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As recognized, adventure as capably as experience about lesson, amusement, as with ease as pact can be gotten by just checking out a books Dragon
Rises Red Bird Flies Psychology Amp Chinese Medicine Leon Hammer also it is not directly done, you could receive even more not far oﬀ from
this life, not far oﬀ from the world.
We pay for you this proper as capably as simple way to get those all. We present Dragon Rises Red Bird Flies Psychology Amp Chinese Medicine Leon
Hammer and numerous ebook collections from ﬁctions to scientiﬁc research in any way. along with them is this Dragon Rises Red Bird Flies Psychology
Amp Chinese Medicine Leon Hammer that can be your partner.

De kakelbonte kameleon / druk 7 Eric Carle 2004 Een kameleon wil steeds
op een ander dier lijken, totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is
om een gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen prentenboek in kleur;
uitsparingen in de marge geven de behandelde kleuren en/of dieren aan.
Vanaf ca. 3 jaar.
Black Beauty Anna Sewell 1985 Op menselijke wijze vertelt een Engels
raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging,
droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
Kleurenleer Johannes Itten 1987
Onzichtbare vrouwen Caroline Criado-Perez 2019-09-30 Stel je een wereld
voor waarin jouw telefoon niet goed in je hand past, een voorgeschreven
medicijn voor jouw lichaam verkeerd is en de eindeloze uren die je elke
week werkt niet erkend of gewaardeerd worden. Komt iets hiervan je
bekend voor? Grote kans dat je een vrouw bent. Onzichtbare vrouwen
toont hoe in een wereld die grotendeels voor mannen is ingericht de halve
bevolking systematisch genegeerd wordt. Het boek onthult de
'genderdatakloof' die wordt veroorzaakt door eeuwige, consequente
discriminatie van vrouwen. Caroline Criado Perez brengt voor het eerst
een indrukwekkend aantal wereldwijde casestudy's, verhalen en nieuw
onderzoek samen. Van overheidsbeleid en medisch onderzoek tot
technologie, werkplekken, stadsplanning en de media - Onzichtbare
vrouwen onthult de verborgen manieren waarop vrouwen vergeten
worden en de impact van die uitsluiting op hun gezondheid en welzijn.
Een krachtig en prikkelend boek dat je kijk op de wereld voorgoed
verandert. Caroline Criado Perez (1984) is journalist en gelauwerd activist.
Zij werd in 2017 beroemd doordat er dankzij haar oproep een beeld van
Jane Austen op het Engelse 10 pond-biljet werd geplaatst. Zo voorkwam
zij dat er, naast de koningin, alleen mannen op de biljetten zouden staan.
Criado Perez woont in Londen. 'Onzichtbare vrouwen is een doorbraak;
een compromisloos bombardement van droevige, boze, slechte en
grappige feiten waarmee het op briljante wijze een onweerlegbare zaak
aanspant. (...) Dit boek zou op het nachtkasje van iedere beleidsmaker,
politicus en manager moeten liggen.' THE TIMES 'Een uitdagend,
onmisbaar boek.' PUBLISHERS WEEKLY 'In heldere taal bouwt de auteur
een sterke zaak voor grotere inclusiviteit, met een zeer doordachte en
verrassend humoristische kijk op geïnstitutionaliseerde bevoorrechting en
genderdatakloven. Voor wie suggereert dat gender geen rol meer speelt
is dit boek, dat een groot publiek zal aanspreken, een gedegen correctie.'
KIRKUS REVIEWS 'Een strijdkreet om terug te vechten.' THE SUNDAY
TIMES 'Een briljant boek dat de wereld waarin alles is ontworpen voor
mannen bekritiseert. (...) Boordevol praktische informatie voor hen die het
patriarchaat willen ontmantelen.' THE IRISH TIMES
Borsten Florence Williams 2012-10-04 Florence Williams gaat in dit boek
op zoek naar de functie van borsten in biologisch, seksueel, cultureel en
sociologisch opzicht - en hun speciﬁeke eigenschappen. Ze verdiept zich
in vragen als `Is borstvoeding wel zo gezond? en `Waarom komt
borstkanker steeds vaker voor? en komt tot de angstwekkende conclusie
dat de conditie van ons borstweefsel de staat weerspiegelt waarin onze
samenleving verkeert.
Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentaal-empirische
kritiek op de ﬁlosoﬁsche traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel
ontluistert en conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en
herhaling.
Wat de hond zag en andere avonturen Malcolm Gladwell 2010-02-09
Voordat Malcolm Gladwell zjn eerste bestseller Het beslissende moment
schreef, was hij al befaamd vanwege zijn stukken in het Amerikaanse
tijdschrift The New Yorker. Alle goede ideeën werden eerst in dat
tijdschrift getoetst. Maar dan zijn er nog tientallen artikelen over, vol
verrassende feiten en fascinerende onderzoeken, en die zijn nu voor het
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eerst in boekvorm beschikbaar, langverwacht: het verhaal over de
hondenﬂuisteraar, over hoe je een misdadiger kunt herkennen, over ras
en IQ, sollicitatiegesprekken, hoe David van Goliath won, hoe je ﬁnancieel
proﬁteert van rampen, advertenties en de geschiedenis van de wereld,
het verband tussen Duitse ﬁlosofen en Saturday Night Live en over de
onvermijdelijkheid van noodlottige ongelukken. Wat de hond zag is
Gladwell op zijn best: snel, intelligent, verrassend en enorm veelzijdig. '
Thematische Woordenschat Nederlands-Japans - 9000 Woorden Andrey
Taranov 2015-03-05 T&P Books woordenlijsten zijn bedoeld om u te
helpen vreemde woorden te leren, te onthouden, en te bestuderen. De
woordenschat bevat meer dan 9000 veel gebruikte woorden die
thematisch geordend zijn. De woordenlijst bevat de meest gebruikte
woorden Aanbevolen als aanvulling bij welke taalcursus dan ook Voldoet
aan de behoeften van de beginnende en gevorderde student in vreemde
talen Geschikt voor dagelijks gebruik, bestudering en zelftestactiviteiten
Maakt het mogelijk om uw woordenschat te evalueren De woordenschat
bevat 256 onderwerpen zoals: Basisconcepten, getallen, kleuren,
maanden, seizoenen, meeteenheden, kleding en accessoires, eten &
voeding, restaurant, familieleden, verwanten, karakter, gevoelens,
emoties, ziekten, stad, dorp, bezienswaardigheden, winkelen, geld, huis,
thuis, kantoor, werken op kantoor, import & export, marketing, werk
zoeken, sport, onderwijs, computer, internet, gereedschap, natuur,
landen, nationaliteiten en meer ... Het proces van het leren van woorden
met behulp van de op thema's gebaseerde aanpak van T&P Books biedt u
de volgende voordelen: Correct gegroepeerde informatie is bepalend voor
succes bij opeenvolgende stadia van het leren van woorden De
beschikbaarheid van woorden die van dezelfde stam zijn maakt het
mogelijk om woordgroepen te onthouden (in plaats van losse woorden)
Kleine groepen van woorden faciliteren het proces van het aanmaken van
associatieve verbindingen, die nodig zijn bij het consolideren van de
woordenschat Het niveau van talenkennis kan worden ingeschat door het
aantal geleerde woorden Bijzondere kenmerken van de woordenschat De
woorden zijn gerangschikt naar hun betekenis, niet volgens alfabet De
woorden worden weergegeven in drie kolommen om bestudering en
zelftesten te vergemakkelijken Woorden in groepen worden verdeeld in
kleine blokken om het leerproces te vergemakkelijken De woordenschat
biedt een handige en eenvoudige beschrijving van elk buitenlands woord
Deze T&P Books woordenschat: is aanbevolen als aanvulling bij iedere
taalcursus; geschiktvoor de beginnende en gevorderde student; is handig
voor dagelijks gebruik, bestudering en zelftesten. Japans woordenboek,
Japanse woordenschat, Japanse woordenlijst, studie Japans, Japans leren,
Japans overzicht, Basis Japans
De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery 2009-05
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit
de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
Hamnet Maggie O'Farrell 2020 Het korte leven van Shakespeare's zoon
Hamnet die in 1596 op 11-jarige leeftijd stierf, waarschijnlijk aan de pest.
