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Donkerblauwe woordenFrauen in IndienTarzan van de ApenLITTLE NEMORond de Wereld in Tachtig DagenLichaamstaal van
de liefdeToen ik je zagDe 13 1/2 levens van kap'tein BlauwbeerHet ding om je halsEreschuldAlleen de Waardige (De Weg van
Staal—Boek 1)Brokkenpiloot

Blauwbeer vertelt over zijn eerste 13,5 levens als zeebeer, waarin hij van de ene onwaarschijnlijke en gevaarlijke situatie in de
andere rolt. Vanaf ca. 15 jaar.
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over
Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke
beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver'
ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid
beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen
moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de Groot weet dat hij is voorbestemd voor iets groots, iets
gigantisch. Maar dan ook werkelijk iets kolossaals. Maar soms neemt zijn leven een andere wending. of eigenlijk: op een of
andere manier achtervolgt pech hem altijd en maakt Niek met regelmaat brokken. Niettemin blijft hij kalm en koelbloedig. Hij
is immers op aarde om zijn leeftijdgenoten voorbij te streven. Maar waarom laten mensen hem niet gewoon zijn gang gaan?

De zoon van een aristocratisch echtpaar is wees in de jungle en opgevoed door apen.
Liefde en lichaamstaal Hoe maak je een verpletterende indruk op de man of vrouw van je dromen? Hoe sla je iemand aan de
haak? Welke signalen geven aan dat iemand interesse in je heeft? Wat zijn de regels van het daten? Hoe belangrijk is
oogcontact? Wat is het verschil in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen? Waarom schrijven de vrouwen regels en lezen de
mannen ze niet? Van een eerste indruk tot een langdurige relatie. In dit boek leer je alles wat je nodig hebt om op te vallen bij
de andere sekse. Dit helpt je tijdens een feestje, bij internet-dating, op straat of na tien jaar huwelijk. Het succesvolle
auteursduo Allan en Barbara Pease laat je zien hoe belangrijk lichaamstaal in de liefde is.
Morgan Rice, #1 Bestverkopende auteur van DE TOVENAARSRING, komt met een meeslepende nieuwe fantasy serie. ALLEEN
DE WAARDIGE (De Weg van Staal—Boek 1) vertelt het epische verhaal van de zeventienjarige Royce, een boerenjongen met
speciale krachten, die voelt dat hij anders is dan de andere jongens in zijn dorp. Er zit een kracht in hem die hij niet begrijpt,
en een verborgen lotsbestemming die hij niet onder ogen durft te komen. Op de dag dat hij op het punt staat te trouwen met
zijn enige ware liefde, Genevieve, wordt ze hem afgenomen. Royce kiest ervoor om alles op het spel te zetten en de confrontatie
aan te gaan met de adel die haar heeft meegenomen, in een poging zijn geliefde te redden. Wanneer hij faalt, wordt hij
verbannen naar het beruchte Zwarte Eiland, een plek die erom bekend staat om jongens in mannen te veranderen. Verbannen
uit zijn thuisland moet Royce talloze beproevingen doorstaan. Hij leert hoe hij moet overleven in de beruchte Krochten—de
wrede bloedsport van het Koninkrijk. Genevieve, die wanhopig op Royce’ terugkeer wacht, wordt gedwongen om haar weg te
vinden in de wrede, samenspannende wereld van de aristocratie, en wordt ondergedompeld in een leven dat ze veracht. Maar
terwijl Royce’ krachten sterker worden en hij erachter komt dat er een geheim zit achter de mysterieuze afkomst van zijn
vader, beseft hij dat zijn lotsbestemming wellicht groter is dan hij had gedacht. Hij verwondert zich over de vraag die hem altijd
het meest had beangstigd: wie is hij? ALLEEN DE WAARDIGE vertelt een episch verhaal over vrienden en geliefden, over
ridders en eer, over verraad, het lot en liefde. Dit verhaal over moed sleept ons mee in een fantasiewereld waar we verliefd op
zullen worden, een wereld die alle leeftijden aanspreekt. Eveneens verkrijgbaar als gratis download is Morgan Rice’ EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN, boek #1 in de zeventien-delige fantasy serie DE TOVENAARSRING, een #1 bestseller met meer van
1.000 vijfsterren beoordelingen!
NIEUW: Speciale editie met extra foto’s, nooit eerder gedeelde brieven en notities. Isa Hoes en Antonie Kamerling ontmoeten
elkaar tijdens de audities van Goede Tijden, Slechte Tijden en worden verliefd. De buitenwereld ziet een stralend stel, maar in
werkelijkheid kampt Antonie steeds vaker met depressies. Isa probeert haar gezin bij elkaar te houden, tot Antonie op 6
oktober 2010 besluit zijn leven te beëindigen. Toen ik je zag is niet alleen een ode aan een veelzijdig talent en een portret van
twee mensen die zielsveel van elkaar hielden, het is ook een zeer aangrijpend relaas over leven met een echtgenoot die lijdt aan
depressiviteit. Voor deze speciale editie maakte Isa een selectie uit hun meest persoonlijke archief. Het boek bevat nieuwe
foto’s van Antonie, Isa en hun gezin, maar ook nooit eerder gedeelde brieven en notities. ‘Het boek is een liefdevolle poging tot
verzoening, tot herstel en vereeuwiging van de liefde.’ – NRC Handelsblad ‘Aangrijpend en meeslepend geschreven.’ –
Nederlands Dagblad ‘Een bijzonder boek van een bijzondere vrouw.’ – Gooi- en Eemlander Genomineerd voor de NS
Publieksprijs 2014
Razio Yamata, een van de invloedrijkste zakenmannen van Japan, heeft een plan bedacht om de Amerikanen een lesje te leren.
Hun grootheidswaanzin en imperialistische neigingen is hij meer dan zat. Japan heeft in de Tweede Wereldoorlog veel geleden
onder de Amerikaanse aanvallen en nu is de tijd gekomen om wraak te nemen. Japan moet de machtigste natie van de wereld
worden. Een ontploffende benzinetank van een Japanse auto in de VS zorgt ervoor dat de handelsbetrekkingen tussen de VS en
Japan verslechteren. Dit is voor Yamatha het teken om een oorlog te ontketenen. Jack Ryan krijgt in deze dreigende
noodsituatie de eervolle opdracht de Amerikaanse president met zijn diensten en kennis terzijde te staan, daarbij geassisteerd
door CIA-agent John Clark. Als hij alleen maar wist hoe hij te werk moet gaan
Ik had de brief geschreven voor ik van huis ging, mijn handen bevend terwijl ik de woorden op papier zette. Het was
voornamelijk ik hou van je, met een beetje je kunt het dak op. De perfecte liefdesbrief, volgens Lola. In de
tweedehandsboekwinkel van Henry's vader staat een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven. Mensen omcirkelen
woorden die ze mooi vinden, onderstrepen zinnen of ze laten boodschappen achter in de kantlijn: gedachten, vragen, wensen.
Sommigen laten brieven achter tussen de bladzijden. Brieven aan schrijvers, aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In deze kast laat
Rachel een liefdesbrief achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat verhuizen

