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Het lied van de wolken De Colorado Kid is de bestseller van meesterverteller Stephen King met echo's van
Dashiell Hammetts The Maltese Falcon. De Colorado Kid toont opnieuw aan wat een veelzijdige schrijver
Stephen King is. Op een eiland voor de kust van Maine wordt een dode man gevonden. Het lichaam kan niet
worden geïdentificeerd. Alleen de vasthoudendheid van Vince Teague en Dave Bowie, twee plaatselijke
journalisten, en een student in de forensische wetenschap, levert aanwijzingen op. Het duurt dan ook ruim
een jaar voordat de identiteit van de man is achterhaald. En dat is pas het begin van het mysterie, want
hoe meer ze te weten komen over de man en de verbijsterende omstandigheden van zijn dood, hoe minder ze
begrijpen
Indisch tijdschrift van het recht Het korte leven van Shakespeare's zoon Hamnet die in 1596 op 11-jarige
leeftijd stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Het gym De nabije toekomst. Televisie heeft het boek verdrongen en zelf nadenken is uit den boze. Guy
Montag is brandweerman; maar in plaats dat hij branden blust, moet hij ze aansteken. Zo vernietigt hij
het meest illegale bezit dat je kunt hebben: boeken. De gewetensvraag van een tienermeisje en de
zelfmoordpoging van zijn vrouw brengen Montags overtuiging aan het wankelen: hij begint boeken te
verstoppen. Wanneer hij ontmaskerd wordt moet hij vluchten voor zijn leven.
Werkboek chakra yoga Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is
het mogelijk dat een achtergelaten kitten een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele wereld,
op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel
voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten van het jaar werd
achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood
dan levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek
vergaan: Deweys enthousiasme en speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en
aandacht het hardst nodig hadden, maakten van hem een wel heel onvergetelijke kat.
BABADADA, Nederlands - Srbija (Latinski pisanje), beeldwoordenboek - slikovni re?nik Met Nu ik dood zal
gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken zet over je eigen leven, dat
je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in de informatica, is
een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden
te leven heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste college, die door de
eenvoud en kracht ervan een miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft.
Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld kennis te laten maken met
Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit
kunt putten.
Voetbalblessures Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te bestaan? Het land van Raas is
een fantasievol avontuur vol magie, humor en spanning in de sfeer van Narnia en Peter Pan. Met
illustraties! Toen Arthur en Roos klein waren, waren ze de helden in het land van Raas, een denkbeeldige
wereld waarin ze terechtkwamen door in het opklapbed te klimmen op de zolder van hun opa. In Raas wemelde
het van de dingen waar ze dol op waren: zeemeerminnen, ninjatovenaars en avontuur. Maar ook dingen waar
ze bang voor waren, waaronder een bijzonder griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de tweeling elf
jaar en Raas is slechts een herinnering. Arthur en Roos spelen nu niet meer samen; Roos is te cool en
Arthur is verwikkeld in zijn zorgen over school. Maar wanneer hij opa helpt de zolder op te ruimen, is
Arthur geschokt als opa in het opklapbed wordt getrokken en verdwijnt. Maakt hij een grapje? Of is Raas
echt? 'Ik schreef Het land van Raas om kinderen terug te brengen naar de wereld van hun verbeelding. Het
is een plek waar alles mogelijk is en zij de helden zijn.' Jenny McLachlan
Rosa's oorlog Werkboek chakra yoga Werkboek chakra yoga gaat over aandacht voor de chakra's tijdens het
beoefenen van yoga en over het zich bewust worden van de subtiele energie tijdens het aannemen van de
houdingen, het ademwerk en de meditatie. In de eerste hoofdstukken wordt uitgelegd wat chakra yoga
precies inhoudt. De volgende hoofdstukken focussen zich elk op een van de zeven chakra's, met daarin een
meditatie om de subtiele energie van die chakra waar te nemen, voordat verder wordt gegaan met de fysieke
yogahoudingen. Aan het einde van elk hoofdstuk is een overzicht van alle houdingen opgenomen.
Fahrenheit 451 Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier. Maar dan
duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwart-witte kat. Hij is enorm groot en kan praten. Hij houdt van
surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan hem zien Crenshaw was vroeger Jacksons denkbeeldige
vriend. Waarom is hij plotseling terug? Jackson heeft wel andere dingen aan zijn hoofd Dat zijn ouders
geldproblemen hebben en ze misschien hun huis kwijtraken, bijvoorbeeld. Maar Crenshaw laat zich niet
zomaar wegsturen.
