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Aan de oever van de Piedra huilde ik Paulo Coelho 2014-01-29 Tijdens een reis van een week door de Pyreneeën ontmoet Pilar,
een studente uit Barcelona, een jeugdvriend van wie zij altijd is blijven houden. Deze vriend koestert gelijke gevoelens voor haar,
maar zijn probleem is dat hij op het punt staat zich tot priester te laten wijden. Via deze aangrijpende liefdesgeschiedenis toont
Coelho ons de vrouwelijke kant van God. Dit prachtige boek werpt een ander licht op de kracht van de liefde en de ervaring van
het spirituele.
De vos en de ooievaar 189? Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor Van
Houten? cacao en chocolade.
The Art of Racing in the Rain Garth Stein 2019-09-04 Een gevoelig en humoristisch verhaal over liefde, loyaliteit en hoop. Nu
verfilmd! Enzo weet alles over Denny. Hoe goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt. Hoe graag hij het wil maken als autocoureur.
Hoe hij zijn dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet sowieso veel van mensen. Dat plannen soms zomaar ineens van de baan
zijn. Dat het lastig is op de goede weg te blijven. Wat dat betreft is het leven net een autorace. Eigenlijk zit Enzo maar één ding
in de weg: hij is de beste vriend en de beschermer van het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij toch in een
hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten, niet autoracen en waarom heeft híj niet van die handige duimen? Gelukkig heeft hij
wel zijn wijze neus, waarmee hij zijn familie beter kan doorgronden dan zij zelf. Daarom doet hij er alles aan om Denny, Eve en
Zoë bij elkaar te houden.
De toegewijde tuinier John Le Carre 2013-04-23 De jonge activiste Tessa Quayle wordt met doorgesneden keel aangetroffen in
een verlaten gebied in Noord-Kenia. De Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt spoorloos verdwenen. Tessas echtgenoot,

Justin, is Brits diplomaat op de ambassade in Nairobi. Ontgoocheld maar vastbesloten begint hij een zoektocht naar de
moordenaars en de ware toedracht van Tessas dood. Hij ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in gevaar brengt, maar
ook al veel meer onschuldige levens heeft geëist. Justins ontdekkingen geven hem antwoord op wie hij zelf is en wat zijn jonge
echtgenote dreef. De toegewijde tuinier is niet alleen een aangrijpende roman, maar ook een onthutsende en glasheldere
analyse van de uitwassen van kapitalistische hebzucht bij multinationale bedrijven en de funeste gevolgen daarvan voor het
arme deel van de wereldbevolking. `Een indrukwekkende aanklacht, een briljante roman, een superieure thriller. De Morgen `
een mooi, boos, opwindend en vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk. The Times
Literary Supplement
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar moeder
neemt haar mee naar Europa om dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals de
bedoeling was, besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is
verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste
Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere vrouwen van het
netwerk zijn destijds verraden, en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie bij haar aanklopt en een naam
noemt die ze al heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om de waarheid te achterhalen. In Het Alicenetwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij elkaar door gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in een
spannend verhaal over moed, opoffering en verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie,
spanning en romantiek.’ Library journal ‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een
geweldige historische roman!’ Historical novel society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel vergeten
groep: de Engelse, Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en militaire
informatie van onschatbare waarde hebben doorgegeven’ ???? VN Thriller- & Detectivegids
De jaren in Birma George Orwell 2010
Brooklyn Colm Tóibín 2016-06-07 De jonge Ierse Eilis emigreert naar Brooklyn voor een beter leven. Aanvankelijk heeft ze het
niet naar haar zin, maar dankzij dansavonden op zaterdag en een studie boekhouden gaat ze zich er stilaan thuis voelen.
Wanneer ze naar aanleiding van het overlijden van haar zus terugkeert naar haar vaderland loopt ze Jim, een oude bekende en
nieuwe liefde, tegen het lijf. De keuze wordt hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika, waar ze samen is met
Tony, of in het vertrouwde Ierland blijven voor Jim.
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky 2012-07-05 Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel,
maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij een
muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs.
Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt

Charlie zijn verhaal aan de enige persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en
regisseur. Zijn debuut De belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het veroorzaakte veel
opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd verboden vanwege de controversiële inhoud. Chbosky woont in
New York. 'De belevenissen van een muurbloem is volwassener dan de meeste young adult-literatuur en zal ook zeker door
oudere lezers gewaardeerd worden.' denise kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.'
school library journal
Brand! Naomi Klein 2019-11-15 Al meer dan dertig jaar weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen, maar met die kennis
hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren wereldwijd haar voorbeeld volgden,
begon de urgentie van de situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan de meesten van ons door met leven zoals we dat altijd
al hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al tien jaar over het klimaat. Tien jaar waarin de aarde onherstelbare schade heeft
opgelopen en de politieke landkaart ingrijpend is veranderd. Te lang hebben we het economische systeem van ongelimiteerde
consumptie en ecologische uitputting in stand gehouden. Voor Klein – en voor steeds meer mensen – is er maar één conclusie
mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises waar we ons in bevinden, houden sterk verband met elkaar. We
moeten onze beschaving ingrijpend veranderen. Het is tijd voor een nieuwe groene politiek.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen
verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft
Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de
hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te
werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop,
inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een
frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Een handvol rogge Agatha Christie 2015-03-25 De moord op de rijke zakenman Rex Fortescue plaatst de politie voor een groot
raadsel. De zaak wordt nog gecompliceerder wanneer men vergiftigde roggekorrels vindt in de zak van de vermoorde man.
Bovendien blijft het niet bij die ene moord. Reden genoeg voor Miss Marple om zich met de zaak te bemoeien.
Het licht van de zee M.L. Stedman 2012-06-15 Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans,
met o.a. Rachel Weisz, Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel Sherbourne bemannen een afgelegen
vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een
storm in april een roeiboot aanspoelt met twee mensen erin: een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom
begraaft de man en Isabel ontfermt zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze haalt Tom over om te doen