Im Dezember 2012 wird eine 23-jährige Studentin in einem Bus in Delhi zum Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Ihr Tod kurz
darauf löst wochenlange Proteste in Indien aus. Katharina Kakars bewegendes Buch erschließt uns die Lebensrealität der
Frauen auf dem Subkontinent, die millionenfaches Unrecht erleiden, aber häufig auch unvorstellbaren Mut aufbringen, um
sich zu wehren. Dabei kennt die Gewalt viele Gestalten: Ehrenmorde und häusliche Gewalt, Mitgiftmorde und
Vergewaltigungen, die Abtreibung weiblicher Föten und die Tötung kleiner Mädchen sind in Indien an der Tagesordnung.
Sucht man nach den Gründen, begegnet man zwei gleichermaßen erdrückenden Realitäten: den kulturell tief verwurzelten
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patriarchalen Strukturen und dem ökonomischen Überlebenskampf der unteren Schichten. Katharina Kakar zeichnet ein
vielfältiges Bild der Welt indischer Frauen, die Lichtseiten eingeschlossen: So ist der berufliche Weg von gut ausgebildeten
Frauen in Indien oft leichter als vielerorts im Westen. Die Heldinnen dieses Buches aber sind die Frauen, die sich findig und
furchtlos gegen das Unrecht stellen.
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