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Olivier Twist De laatste moordzaak van de beroemde Hercule Poirot speelt zich af op dezelfde plaats als
zijn eerste (De zaak Styles). Het landhuis Styles is inmiddels een pension geworden, de oude bewoners
zijn gestorven. En de eens zo kwieke Poirot is nu een oude man, maar zijn befaamde ‘grijze cellen’ werken
nog perfect. En er is nog iets wat niet veranderd is: de rol van Poirots trouwe vriend Hastings. Ook nu
begrijpt hij pas op het allerlaatste moment hoe de zaak in elkaar zit
Hamnet Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in leven
zien te houden. - 13 jaar e.o.
Sjakie en de chocoladefabriek De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Sjakie
en de chocoladefabriek werd al twee keer verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol
van Willie Wonka. 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. Als Sjakie een Gouden Toegangskaart vindt in een
reep chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige
chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met prik,
holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken?
Maar in de fabriek schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier van
hete chocolade wordt meegesleurd ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De spektakelmaatschappij
Hart der duisternis Dit boek beschrijft twintig veelvoorkomende voetbalblessures, alle van de onderste
extremiteit. Besproken worden onder meer spierpijn, contusie, myositis ossificans, hamstringblessure,
liesblessure, zweepslag, achillespeestendinose, meniscusletsel, voorstekruisbandruptuur, traumatische
artritis, enkeldistorsie, posterieur tibiotalair compressiesyndroom en zes sportgerelateerde
skeletaandoeningen bij kinderen. Elk onderwerp wordt besproken aan de hand van patiëntencasuïstiek. De
bijlagen achterin het boek tonen overzichten van sportspecifieke aandoeningen, kwetsbare groeischijven
bij kinderen, de Ottowa Ankle Rules en een standaard testformulier dat gebruikt wordt om de ernst van een
enkeldistorsie in te schatten.
Nu ik dood zal gaan Jarenlang was Tiger Woods een onverslaanbare ster. Hij inspireerde miljoenen golfers,
won veertien majors en 79 grote toernooien, en verdiende honderd miljoen dollar per jaar. Hij was de
eerste sportmiljardair, getrouwd met een Zweeds model, vader van twee kleine kinderen. Hij was de man met
het perfecte leven. Dat alles bleek een illusie. Woods hield er al jaren een dubbelleven op na, wat
pijnlijk duidelijk werd toen na een nachtelijk auto-ongeluk plotseling zijn buitenechtelijke affaires aan
het licht kwamen. Zijn leven stortte in. Voor hun meeslepende inside story over Woods interviewden twee
van de beste sportjournalisten ter wereld honderden mensen uit zijn inner circle - familie, vrienden,
liefdespartners, coaches, collega-golfers, zakenpartners en anderen - om antwoord te kunnen geven op de
vraag die miljoenen sportlieffhebbers al zolang bezighoudt: wie is Tiger Woods? Zij schreven een
fascinerend portret van een Afro-Amerikaanse jongen die door een aandachtzieke vader en een
overambitieuze moeder gedrild werd tot 'de uitverkorene': Tiger moest niet alleen de witte golfsport
openbreken, hij moest ook de wereld veranderen. Maar tegen welke prijs? Tiger Woods is een meeslepend
verhaal over de onstuitbare opkomst en de dramatische val van een icoon, een onvergetelijk portret van
een gevallen held.
Superfreakonomics In haar futuristische debuutroman heeft Veronica Rossi de mensheid in twee kampen
verdeeld. Of je woont in een koepel en leidt een zo goed als compleet virtueel leven, of je woont buiten
de koepel en bent overgeleverd aan de wetten van de natuur.Aria weet dat haar overlevingskansen in de
woestenij – oftewel de Winkel des Doods – minimaal zijn nu ze is verstoten van haar thuis; de hermetisch
afgesloten stad Reverie. Als ze al niet in handen valt van rondzwervende kannibalen, dan raakt ze
waarschijnlijk wel gewond tijdens een van de zeer agressieve elektrische stormen die over de vlakte jagen
en waarvan alleen de vrijgekomen lucht al dodelijk kan zijn. Wanneer ze de vlaktebewoner Perry tegenkomt,
lijkt hij haar enige hoop om in leven te blijven. Ze besluiten samen op te trekken en luiden op die
manier een nieuw tijdperk in voor iedereen die leeft in de wereld zonder hemel.
