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Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130, dat ondergelopen is na een overstroming. De 15-jarige June, telg uit de elite van de Republiek, is een
wonderkind. Ze is gehoorzaam en loyaal en wordt dan ook klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de militaire rangorde van haar land.
De eveneens 15-jarige Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest gezochte crimineel van de Republiek. Normaal gesproken zouden hun wegen zich
nooit kruisen, maar dat gebeurt wel als de broer van June, een belangrijke militair, wordt vermoord en Day de hoofdverdachte is. De overheid opent de
jacht op hem. Een ultiem kat-en-muisspel tussen June en Day gaat van start: zij wil haar broers dood wreken, terwijl hij probeert uit handen van de
overheid te blijven en intussen ook nog zijn familie wil redden van een mysterieuze epidemie. Maar dan komt June erachter dat de overheid iets met
haar broers dood te maken heeft en er alles aan doet om dat verborgen te houden.
The most powerful shaman of the People of the Bear Mother invites a young woman to take her soul's great adventure by painting a new piece of animal
art on the walls in the deepest chambers of the awesome Great Cave. The time has come for Little Bear to make the life-altering choice to overcome her
fear of the terrifying old shaman, and in doing so, unalterably change all the lives her soul will subsequently experience even as her "lion eye" reappears
in each lifetime to identify her avatar. But before she may embark on her hero's journey, she must be initiated as hunter and then as Seer through trials,
ordeals, and the revelations of her people's mythology expressed in the art of the Cave. The tale builds to an unexpected climax as one soul experiences
many lifetimes in a hunting culture where being born female or male, homosexual or heterosexual, young or old are equally valid ways of being human.
Inspired by the work of Joseph Campbell and the artwork of France's 35,000-yearold Chauvet Cave, the novel takes a fresh look at, and is a new take on,
the life-ways and religion of our earliest ancestors through Little Bear's encounters with shamans, hunters, avatars, and painted caves. This story reveals
that the spiritual messages hidden within this magnificent, incredibly ancient art are the same metaphysical beliefs of the New Age and the same
universal human truths at the heart of every world religion and mystical philosophy. 2011 Book Competition Finalist Awards: USA Best Book Awards for
New Age Fiction; IBA for Chick Lit-Women's Fiction; IBA for Gay-Lesbian Fiction.
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid
in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben.
Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking
onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van het diepe zuiden van
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Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar
vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen een havik te
nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik
beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en
de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een
memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.
De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede band gehad, ondanks hun verschillen. Isabelle, de jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs,
terwijl Viann op het platteland van Frankrijk een rustig bestaan leidt met haar man Antoine en hun dochtertje. Maar dan breekt de Tweede
Wereldoorlog uit en Antoine moet meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt niet alleen de relatie tussen de zussen zwaar op de proef
gesteld, maar ook hun moed en hun gevoel voor goed en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het leven van haar kind op het spel staat?
Moet Isabelle haar familie in gevaar brengen als dat betekent dat ze levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld om je heen in elkaar stort?
This book describes how imaginative prayer can powerfully transform our spiritual journeys, and it provides a collection of imaginative prayer exercises
for youth ministry use.
De #1 bestsellerauteur van Het meisje in de trein is terug met een verslavende thriller vol psychologische spanning. Nel, een alleenstaande moeder,
wordt dood aangetroffen in de lokale rivier. Eerder die zomer sprong een tienermeisje op dezelfde plek haar dood tegemoet. Ze zijn niet de eerste
vrouwen die ten prooi vallen aan deze donkere wateren, en hun dood veroorzaakt een golf van onrust over de rivier en zijn geschiedenis. De
vijftienjarige dochter van Nel blijft alleen achter. Daarom moet Nels zus, Jules, terugkeren naar het stadje dat ze jaren geleden de rug heeft toegekeerd.
Voorgoed, dacht ze toen. In dezelfde hypnotiserende stijl als Het meisje in de trein, waarmee Paula Hawkins miljoenen lezers wereldwijd wist te raken,
ontspint zich een verbluffend en gelaagd verhaal dat zich afspeelt in een kleine gemeenschap, waar pijnlijk duidelijk wordt dat herinneringen niet te
vertrouwen zijn Kijk uit voor diepe wateren, je weet nooit wat zich onder de oppervlakte bevindt.
Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly, bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal
uitdraaien. Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet buiten is geweest. De enige mensen die ze te zien krijgt, zijn
haar moeder en verpleegster Carla. Madeline verdrijft de tijd met lezen en het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen. Tot er een nieuwe jongen
naast haar komt wonen, met ogen in de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer genoeg Alles
wat je lief is gaat over het verlangen naar het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten voor de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de
tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader
Een rijk verleden van Danielle Steel is een heerlijke roman over een onverwachte vriendschap, familie, geschiedenis ‒ met een snufje magie. Het
moderne gezin van Sybil en Blake Gregory verhuist naar een prachtig herenhuis met een rijk verleden. Maar wanneer zij bij het herenhuis in San
Fransisco arriveren, worden zij opgeschrikt door een aardbeving. Heden en verleden worden ‒ heel even ‒ dooreengeschud Twee families. Twee
verschillende tijden. Vroeger en nu komen samen in het elegante huis. Wat kunnen Sybil en Blake en hun kinderen leren van de geschiedenis? Haar
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romans zijn toegankelijk, glamoureus en romantisch tegelijk.

Vriendin

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.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de
Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon
Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens innig bevriend, en hun band
wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren,
sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee.
Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk offer.
Het meeslepende slot van de fantasyserie van topauteur Sarah J. Maas Een naderende oorlog bedreigt alles waar Feyre van houdt in het bloedstollende
derde deel van de Hof van doorns en rozen-serie. Feyre heeft haar metgezel Rhysand verlaten en is teruggekeerd naar het Lentehof. Ze is vastbesloten
informatie te verzamelen over Tamlins plannen en die van de koning van Hybern, die Prythian wil overheersen. Maar ze moet een dodelijk spelletje
spelen om Tamlin te misleiden - één misstap betekent het einde, niet alleen van Feyre, maar van haar hele wereld. Als de oorlog uitbreekt, moet Feyre
beslissen wie van de oogverblindende en dodelijke Edelheren ze kan vertrouwen. Ze zal op onverwachte plekken naar bondgenoten moeten zoeken.
Maar terwijl immense legers de macht proberen te grijpen, woedt de grootste strijd in haar hart. Over de eerste twee delen van de serie: 'Spanning,
romantiek, intrige en actie. Dit boek mag je niet missen.' The Huffington Post 'Dit moet je kopen!' School Library Journal Lees ook de eerste twee delen
van de serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede
Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en
moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd
vindt ze een baantje als bloemist en weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is
de enige taal die ze spreekt, totdat een mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma s onder ogen te zien voor haar laatste
kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek De verborgen taal van bloemen heeft
geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen vertaald is. In haar
roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in
Diffenbaughs carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier
kinderen in Californië.
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan 50.000 exx verkocht in Nederland! Hugh 'Shuggie' Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een
vervallen sociale huurwoning in Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt ze
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steeds vaker troost in drank. Shuggie probeert intussen uit alle macht normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij 'anders' is dan de andere jongens.
Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te overschaduwen, zelfs de liefde voor haar Shuggie. 'Prachtig! Ik ga dit aan iedereen cadeau
doen.' Paul de Leeuw 'Een van de mooiste boeken die ik in mijn leven gelezen heb.' Carolien Borgers 'Shuggie Bain toont vooral hoe armoede mensen elk
perspectief op een beter leven kan ontnemen. En toch gloort altijd ergens hoop aan de horizon en is de onbaatzuchtige liefde van een kind voor zijn
moeder vaak het enige dat overeind blijft. Shuggie Bain verdient alle lof. *****' Nieuwsblad 'Hij is haar laatste splintertje hoop, zij is de stralende zon van
zijn universum. Tot ze implodeert: Shuggie Bain schetst een schrijnend portret van een moeder en een zoon en van vernietigende armoede.' De
Standaard 'Het debuut dat leest als een meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek vervult je met verbijstering en verwondering.' The New York Times
Book Review 'Deze roman breekt je hart, en is even meedogenloos als prachtig.' The Times
De opvolger van De wrede prins, dat werd bejubeld door bloggers, boekhandelaren en pers. Voor de fans van Sarah J. Maas en Leigh Bardugo
'Verleidelijk, gevaarlijk en volkomen verslavend.' Leigh Bardugo, internationale bestsellerauteur van Het negende huis Jude is erin geslaagd om Cardan,
de koning van Elfhame, aan haar wil te onderwerpen. Voor een jaar en een dag is hij slechts een marionet, terwijl Jude over zijn koninkrijk heerst. Meer
dan ooit moet ze het hoofd bieden aan hofintriges, wisselende bondgenootschappen en aan de slinkse Cardan, die tot alles in staat is om zijn macht terug
te krijgen. Dan slaat het verraad toe, dichterbij dan Jude had kunnen vermoeden. Als ze zichzelf en haar familie in leven wil houden, zal ze de verrader
moeten ontmaskeren en haar gevoelens voor Cardan in bedwang moeten houden. Terwijl Jude al haar sluwheid inzet om te overleven, tikken haar dagen
op de troon onverbiddelijk voorbij. In de pers Het eerste deel van de internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt in een limited edition met veel
blinkend goud. Het Parool Een fantastische reis naar een huiveringwekkend elfenland, prachtig bloemrijk geschreven en vol grillige personages.
**** Algemeen Dagblad Zoek je een niet al te zoetsappig boek met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt iets voor jou. Ik kan in
ieder geval niet wachten om meer over Jude en haar avonturen te lezen! **** Hebban.nl De wrede prins is bewonderenswaardig, vol spanning,
romantiek en mythologie. Dit is YA-fantasy van de bovenste plank. NBD Biblion
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar overlevingskansen en die van haar familie
berusten op haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te vechten
voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om vergelding op
te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin ‒ een van de
dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in
een vurige passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige
schaduw groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd zijn.

De debuutroman van de dichter Ocean Vuong is een schokkend familieportret en een indringend relaas van een eerste liefde, waarin de bezwerende
kracht van taal en verhalen wordt aangewend als middel om te overleven en kloven te overbruggen. Op aarde schitteren we even is een brief van een
zoon aan zijn moeder die niet kan lezen. De schrijver van de brief, de achtentwintigjarige Hondje, legt een familiegeschiedenis bloot die voor zijn
geboorte begon - een geschiedenis waarvan het brandpunt in Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot delen van zijn leven waar zijn moeder
nooit van heeft geweten, en doet hij een onvergetelijke onthulling. De roman is behalve een getuigenis van de problematische maar onmiskenbare liefde
tussen een alleenstaande moeder en haar zoon, ook een genadeloos eerlijk onderzoek naar ras, klasse en mannelijkheid. Op aarde schitteren we even
stelt vragen die centraal staan in het Amerika van nu, dat ondergedompeld is in verslaving, geweld en trauma. Het is een roman vol mededogen en
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tederheid over de kracht van je eigen verhaal vertellen en over de vernietigende stilte van niet gehoord worden. Met verbluffende urgentie en elegantie
schrijft Ocean Vuong over mensen die klem zitten tussen onverenigbare werelden, en onderzoekt hij hoe we elkaar kunnen genezen en redden zonder te
verloochenen wie we zijn. De vraag hoe we moeten overleven, en hoe we daar een soort vreugde aan kunnen ontlenen, is de drijvende kracht van de
belangrijkste debuutroman sinds jaren.
Michael Rogers ontmoet bij de verkoop van een oud Engels huis een Amerikaans meisje, Ellie Guteman. Ze leren elkaar beter kennen en besluiten te
trouwen. Ellie blijkt schatrijk te zijn en koopt het huis en de grond waar ze Michael voor het eerst heeft gezien. Het oude huis wordt afgebroken en
samen laten ze een modern droomhuis bouwen. Maar de grond heeft vroeger toebehoord aan zigeuners, en volgens de dorpsbewoners rust er een vloek
op.
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd
naar het Lentehof, maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en
ook haar afspraak met Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een
doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar alleen als het
haar lukt om haar angstaanjagende krachten te beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!