Een ongewone familie Matt Haig 2012-01-25 Maak kennis met de
Radleys: een alledaags gezin dat in een saai Engels dorp woont. Maar er
is één verschil: ze gedragen zich vreemd, vooral s nachts. De kinderen,
Rowan en Clara, weten dat niet omdat hun ouders lang geleden besloten
hebben onthouders te worden. Ze wilden een normaal leven leiden zodat
ze niet in de verleiding zouden komen hun buren open te rijten. Maar de
hel breekt los als een jongen na een feestje Clara probeert aan te randen.
Ze raakt in paniek en scheurt hem aan stukken. Nu pas begrijpen Rowan
en Clara waarom ze jarenlang zijn gepest vanwege hun zwakke gestel en
bleke huid. Opeens staat oom Will voor de deur, een beruchte bloedzuiger
die zijn hand niet omdraait voor een slachtoﬀer meer of minder Matt Haig
schreef drie succesvolle romans die in meerdere talen zijn uitgegeven
waarvan er twee worden verﬁlmd. Hij is ook de auteur van jeugdromans
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waarmee hij verschillende prijzen won. De vertaalrechten van Een
ongewone familie zijn aan twintig landen verkocht. www.matthaig.com
Individualisme En Socialisme Oscar Wilde 2016-06-19 Notice: This
Book is published by Historical Books Limited (www.publicdomain.org.uk)
as a Public Domain Book, if you have any inquiries, requests or need any
help you can just send an email to publications@publicdomain.org.uk This
book is found as a public domain and free book based on various online
catalogs, if you think there are any problems regard copyright issues
please contact us immediately via DMCA@publicdomain.org.uk
De kleine getuige Jodi Picoult 2012-05-15 Hulpoﬃcier van justitie Nina
Frost behandelt het soort misdaden dat families verscheurt. Ze leert dat
medeleven tonen en keihard strijden voor rechtvaardigheid de enige
manier is om dit mijnenveld over te steken. Maar als Nina ontdekt dat
haar vijfjarige zoontje Nathaniel seksueel is misbruikt, worden in één klap
al haar absolute waarheden weggevaagd. Ze besluit het recht in eigen
hand te nemen - ongeacht de consequenties...
De geest van Anil Michael Ondaatje 2019-03-28 Anil keert terug naar haar
vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een burgeroorlog. In
opdracht van de Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de slachtoﬀers
van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een
skelet dat ze vindt, volgt een koortsachtige zoektocht naar de identiteit
van deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar komt.
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet
íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze
moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog
Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met
verbluﬀende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk
onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt
Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met
rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te
snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert
daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte
metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn
lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en
hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid
en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden
volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen
keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel
van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methodePeterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuﬀelen en
beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening
verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig,
zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit
boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een
magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles
urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke
waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden.
Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON
DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het
leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderﬁguur.' - TROUW
De wezens Matt Haig 2017-05-19 Professor Andrew Martin, een
vriendelijke wiskundige en een ogenschijnlijk perfecte held voor dit
verhaal, gaat dood nog voor het boek begint. Zoals de buitenaardse
verstekeling die zich schuilhoudt in zijn lichaam echter al snel ontdekt:
Andrew was helemaal niet zo'n aardige man. Vlak voor zijn dood loste
professor Martin een ogenschijnlijk onmogelijke wiskundige stelling op,
waarop de verstekeling naar onze planeet werd gestuurd om al het bewijs
rondom die ontdekking te vernietigen. Gaandeweg leert de verstekeling
steeds meer over het leven van de professor, van zijn familie, en van 'de
wezens' op planeet Aarde. Wanneer hij voor zijn eigen vrouw begint te
vallen, en zijn eigen zoon aardig begint te vinden - zij hebben geen idee
dat hij Andrew niet meer is - zal hij moeten kiezen tussen het succesvol
afhandelen van zijn missie, en een nieuw thuis te vinden op onze wereld.