De Colorado Kid Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom
slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op
papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde
arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze
gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer
Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling
hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen.
Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam
ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Waarden in dialoog Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze praktische gids
liggen de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In De zeven spirituele wetten
van succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die
door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden om in alle gebieden van het leven succes te boeken. 'De
zeven spirituele wetten van succes is het virtuale-reality-gereedschap voor de spirituele reiziger van de
21ste eeuw.' - Peter Guber, president-directeur van Sony Pictures Entertainment 'Van alle boeken van
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Deepak Chopra geeft De zeven spirituele wetten van succes je beste leidraad om je leven in te richten.
Magnifiek!' - Anthony Robbins, auteur van onder andere Je ongekende vermogens 'De zeven spirituele wetten
van succes biedt een schat aan richtlijnen voor iedereen die graag een produktief en bevredigend leven
wil leiden.' - Ken Blanchard, mede-auteur van onder andere De One Minute Manager
Het land van Raas Vanaf het vallen van de avond tot in het holst van de nacht vertelt Marlow zijn
scheepskameraden het beklemmende verhaal van zijn tocht over de rivier de Kongo. In opdracht van een
Belgische handelsmaatschappij vaart hij met een afgeleefde boot naar het hart van Afrika, op zoek naar de
mysterieuze verdwenen handelsagent Kurtz. Tijdens zijn reis maakt Marlow kennis met de donkerste krochten
van de menselijke geest, gepersonifieerd door de bandeloze en ontspoorde Kurtz, die bij zijn dood het
definitieve oordeel over de mensheid velt: ‘Afgrijselijk! Zo afgrijselijk!’
Neergestort George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te vinden
als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke aristocraat hem onverwacht een
lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn
kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is vergaan tijdens een
ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien
jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan, vertelt
hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te
stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend
akkoord, misschien tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het
langzaam maar zeker tot hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is.
`Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky
Mountain News
Spaar de spotvogels Het dagelijks leven in een klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een
proces tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict, gezien door de ogen van twee kinderen.
Mijn vriend Crenshaw Een oude Cubaanse visser die lang niets gevangen heeft, gaat ver de zee op om zich
te bewijzen tegenover zijn jongere collega's.
Scar Tissue
De Fevre Dream
Verzamelde werken van Multatuli [pseud.] Wat hebben de verdwijning van paardenmest en de introductie van
kabeltelevisie met elkaar te maken? Waarom is het beter om dronken achter het stuur te stappen dan te
gaan lopen? In vervolg op de internationale bestseller Freakonomics, werpt SuperFreakonomics opnieuw
onverwachte, verrassende en prikkelende vragen op. Steven Levitt en Stephen Dubner gaan op zoek naar de
antwoorden en laten zien dat ons gedrag gestuurd wordt door economische motieven. Of het nu gaat om
prostituees, zelfmoordterroristen, klimaatdeskundigen of artsen: zij worden uiteindelijk allemaal
gedreven door economische prikkels. SuperFreakonomics gaat over dingen waarvan je altijd dacht dat je ze
wist maar die niet waar bleken te zijn, of dingen waarvan je nooit wist dat je ze wilde weten. Dit boek
onderzoekt kortom de verborgen kant van de wereld en daagt ons uit die opnieuw te definiëren.