Becoming a queen in Hell isn t easy̶even when you re sleeping with the Devil. Armed with her tempting incubus boyfriend, Eros, and a dangerous,
demonic power of her own, Dani is prepared to lead one of the most powerful kingdoms in Hell. She s strong, smart, and so damn good at doing the
one thing her virtuous mother told her never to do: sin. But, even in Hell, sinning comes at a cost… and that cost may be Dani s sanity. She faces the
three biggest threats of her life in the Underworld: A kingdom in chaos. A bitter best friend. And a demon out for a wrathful revenge. Will Dani and Eros
be able to survive the madness that comes with leading the Kingdom of Lust? Or will they crumble to pieces from the pressure of it all? Demonic Desires
is a steamy paranormal romance written by Destiny Diess. It is the second book in the Becoming Lust Trilogy and cannot be read as a standalone.
Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar Antarctica vlucht, ontdekt ze de jacht op ijsdraken en zet ze alles op alles om de
ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather Fawcett is een spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol draken, magie en avontuur.
Ember komt voortdurend in de problemen. Niet handig, als je eruitziet als meisje maar je eigenlijk een vuurdraak bent en iedereen je wil doden. Ze
vlucht van het drukke Londen naar Antarctica, maar daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken, en stort ze zich nog dieper in de problemen. Want de
ijsdraken moeten gered, al kost het haar haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is dierenliefde. Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet
aan onze natuur. Met pratende kat en humeurige deurklink.
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun
vrienden moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of niemand in deze wereld kan hem
verslaan. De enige oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand ooit is teruggekeerd.
Maar Clary, Jace en Simon hebben weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de wereld om
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hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de moeilijkste opdracht in hun leven 'A WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
Before she was mother to global superstar Demi Lovato, she was just Dianna Hart. Dianna tells her story from the very beginning in this complete and
genuinely affecting memoir. She had big plans of becoming a country music star, but her life went in a different direction than her dreams. She
developed an eating disorder early in life to gain a sense of control in her strict upbringing. As she continued to struggle with body image and her
obsession with being perfect her entire adult life, she was also met with other difficult situations. Her husband and father of her two eldest daughters,
Dallas and Demi, had his own troubles that effected the entire family. She coped with alcohol and pills, forming a long-lasting addiction. She's had
terrible lows but also some great highs as she watched her daughters break out in Hollywood to become strong, empowered young women. As a mother
caring for daughters with addictions while continuing to battle her own, Dianna offers a unique perspective. And as a family, they have survived
everything life has thrown at them and come away from it stronger than ever. Dianna tells her story of living through and surviving adversity--with
tremendous strength, love and faith.
Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer Een dat is nog maar zijn kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling
is van een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen,
anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
In this text the reader is allowed both the freedom to accept and the freedom to affirm those human traits and values that western culture has
traditionally identified with woman.
Ease the stress of motherhood and treat yourself to a spiritual and mental makeover with inspirational advice from the author of Mom to Mom. In
Meditations for Mothers, Elisa Morgan offers new mothers short, simple, and upbeat devotions to offer encouragement for those overwhelmed with the
responsibilities associated with being a new mom. This poignant, uplifting devotional encourages women to practice the presence of God in their daily
routine. The brief meditations are short enough to read in those moments between baths, snacks, diapers, naps, and playtime. As they build their daily
nest in God s presence, moms will discover that although different seasons of motherhood come and go, God is always there.
The book is about an eight-year-old boy and a pegacorn named Golden Star. It tells of how Golden Star saves Jamies life. There are more adventures to
come!