Icarië Uwe Timm 2018-10-27 Duitsland, april 1945. De oorlog is verloren,
geallieerde troepen rukken op langs totaal verwoeste steden. De
Amerikaanse oﬃcier Michael Hansen keert terug naar zijn geboorteland
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om in opdracht van de geheime dienst uit te zoeken welke rol de
vooraanstaande rassenhygiënicus dr. Alfred Ploetz heeft gespeeld in het
Derde Rijk. Hansen verricht zijn werk vanuit een geconﬁsqueerde villa,
legt beslag op een luxe cabriolet en wordt verliefd op de jonge Duitse
weduwe Molly. Met Icarië laat Uwe Timm eens te meer zien dat hij een
meesterverteller is. Op indrukwekkende wijze verweeft hij feit met ﬁctie,
en verwoesting met romantiek in een grandioze roman waarvoor hij meer
dan veertig jaar onderzoek deed. ‘Uwe Timm is een van de grootste
schrijvers van onze tijd.’ DER TAGESSPIEGEL
Het meisje uit Aleppo Nujeen Mustafa 2018-01-09 De vlucht van oorlog
naar vrijheid Nujeen leidt een bijzonder leven. Omdat ze spastisch is, gaat
ze niet naar school en komt ze nauwelijks buiten. Op de vijfde verdieping
van het appartementencomplex in Aleppo waar ze samen met haar
familie woont, kijkt ze de hele dag Amerikaanse soaps en documentaires.
Zo leert ze zichzelf talloze weetjes en maakt ze zich de Engelse taal
eigen. En ze droomt. Van vrijheid, van een leven zoals ándere
zestienjarigen dat hebben. En dan breekt de burgeroorlog uit en valt IS de
wijk binnen waarin Nujeens familie woont. Net als tienduizenden anderen
worden ze gedwongen het geweld te ontvluchten. Geholpen door haar zus
maakt Nujeen in haar rolstoel een uitputtende en gevaarlijke tocht en
weet ze via Turkije uiteindelijk Duitsland te bereiken. Al die tijd houdt ze
dapper vol, probeert ze te blijven lachen en durft ze te blijven dromen...
's nachts is het stil in Teheran Shida Bazyar 2017-03-01 1979. De sjah
is verdreven en de revolutie in Iran is een feit. Behsad en Nahid zijn
idealistisch en willen zich inzetten voor een rechtvaardige samenleving.
Maar hun optimisme verdwijnt als de Islamitische Revolutie steeds meer
aanhangers krijgt. De repressie neemt toe en omdat de situatie te
gevaarlijk wordt, besluiten ze met hun twee kleine kinderen naar
Duitsland te vluchten. Daar bouwen ze een nieuw leven op, maar het
verlangen naar het moederland blijft. Bovendien neemt de angst om hun
kinderen aan het nieuwe land te verliezen toe.
Derk Das blijft altijd bij ons / druk 13 Susan Varley 2009 Nadat Derk
Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes hun verdriet door
herinneringen op te halen aan wat zij van hem hebben geleerd.
Prentenboek in oblong formaat met zacht gekleurde, rustige
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In De Russische
connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn
vader, die nog in leven blijkt te zijn maar is ontvoerd door de Russische
Maﬁya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich
gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter
zelf ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short.
De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die
voor hun wapenarsenaal door een Moddermens van batterijen worden
voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland
brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...
