp heeft
gekregen, hem een hoogst ongebruikelijk verzoek. Dan komt Giovanni voor de keus te staan nog eenmaal het belang van de familie
te dienen of definitief voor zichzelf te kiezen. De ijsmakers is een hartveroverende roman over familiebanden, die moeilijker te
verbreken blijken dan menigeen zou wensen. Daarnaast is het een bijzonder smakelijk boek over de poëzie van het ijsmaken, en de
ijzingwekkende kracht van de poëzie. Ernest van der Kwast (1981) werd geboren in Bombay, India. Hij debuteerde in 2005 met de
roman Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Onder de naam Sieger Sloot publiceerde hij de roman Stand-in (2007).
Tevens was hij medeverantwoordelijk voor de verhalenbundel Man zoekt vrouw om hem gelukkig te maken, die onder de
auteursnaam Yusef el Halal verscheen. Van zijn autobiografische roman Mama Tandoori (2010) werden meer dan 70 000 exemplaren
verkocht. In 2012 verscheen de novelle Giovannas navel.
Ver van de boom Robin Benway 2018-06-26 Ver van de boom is een YA-roman over familie van Robin Benway. Winnaar van de
National Book Award 2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de geadopteerde Grace op zoek gaat naar haar biologische moeder,
ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer heeft. Haar zus Maya lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar adoptiegezin, maar
broer Joaquin is nog altijd op zoek naar een familie die hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie je

bent?
Je geloof verdedigen / druk 1 R.C. Sproul 2007-05 Inleiding tot de apologetiek (verdediging) van het christelijk geloof, door de
Amerikaanse evangelicale theoloog.
De weg uit de financiele crisis George Soros 2012-07-02 George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over de
wereldeconomie en -politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS zich heeft kunnen verdiepen in de
jaren 2008-2011, en waarom hij voor de komende jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door
de overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek alternatieve oplossingen voor. Hij pleit voor
vergaande aanpassing van het financiële systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie, en geeft daarvoor concrete
suggesties.
Het meisje met de onderrugtattoo Amy Schumer 2016-08-22 Zij is de leukste vrouw van Amerika. Misschien wel van de hele wereld.
Ze houdt van provoceren, gaat geen enkele uitdaging uit de weg en is niet bang om zichzelf belachelijk te maken. Deze openhartige
memoir laat de lezer zowel huiveren als hardop lachen van herkenning. Amy kijkt terug op haar jeugd, haar rise to fame, de hechte
band met haar zusje Kim en haar vastberadenheid om de wereld elke dag eerlijk en humorvol tegemoet te treden.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van
het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die
bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De
14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te
overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader
dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote
huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe
hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de
ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door
journalist en auteur Katherine Marsh.
Door het zwarte sparrenwoud Joseph Boyden 2010-11-29 Winnaar van de prestigieuze Scotiabank Giller Prize 2008 De
legendarische piloot Will Bird ligt in coma in het ziekenhuis van zijn geboortedorp. Zijn beeldschone nichtje Annie Bird is
teruggekeerd van een lange zoektocht en zit naast zijn bed. Ze zijn verbonden in stilte en zijn allebei op verschillende manieren
gebroken. Dan begint Annie haar verhaal te vertellen, een verhaal van verdriet, vurige liefde, oude vetes, mysterieuze verdwijningen,
vliegtuigongelukken en moord. Maar ook een verhaal over de kracht van familiebanden. Terwijl de geheimen van Annie en Will
langzaam worden onthuld het tragische verraad waardoor Will zijn familie verloor, Annies wanhopige zoektocht naar haar zus
Suzanne die haar van het ruige Canada naar het grotestadsleven in Amerika bracht ontvouwt zich een onvergetelijke saga over
veerkracht en lotsbestemming. Met Door het zwarte sparrenwoud heeft Joseph Boyden opnieuw een adembenemende roman vol
avontuur en spanning geschreven. Een roman die een weergaloos beeld geeft van de verlatenheid en ruwe schoonheid van de
natuur en de grimmige realiteit van het grotestadsleven.
De mysterieuze zolder Neal Shusterman 2014-09-05 Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend avontuur... Een
mysterieuze zolder... In zijn nieuwe huis vindt Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens
een garage sale, maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is er een camera die laat zien
wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om
alles weer terug te krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse natuurkundigen. Want al die speciale
apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk.
Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is het begin van een zinderend en meeslepend avontuur...
Het grootste huis van de wereld Leo Leonie 1978 De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg dat je niet te veel materiële
ballast krijgt, dan kun je meer van het leven genieten. Mooie gekleurde platen over twee bladzijden beelden deze geschiedenis uit
Aman Virginia Lee Barnes 2006 Levensgeschiedenis met wrede details van een Somalisch meisje opgegroeid in de jaren zestig in
haar stam- en moslimcultuur en het gevecht dat ze leverde om zichzelf te worden, geschreven als voorbeeld voor vrouwen die onder
gelijksoortige omstandigheden leven.
Muze in lingerie Penelope Sky 2018-12-09 Mijn broer kwam in conflict met een misdadiger en verloor alles wat hij had, inclusief zijn
leven. En nu moet ik zijn schuld afbetalen. Ik heb nog maar twintig dollar op zak en bezit verder alleen nog maar de kleren die ik
draag. De bank nam het huis in beslag en mijn laatste levende familielid werd vermoord. Knokkels dreigde me te martelen als ik weg
zou rennen. Hij telt de dagen af totdat hij me zal kunnen opeisen ... waardoor ik nu geniet van mijn laatste dagen in vrijheid. Maar ik
blijf niet wachten tot hij me te pakken neemt. Ik ren zo snel en zo ver mogelijk weg. Naar Milaan. De beroemdste lingerieontwerper
ter wereld is op zoek naar nieuw talent voor zijn bedrijf Barsetti Lingerie. Ik ben niet bepaald modellenmateriaal, maar misschien kan
ik een ander soort baan bij hem krijgen ... en word ik onder de tafel door betaald. Maar wanneer ik de beruchte Conway Barsetti
ontmoet, blijkt hij andere plannen met mij te hebben. Loop ik, net nu ik weggelopen ben voor het ene monster, weer recht in de
armen van een ander?
Als kinderen over God vragen Harold S. Kushner 1987 Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op religieuze vragen van kinderen
tot circa 12 jaar, die gekenmerkt worden door optimisme en vooruitgangsgeloof.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale
zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de
troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen verliest.
Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het
gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en
chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog
doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende
aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een tour
de force van een dwingende, betoverende en ontroerende stem.
Insider's Guide to Egg Donation Wendie Wilson-Miller 2012-04-12 Provides information and advice about egg donation for families
of all types, including same-sex couples and single parents.
Zeeën van liefde Jill Shalvis 2020-06-02 Een flirt met een sexy surfer klinkt haar als muziek in de oren! Componist Becca Thorpe

heeft altijd al de zee willen zien. Omdat ze ook wel een dosis geluk kan gebruiken, lijkt het badplaatsje Lucky Harbor haar de ideale
plek om op adem te komen. Ver weg van de drukke stad, de zorg voor haar broer, de herinneringen aan haar ex... Hier hoeft ze alleen
maar in het moment te leven! En wat past daar nu beter bij dan een flirt met de sexy gebruinde surfer die ze meteen bij aankomst
ontmoet? Alleen vindt ze een of twee momenten met deze Sam al snel bij lange na niet genoeg... Op een serieuze relatie zit
botenbouwer Sam Brody - aka ‘sexy surfer’ - niet te wachten, maar dat betekent niet dat hij geen plezier mag maken met de mooie
Becca. Ze heeft immers toch geen plannen om in Lucky Harbor te blijven. Maar wanneer haar broer opduikt en haar vraagt terug te
keren naar haar glamourleven in de stad, begint hij ‘m wel te knijpen. Wil hij dan toch liever dat ze bij hem blijft?