FCC Record
Tiger Woods
De zeven spirituele wetten van succes
Het doek valt In dit tweede, los te lezen, boek over de vrouwen van Kiward reis je terug naar NieuwZeeland aan het eind van de 19e eeuw, waar de band tussen Kura, Elaine en hun families onder druk komt te
staan. Nieuw-Zeeland, 1893. Gwyneira en Helen, ooit samen overgekomen uit Londen, zijn al een leven lang
beste vriendinnen. Helaas geldt dat niet voor hun kleindochters, Kura en Elaine. Kura is niet
geïnteresseerd in het familiebedrijf dat Gwyn runt en dat zij over moet nemen om de vrede met de Maoribevolking te bewaren. Zij heeft haar oog laten vallen op een zangcarrière in Engeland – en op de knappe
William, die Elaine het hof maakt. Elaine heeft altijd het gevoel gehad onder te doen voor haar bruisende
nichtje. Als William hun verloving verbreekt en met Kura trouwt, stort haar wereld in, en in haar wanhoop
maakt ze keuzes die hun sporen trekken in beide families. Zal de jarenlange vriendschap tussen de
families dit overleven? ‘Het lied van de wolken’ is een meeslepend verhaal over familie en vriendschap,
over het begaan van fouten en het maken van keuzes, en over de vrouwen van Kiward Station die hun plek in
de wereld zoeken. Het verhaal van Kura, Elaine en hun families begint in ‘Het land van belofte’ en gaat
verder in ‘De roep van het land’.
Zo klaar met jou!
Roots Anthony Kiedis is in zijn leven altijd tot het uiterste gegaan. Tot nu toe konden we alleen door
zijn songteksten een glimp opvangen van de man achter de zanger en tekstschrijver van de Red Hot Chili
Peppers. Nu legt hij in Scar Tissue zijn ziel bloot en geeft hij een eerlijk en onthullend verslag van
het boeiende leven dat hij leidt. Al op zeer jonge leeftijd komt Kiedis, mede door zijn drugsdealende
vader, in aanraking met drugs. Zijn leven lijkt helemaal de verkeerde kant op te gaan totdat de band die
hij met zijn schoolvrienden Michael ‘Flea’ Balzary en Hillel Slovak opricht, succesvol wordt. In 1991
verschijnt het album Blood Sugar Sex Magik dat de grote doorbraak betekent voor de Red Hot Chili Peppers.
De band groeit uit tot een van de meest geliefde bands ter wereld, die een miljoenenpubliek aan zich weet
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te binden. Het succes brengt echter geen rust in het leven van Kiedis. Zijn drugsverslaving en de
gruwelen van het afkicken, liefde en seks, de spanningen binnen de band, de dood van Hillel Slovak:
Kiedis vertelt er in alle eerlijkheid over. Hij is verliefd op het leven en daar horen alle goede en
slechte ervaringen bij. Als hij kon kiezen, zou hij het niet anders doen.
Ik neem je mee BABADADA dictionaries are visual language education: Simple learning takes center stage.
In a BABADADA dictionary images and language merge into a unit that is easy to learn and remember. Each
book contains over 1000 colored illustrations. The goal is to learn the basics of a language much faster
and with more fun than possible with a complicated text dictionary. This book is based on the very
successful online picture dictionary BABADADA.COM, which offers easy language entry for countless
language combinations - Used by thousands of people and approved by well-known institutions. The
languages used in this book are also called as follows: Niederländisch, néerlandais, holandés, olandese,
holandês, holenderski and serbisch, serbe, serbio, serbo, sérvio, serbski
De oude man en de zee Hegeliaans-marxistische kritiek op de kapitalistische maatschappij en op de
revolutionaire stromingen die het kapitalisme hebben bestreden.
Verzamelde werken Workaholic Linc krijgt alleen zijn droombaan wanneer hij gaat trouwen. Waar haalt hij
zo snel een verloofde vandaan? Zou zijn rare buurvrouw Daisy het spelletje willen meespelen? Daisy zegt
ja - voor duizend dollar. Ze heeft dringend geld nodig. Vanaf de allereerste seconde knettert het tussen
die twee. Als rationele vent gelooft Linc niet in zoiets zweverigs als romantiek. Tot Daisy hem niet meer
loslaat.
Wereld zonder hemel Ellen en Andy passen perfect bij elkaar en genieten van hun leven in Manhattan. Tot
Ellen op een regenachtige dag toevallig haar ex tegen het lijf loopt. Leo, haar eerste grote liefde.
Onweerstaanbare, sexy Leo, die haar acht jaar geleden zonder verklaring dumpte. Hij is nog steeds erg
knap en single en weer in haar geïnteresseerd. Het verslavende kat-en- muisspel begint van voren af aan.
Ellen wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens. Zal haar huwelijk met de degelijke Andy spannend
genoeg blijven? Waarom kan ze haar oude vlam niet gewoon vergeten?
Dewey, de bibliotheekkat De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar
wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten
zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte.
Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene
klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld
waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit
en met ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar
laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.'
vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
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