De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal]
Jean Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de
menselijke taal.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg
naar de vrijheid is de beroemde autobiograﬁe van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten aﬂeggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal
heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
1491 Charles C. Mann 2012-07-03 1491 verandert voorgoed ons beeld
van de geschiedenis van de amerika's In 1491 woonden er misschien wel
meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als Tenochtitlán
hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In
Mexico verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer
geavanceerde teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de
toenmalige wereld opgebouwd, groter dan de Ming-dynastie of het
Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun geweld en ziektes hier
een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd duidelijk dat
de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492
op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een
heldere en levendige synthese van wat door historici, geografen en
archeologen de afgelopen dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het
lot van de oorspronkelijke inwoners van Amerika. Mann ontkracht op
overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee naar de
intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken
en Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de
schoolboekjes: passief, primitief en in de confrontatie met Europa
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gedoemd te verdwijnen.' NRC Handelsblad 'Mann heeft een mooi en
aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een zeer nauwgezette,
weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag de
Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap &
Techniek 'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te
denken over de wijze waarop de geschiedenis van Amerika wordt
onderwezen.' The Washington Post 'Voor iedereen die denkt dat het één
grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende verrassing zijn.' The
Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd door de
Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat
Columbus in 1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in
alles verschilde van de ons toen bekende werelddelen Europa en
Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic Monthly.
Ontwerp en analyse Bernard Arent Johannes Leupen 2005
Niet te stoppen Angie Thomas 2019-03-29 Bri is zestien en wil een van de
grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te bewijzen,
aangezien haar overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt
Bri's moeder ontslagen en wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar
frustraties in haar raps. Het is nu geen kwestie meer van willen: ze móét
het maken!
Staat van terreur Hillary Rodham Clinton 2021-10-13 Een
razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen
Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie
van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht.
>br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de
minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke
samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te proﬁteren van een
Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Belisarius Jean François Marmontel 1768
Spiritualiteit en abstractie in de kunst Wassily Kandinsky 1987 Esthetischwijsgerige beschouwingen.
Artemis Fowl en het Atlantiscomplex Eoin Colfer 2011-05-31 Het zevende
deel van de wereldwijde bestsellerserie Artemis Fowl heeft een groep
elfen verzameld in IJsland om daar een plan te presenteren dat de
opwarming van de aarde moet stoppen. Maar Artemis is zichzelf niet. Hij
gedraagt zich vreemd, anders... Volgens de elfen lijdt hij aan het
Atlantiscomplex: waanvoorstellingen en dwangmatig neurotische
stoornissen als gevolg van zijn hoogbegaafdheid en het resultaat van
blootstelling aan extreem veel feeënmagie op jonge leeftijd. Kapitein
Holly Short van de elfBI weet niet wat ze moet doen. Ondertussen valt een
leger ruimterobots de ondergrondse vulkanen aan en zolang Artemis
briljante geest vertroebeld is, staat hij machteloos. Kan Holly Artemis
genezen voordat de robots alle levensvormen op aarde vernietigen?
Het kralenspel Hermann Hesse 2012-12-06 Het Kralenspel is een
utopische roman over de strijd van de mens tegen de barbaarse
machtswellust. Decor van deze toekomstroman is de denkbeeldige staat
Kastalië, waarin het 'Kralenspel', een ongekend instrument, de totale
inhoud en alle waarden van onze cultuur heeft verwerkt. Wat Hesse - diep
geschokt door de Tweede Wereldoorlog - wilde, was de genezende
krachten zichtbaar maken die uit de chaos weer tot orde kunnen leiden.
Het Kralenspel wordt beschouwd als het magnum opus van de in 1946
met de Nobelprijs voor Literatuur bekroonde schrijver.
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo
Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een
zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend
waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het
gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen
met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer
dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen, krijgt
ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al
te veel waarde moet hechten aan de beloften van mensen. Maar Klara
houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend
mooie roman die ons een blik gunt op onze veranderende wereld door de
ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn
vindingrijke, verﬁjnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro
ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
Wall and piece Banksy 2009-11 Overzicht in woord en beeld van het werk
van de geëngageerde Britse graﬃti-kunstenaar (1973- ).