Engeland en andere verhalen Graham Swift 2015-02-09 In deze flonkerende verhalenbundel, zijn eerste sinds dertig jaar, portretteert
Graham Swift zijn eigen land: een natie in een permanente identiteitscrisis, gevangen tussen verleden en moderniteit, tussen
komedie en drama. Swifts beschrijving van Engeland, soms liefdevol, soms ontluisterend, is vooral ook die van haar bewoners: van
hun verlangens en teleurstellingen, hun hang naar avontuur, hun vasthouden aan het bestaande, hun houding ten opzichte van
leven en dood. We ontmoeten dr. Shah, die nog nooit een voet in India heeft gezet, Charlie en Don, die de dokken hebben zien
veranderen in de Docklands, Daisy Baker, die als de dood is voor Yorkshire en Lily Dobbs, de enige vrouw die met een overhemd is
getrouwd. Swifts verhalen voeren ons door de bewogen geschiedenis van zijn vaderland: van de Burgeroorlog tot de dag van
vandaag, van de grote gebeurtenissen die de wereld hebben geschokt tot aan de drama's die zich in kamers, huizen, kantoren en
werkplaatsen afspelen. Met humor en met een altijd scherp oog voor onvermijdelijkheid en verlies probeert hij het ondefinieerbare
lichaam te beschrijven dat een natie vormt. Maar het verhaal van Engeland is natuurlijk het verhaal van ons allemaal: van geboorte,
opgroeien, seks, ouderdom en dood. Van het vinden van onze weg. En van het kwijtraken daarvan. 'Swift beschrijft het leven zelf.
Ieder verhaal in deze prachtige bundel laat een diepe voetafdruk achter.' - The Guardian
Having Your Baby Through Egg Donation Evelina Weidman Sterling 2013-05-28 Having Your Baby Through Egg Donation is a
helpful, authoritative guide to negotiating the complex and emotive issues that arise for those considering whether or not to pursue
egg donation. It presents information clearly and with compassion, exploring the practical, financial, logistical, social and ethical
questions that commonly arise. This fully updated second edition also includes recent developments in the field, including
travelling for egg donation and the emerging field of epigenetics. This book will be valued by all those considering or undergoing
donor conception, as well as the range of professionals who support them, including infertility counsellors, psychologists,
therapists and social workers.
Daantje, de wereldkampioen Roald Dahl 2016-01-26 'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig
kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op
je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is
aardig, slim, oplettend en hij zit vol grappen. Hij woont in een oude woonwagen, samen met zijn vader, een geweldig verteller en een
genie op het gebied van vliegers. Net als de dorpsagent en de domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe een fazantje omdat
het zo vreselijk spannend is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks een jachtpartij op fazanten organiseert.
Samen met zijn vader bindt Daantje de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ –
VPRO-gids
Vrouw van de keukengod Amy Tan 2021-10-12 Hoe vertel je je dochter over je eigen verborgen verleden? Winnie groeit op in een
rijke familie in China. Haar hele leven wordt bepaald door haar familie en later door haar echtgenoot. Maar er gebeuren dingen die ze
zelfs haar zus Helen niet toevertrouwt. Na de Tweede Wereldoorlog verhuist ze naar Amerika, waar ze bevalt van haar dochter Pearl.
Zal het openbaren van het familiegeheim moeder en dochter dichter bij elkaar brengen? ‘Vrouw van de keukengod’ vertelt het
ontroerende verhaal over sterke vrouwen, vriendschap en afkomst in het licht van de Chinese geschiedenis. 'Met De vrouw van de
keukengod overtreft Amy Tan haar briljante debuutroman.' Haagsche courant Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van
Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar
romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in
Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York
Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The
Joy Luck Club’.
Het zionisme Isidore Hen 1909
Mijn boek van jou Claire Kendal 2014-04-10 Rafe is er altijd. Op de universiteit waar Clarissa werkt. In Clarissa’s favoriete winkel.
Op het station. Aan de overkant van de straat waar Clarissa woont. Hij overspoelt Clarissa met berichten. Hij overlaadt Clarissa met
cadeaus. En sinds die ene nacht is zijn obsessie voor Clarissa sterker dan ooit... Als Clarissa wordt opgeroepen om aan haar
juryplicht te voldoen, hoopt ze een tijdje aanRafe te kunnen ontsnappen. Maar ook tijdens de rechtszaak laat hij haar niet los. Het
verhaal van het slachtoffer vertoont eng veel overeenkomsten met dat van haar. Clarissa beseft dat ze Rafe alleen kan ontmaskeren
als ze keihard bewijs tegen hem heeft. Ze begint alles vast te leggen wat hij doet en verzamelt alles wat ze tegen hem kan gebruiken.
Het macabere sprookje dat Rafe voor hen heeft uitgedacht nadert echter in rap einde zijn einde – en de afloop van dat verhaal gaat
Clarissa’s diepste angsten te boven...