This carefully crafted ebook: The Broken Wings (Illustrated) is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents. Extract:
I was eighteen years of age when love opened my eyes with its magic rays and touched my spirit for the first time with its fiery fingers, and Selma
Karamy was the first woman who awakened my spirit with her beauty and led me into the garden of high affection, where days pass like dreams and
nights like weddings. Selma Karamy was the one who taught me to worship beauty by the example of her own beauty and revealed to me the secret of
love by her affection; she was the one who first sang to me the poetry of real life. (The Broken Wings) The Broken Wings is a tale of tragic love, set in
turn-of-the-century Beirut. The book highlights many of the social issues of the time in the Eastern Mediterranean, including religious corruption, the
lack of rights of women, and the weighing up of wealth and happiness and is probably inspired from Gibran's own personal experiences. Kahlil Gibran
(1883-1931) was a Lebanese-American artist, poet, and philosopher. Regarded as a literary and political rebel, his romantic style was at the heart of the
renaissance in modern Arabic literature. TABLE OF CONTENTS: The Broken Wings or Al-Ajniha Al-Mutakassirah; Sketches & Paintings of Kahlil Gibran
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Inspirational Quotes
Jena Parker finds herself part of a mercenary army after its leader frees her from prison to fight his ruthless enemy in a war that started long ago. Now
one of the recruits, Jena discovers there is more going on when she sees some of her fellow inmates have also been taken from prison and recruited to
fight in this bloody conflict. At the same time, Jake Paterson, the love of Jena s life, learns she has vanished. He begins a relentless search, only to
discover that a corrupt police officer was involved in her disappearance. Desperate to uncover the truth, Jake seeks out his best friend, Ken Stewart. The
two confront the crooked cop and force him to confess to the mysterious kidnapping ring. Jake and Ken then enlist an adventurous author and several
others to help them rescue Jena. Jena, now fighting forces beyond her control, sees her past and present merging. Knowing the time has come to
confront her dark side, and haunted by the man who murdered her father, she yearns to face her demons once and for all and find the light she believes
lives within her. But will Jake and his team get to her in time? Will the lovers be reunited? Will she ever overcome her cold and blood-soaked past?
While she s caught between the two vicious armies, she also realizes the time has come to fight the hardest battle of all, to win her souls redemption
which leads her to the only thing she has left: her final resolution.

Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John Milton. Toen hij dit in 'blank verse' (rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was
hij al enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele wereldliteratuur onovertroffen klankschoonheid van het epos is
misschien daaraan toe te schrijven. In het negende boek van Het paradijs verloren schrijft Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog,
tot dusver het enige thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd.
Milton wilde niet dichten over aardse strijd van helden en ridders, maar over opstand in de hemel, oorlog tussen God en Satan, elk met zijn legioen
engelen, over het neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding
van Adam en Eva en hun zondeval. Als de heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters had geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat
was er dan niet mogelijk met de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament? Miltons Paradise Lost verscheen in 1667 en
werd op slag herkend als een meesterwerk. De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert van honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling
van Peter Verstegen is de eerste die getrouw is aan inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig commentaar biedt wetenswaardige
achtergrondinformatie. Met alle prenten van Gustave Doré.

Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van een jonge
blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje bij beetje in een hel
veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met dodelijke afloop. Het
huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is een
wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
'Een juweel van een boek!' Oprah Winfrey Charleston, South Carolina, begin 19e eeuw Voor haar elfde verjaardag krijgt Sarah het tienjarige slavenmeisje
Hetty 'Handful' cadeau. Er ontstaat een gecompliceerde maar hechte vriendschap, die hun levens zal beïnvloeden. Gedurende vijfendertig jaar worden
de meisjes gevolgd op hun levensweg. Ze worden geconfronteerd met verdriet, hoop, geschonden vertrouwen, onbeantwoorde liefde en haat. Hetty weet
haar kracht en levenslust te behouden, terwijl Sarah de moed vindt om zich samen met haar jongere zus Angelina in te zetten voor de afschaffing van de
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slavernij en de rechten van de vrouw. 'Door deze sterke vrouwen een een stem te geven wordt wederom duidelijk waarom we die dramatische tijd en die
gebeurtenissen nooit mogen vergeten.' Washington Post Sue Monk Kidd (1948) is de internationale bestsellerauteur van Ver van huis (The Secret Life of
Bees) verfilmd met onder andere Dakota Fanning, Queen Latifah, Jennifer Hudson en Alicia Keyes en Eilandgeheimen. Ze woont in Florida. Witte vleugels
zwarte vleugels is geselecteerd door Oprah Winfrey voor haar Oprah's Book Club. De filmrechten zijn gekocht door Harpo Films, de filmmaatschappij
van Oprah Winfrey. 'Een bijzonder indrukwekkend verhaal over slavernij en een gecompliceerde vriendschap.' The Star 'Kidd heeft een schitterend boek
geschreven over de ontzagwekkende moed van de Amerikaanse slaven. Het is een meedogenloos betoog over de slavenwonden die tot op de dag van
vandaag nog steeds bloeden.' USA Today
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