alsof ze hun eigen dochter is. Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd met veel
vragen van hun familie en vrienden, en met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje... De pers over Het licht van de
zee: ‘Hartverscheurend.’ Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het aangrijpende verhaal zo te
vertellen dat je meevoelt met alle personages.’ Gooi- en Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde
van een moeder voor een kind.’ Vrouwenbibliotheek.nl
Het einde van een zomer Danielle Steel 2020-07-23 Deanne zou gelukkig moeten zijn maar een eenzame, stille zomer verandert
alles. Het einde van een zomer Deanne was achttien toen ze trouwde met de aantrekkelijke Franse advocaat Marc-Edouard
Duras. Nu, op haar zevenendertigste, zou ze samen gelukkig moeten zijn in hun elegante huis in San Fransisco met hun
dochter. Maar een eenzame, stille zomer verandert alles en Deanne realiseert zich dat niet alleen aan de zomer maar ook aan
haar relatie een einde zal komen...
De vrouw in suite 10 Ruth Ware 2017-03-29 Het is gruwelijk genoeg om getuige te zijn van een moord. Het is nog erger als
niemand je gelooft. De vrouw in suite 10 is de nieuwe, razend spannende thriller van Ruth Ware, bekend van In een donker,
donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar kans op promotie.
Maar een moordenaar gooit roet in het eten. En zij is de enige getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock getuige van een
moord, maar niemand gelooft haar. Vastberaden om erachter te komen wie het slachtoffer was en waarom ze vermoord is, gaat
Lo op zoek naar de waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen dat een moordenaar niet gediend is van mensen die hun neus
in andermans zaken steken...
Trein 16.50 Agatha Christie 2015-03-25 Twee treinen rijden langzaam naast elkaar. In de ene trein zit een vriendin van Miss
Marple, die tot haar ontzetting ziet hoe in een helder verlichte coupé van de andere trein een jonge vrouw wordt vermoord. Ze
gaat direct met haar verhaal naar de politie, maar daar gelooft men haar niet. Er is nergens een lijk gevonden. Miss Marple gaat
op onderzoek uit en belandt met behulp van spoorboekjes en landkaarten in een klein dorp, waar ze niet alleen het slachtoffer
vindt, maar ook de dader...
De strijders van het licht Paulo Coelho 2014-01-29 `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.
Islam aur Jinsiyat Mohammed Fazal Abbas Akhbari The book Islam Aur Jinsiyaat is a collection of hadiths from the Prophet
Mohammed (s.a.w.s) and the infallible Imams (a.s) regarding the life after marriage. It contains hadith regarding intimacy and
sexual relationship of a couple being within the boundaries of Islam. It also contains duas and recommended practices for newly

married couples
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn
kleine zusje Kayla met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met haar
sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de
staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan
volgt een hellevaart door een landschap dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als
Jojo geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden van William
Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor
‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft gekregen voor fictie.
Manhattan Beach Jennifer Egan 2017-10-03 Langverwachte nieuwe roman van Pulitzer Prize-winnares New York 1940. Op de
marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de oorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die voorheen niet voor hen waren
weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan, dochter van een ondergrondse koerier die zijn gezin
onverwachts in de steek liet. Na een zware duikopleiding waarbij ze veel moed en wilskracht toont, wordt Anna de eerste
vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het mysterie rond de verdwijning van haar vader op te lossen – ook al betekent dit
dat zij zal moeten infiltreren in de maffiawereld van New York.
Ik ben Malala Christina Lamb 2013-10-09 Het ontroerende en inspirerende verhaal van Malala ‘Ik kom uit een land dat om
middernacht is gesticht. Toen ik de dood in de ogen keek, was het middaguur net aangebroken.’ Wie is Malala? Malala
Yousafzai werd in 2012 van zeer dichtbij in het gezicht geschoten door een talibanstrijder. Ze was toen vijftien jaar oud. Al snel
werd dit wereldnieuws. Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven. Dit omdat ze als meisje in Pakistan
naar school gaat. Ze overleeft de aanslag en haar verhaal gaat de hele wereld over. Sindsdien is Malala het symbool van de
strijd voor onderwijs voor iedereen. Lees nu het verhaal van Malala zelf! Hoe zij opgroeide in Pakistan, hoe haar familie omgaat
met alle problematiek en hoe haar leven er nu uitziet.
Miss Marple met vakantie Agatha Christie 2015-03-25 Miss Marple is met vakantie in West-Indië. In haar hotel ontmoet ze
majoor Palgrave, een man die veel praat, te veel zelfs. Als de majoor plotseling komt te overlijden, vindt Miss Marple al spoedig
het bewijs dat de majoor vermoord is. Ze besluit de hotelgasten eens voorzichtig te gaan uithoren, want ze is ervan overtuigd dat
één van hen iets te verbergen heeft.
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