De toverberg Thomas Mann 2016-02-19 In deze geraffineerde ontwikkelingsroman bezoekt de jonge Duitser Hans Castorp zijn neef
in het sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de verleidelijke, zieke Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken
maar zeven jaar. In de hermetische wereld van de Toverberg maakt Castorp een leerproces door, zijn inwijding in het leven. De
democratische humanist Ludovico Settembrini is daarbij zijn mentor, terwijl de sinistere nihilist Leo Naphta als diens tegenspeler
optreedt in de strijd om Castorps ziel. In De Toverberg, een onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van Thomas Mann, wordt een
spiegel voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die, afkerig van de politieke problematiek van haar tijd, aan de vooravond van
de Eerste Wereldoorlog vluchtte in de ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de schrijver van ongeëvenaarde
romans als De Buddenbrooks en De Toverberg. Hij wordt tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw gerekend. In
1929 ontving hij de Nobelprijs voor Litera
Selected Titles Canada Communication Group. Publishing 1994
Vader Zeepaard / druk 3 Eric Carle 2005 Vader Zeepaard legt zelf geen eitjes, maar zorgt er wel goed voor. Prentenboek met kleurige
collageachtige tekeningen en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Lieve dieren Xavier Deneux 2008 Hardkartonnen prentenboek met afbeeldingen van allerlei dieren in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.
Het glazen kasteel Jeannette Walls 2013-12-15 Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.' In
Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats

en in absolute armoede leeft. Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk verbrandde, hoe haar vader
telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt
onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Thuis Marilynne Robinson 2015-04-02 'Thuis maakt indruk als een uiterst zorgvuldig geschreven morele vertelling, die laat zien hoe
het geloof de een optilt en de ander in het nauw drijft.' - NRC Handelsblad Glory Boughton keert terug naar het dorp Gilead om voor
haar stervende vader te zorgen. Al gauw verschijnt haar broer Jack, de verloren zoon, die twintig jaar spoorloos was. Hij zoekt een
toevluchtsoord, en wil in het reine komen met een verleden vol wangedrag en ellende. Jack, briljant, aandoenlijk en onvoorspelbaar,
is een van de mooiste personages uit de moderne literatuur. Hij kan nergens aarden, is aan de drank, maar zijn vader aanbidt hem.
Zijn pogingen om nader tot zijn zuster en zijn peetvader, buurman John Ames, te komen zijn even hartverscheurend als hopeloos.
Wat je nooit zult weten Nicole Chung 2019-09-03 Nicole Chung werd maanden te vroeg geboren en vervolgens voor adoptie
afgestaan door haar Koreaanse ouders. Ze groeide op in een liefhebbende witte familie, ervan overtuigd dat haar biologische ouders
het ultieme offer hadden gebracht om haar een beter leven te geven. Met de jaren leerde Nicole leven met de vooroordelen die haar
gezinsleden niet zagen en met de nooit-aflatende vragen over haar identiteit, van zichzelf en van haar omgeving. Tot ze zelf een kind
verwachtte en de twijfel de kop opstak: was het mooie sprookje dat haar al die jaren werd verteld wel de hele waarheid? Teder en
genuanceerd vertelt Nicole Chung over haar zoektocht naar de mensen die afstand van haar deden, over verrassende
verbintenissen en over pijnlijke familiegeheimen. Wat je nooit zult weten is onmisbaar voor iedereen die zich ooit heeft afgevraagd:
wat maakt je tot wie je bent?
Man.Eat.Plant. Lisette Kreischer 2020-01-18 In Man.Eat.Plant. laten Lisette Kreischer en Maartje Borst zien hoe stoer groente kan
zijn. Vegan voeding is dé culinaire beweging van het moment en het eten van de toekomst. Dit boek biedt een 180 graden
groenteswing van al jouw favoriete comfort classics. Denk epic roasts, aubergine dogs, tempehsaté of The Ultimate Mushroom
Burger. Eten van groente is nog nooit zo stoer geweest. Lisette Kreischer (Amsterdam) is bekend van het platform Be Ecofabulous
en heeft meerdere kookboeken op haar naam staan, waaronder het internationaal bekroonde Groente uit zee. Maartje Borst is chef
bij Koffie ende Koeck, een bekend vegancafé in Amsterdam.
Macbeth William Shakespeare 1800
Dochters van het daglicht Judy Batalion 2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het
verhaal van joodse gettomeisjes die zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest.