Meisje, vrouw, anders Bernardine Evaristo 2020-11-26 Van Londen tot
Schotland, van een non-binaire socialmedia-inﬂuencer tot een 93-jarige
vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages
van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een
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onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een
sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke wijze samen en
herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Renegades Barack Obama 2021-11-12 In dit fraai uitgevoerde boek, een
uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde
podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn
een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over
hun niet aﬂatende liefde voor Amerika, met alle problemen en
tegenstrijdigheden die dat land kenmerken. Het bevat meer dan 350
foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd
archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige,
onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack
Obama en muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen
over hun persoonlijke geschiedenis en de bepalende momenten in hun
carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en
de steeds bredere kloof tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse
realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret
van twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun
eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en
gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere verhaal over
Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven
inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde
toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn
'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma
naar Montgomery' * Handgeschreven songteksten van Springsteen uit
diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit
de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die
niet zijn opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die
dienen als omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio
die vol stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met een Corvette
spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap, over
rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende
avontuur en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie
over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken
praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter en
waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan
een prijs voor worden betaald, en ze onderzoeken samen hoe het
verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Artemis Fowl en de tijdparadox Eoin Colfer 2010-06-07 Artemis Fowl
staat tegenover zijn dodelijkste vijand: zichzelf. Problemen zijn Artemis
niet vreemd. Integendeel, hij lijkt er wel een magneet voor te zijn.
Mensetende trollen, gewapende en gevaarlijke (niet te vergeten hightech) elfen, vuurgooiende aardmannen hij heeft ze allemaal voorbij zien
komen. Hij had besloten om zich vanaf nu te gaan richten op criminaliteit
van het meer magische soort. Maar nu is zijn moeder ernstig ziek. Artemis
Fowl moet terug in de tijd om het enig beschikbare medicijn te stelen uit
de greep van het jonge, criminele meesterbrein: Artemis Fowl. Inderdaad
Samen met elfenkapitein Holly Short aan zijn zijde, gaat Artemis Fowl de
strijd aan met zichzelf. De rampspoed kan beginnen.
Bloemblad van zee Isabel Allende 2020-02-07 'Allende op haar best.' NRC
Aan het eind van de gruwelijke Spaanse Burgeroorlog wordt de jonge arts
Víctor Dalmau samen met zijn vriendin, de pianiste Roser Bruguera,
gedwongen om Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met
nog tweeduizend andere Spaanse vluchtelingen gaan ze aan boord van de
Winnipeg, een schip dat is gecharterd door de Chileense dichter en consul
Pablo Neruda, op weg naar Chili. Tot hun grote verrassing worden ze
ontvangen als helden in hun nieuwe thuisland - dat 'langgerekte
bloemblad van zee', in de woorden van Neruda. Ze bouwen er een nieuw
leven op en worden volwaardige Chilenen. Maar in 1973 gebeurt het
onvoorstelbare: er breekt een dictatuur uit en weer moeten Víctor en
Roser huis en haard verlaten. 'Bloemblad van zee' is een reis door de
twintigste eeuw aan de hand van onvergetelijke personages. Ze
ontdekken dat een mens steeds weer aan een nieuw leven kan beginnen.
Een prachtige historische roman over ballingschap en liefde.
David Harum Edward Noyes Westcott 1899
De Da Vinci code Dan Brown 2009 Robert Langdon, een Amerikaanse
kunsthistoricus, wordt verdacht van moord in het Louvre, wat hem dwingt
via cryptische aanwijzingen de ware schuldige te vinden. Vanaf ca. 16
jaar.
Het verdwenen meisje Jodi Picoult 2012-07-02 Delia Hopkins groeide op
als de geliefde dochter van een alleenstaande vader. Ze heeft nu zelf een
dochtertje en staat op het punt om te trouwen met haar jeugdliefde. De
politie roept regelmatig haar hulp in en die van haar trouwe reddingshond
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bij het opsoren van vermiste personen. Sinds kort wordt ze echter
geplaagd door verwarrende herinneringen die ze niet thuis kan brengen,
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totdat een politieagent haar een geheim onthult dat haar wereld
omvergooit en haar toekomst doet wankelen.
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