Dochters van het daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen tegen
de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library stuitte kunsthistoricus Judy
Batalion vijftien jaar geleden op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun
vijanden al flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze saboteerden de Duitse
spoorwegen, bouwden bunkers en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor de kinderen en de zieken. In Dochters van het
daglicht brengt Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen in een magistraal en meeslepend historisch epos. Middelpunt
vormt de hechte verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven zonder aarzeling in de waagschaal stelt
om Hitler te verslaan. Met centrale thema’s als vrouwenverzet, vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van het daglicht
van Judy Batalion een boek dat geen lezer onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van joodse verzetsvrouwen blijft nog lang
nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd beeld van geschiedenissen die te snel worden
vergeten.’ – Kirkus Reviews (starred) ‘Dochters van het daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke moed in de
breedste zin van het woord.’ – Publishers Weekly
Dood Elisabeth kubler Ross 2012-01-11 De dood is de sleutel van de deur naar het leven. Als wij aanvaarden dat ons leven
begrensd is, vinden wij de kracht om de rollen en verwachtingen die ons vreemd zijn van ons af te zetten. Uitgaande van deze
overtuiging bracht Elisabeth Kübler-Ross in dit boek uitspraken, meningen en denkbeelden over de dood bijeen.
Keith Haring John Gruen 1991 Biografie van de Amerikaanse graffitikunstenaar (1958-1990).
De vreugde- en gelukclub Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen
wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens besproken worden. Maar als
volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De
vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar wanneer
hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd
direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en
is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over
complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken
zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en
zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat
dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld,
ontwikkelt ze een plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen
in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch
ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
Stem Cells: An Insider's Guide Paul Knoepfler 2013-07-30 Stem Cells: An Insider's Guide is an exciting new book that takes readers
inside the world of stem cells guided by international stem cell expert, Dr. Paul Knoepfler. Stem cells are catalyzing a revolution in
medicine. The book also tackles the exciting and hotly debated area of stem cell treatments that are capturing the public's
imagination. In the future they may also transform how we age and reproduce. However, there are serious risks and ethical
challenges, too. The author's goal with this insider's guide is to give readers the information needed to distinguish between the
ubiquitous hype and legitimate hope found throughout the stem cell world. The book answers the most common questions that
people have about stem cells. Can stem cells help my family with a serious medical problem such as Alzheimer's, Multiple Sclerosis,
or Autism? Are such treatments safe? Can stem cells make me look younger or even literally stay physically young? These
questions and many more are answered here.A number of ethical issues related to stem cells that spark debates are discussed,
including risky treatments, cloning and embryonic stem cells. The author breaks new ground in a number of ways such as by
suggesting reforms to the FDA, providing a new theory of aging based on stem cells, and including a revolutionary Stem Cell
Patient Bill of Rights. More generally, the book is your guide to where the stem cell field will be in the near future as well as a

thoughtful perspective on how stem cell therapies will ultimately change your life and our world.
De Tao Van Leiderschap: Strategieen Voor de Nieuwe Tijd = The Tao of Leadership John Heider 2010-07 Heider's book is a blend of
practical insight and profound wisdom, offering inspiration and advice. The text is used as a management/leadership training text by
many Fortune 500 corporations, including IBM, Mitsubishi, and Prudential.
Terugkeer naar liefde Marianne Williamson 2018-06-19 Terugkeer naar liefde, leven met de principes van Een cursus in wonderen’
van Marianne Williamson is een wereldwijde klassieker waarvan miljoenen exemplaren zijn verkocht. Geïnspireerd door een Cursus
in wonderen maakt Marianne Williamson duidelijk dat liefde de drijvende kracht is achter alles. Wat je ook overkomt op het gebied
van relaties, gezondheid of carrière: liefde is het antwoord. 'Terugkeer naar liefde' laat zien dat wanneer je bereid bent vanuit liefde
in plaats van angst te leven, alles zal veranderen. Je ontdekt dat jij de liefde bent. Liefde maakt onszelf en de wereld beter. ‘Onze
grootste angst is niet dat we niet genoeg zijn. Onze grootste angst is dat we over grenzeloze macht beschikken. Het lezen van deze
zinnen maakte ontzettend veel bij me los. Wat Marianne ons probeert te vertellen is dat angst ons tegenhoudt te schitteren, maar
wanneer we liefde omarmen zullen we dichter bij ons ware zelf komen. Ik ben nog nooit zo geraakt door een boek.’ – Oprah Winfrey
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