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Het Tibetaanse boek van leven en sterven Sogyal Rinpoche 2014-10-13 `Het Tibetaanse boek van leven
en sterven van Sogyal Rinpoche geeft op een duidelijke en inspirerende manier inzicht in meditatie, karma,
reïncarnatie, mededogen en de zorg voor mensen die gaan sterven. Het is een complete en gezaghebbende
introductie in het Tibetaanse boeddhisme en verenigt oude Tibetaanse wijsheid met modern onderzoek over
de dood en het sterven. `Het Tibetaanse boek van leven en sterven bevat tevens eenvoudige oefeningen
voor iedereen die zijn leven wil veranderen, zich wil voorbereiden op de dood of stervenden wil begeleiden.
Sogyal Rinpoche werd geboren in Tibet en kreeg zowel een Tibetaans boeddhistische als een westerse
opleiding. Hieruit ontstond zijn unieke wijze van onderricht geven, vol inspirerende verhalen over het van
mededogen vervulde hart van Boeddha. Sinds 1974 geeft hij boeddhistisch onderricht in Europa, onder
andere in Nederland.
Operatie Teheran Joel C. Rosenberg 2012-05-11 Iran heeft zijn eerste kernproef gehouden. Miljoenen
moslims over de hele wereld zijn ervan overtuigd dat hun messias de Twaalfde Imam is gekomen.
Wereldtonelen verschuiven. Iran heeft zijn eerste kernproef gehouden. Miljoenen moslims over de hele
wereld zijn ervan overtuigd dat hun messias de Twaalfde Imam is gekomen. Wereldtonelen verschuiven. De
leiders van Israël vrezen dat Iran, onder invloed van de Twaalfde Imam, een kernaanval zal plegen en
daarmee een tweede Holocaust in gang zal zetten. Het Witte Huis houdt er rekening met dat Israël als
eerste zal aanvallen om de kernreactoren in Iran te vernietigen. Daardoor zou de olieprijs een recordhoogte
bereiken en de wereldwijde economie instorten. De Amerikaanse president heeft nog maar één optie: hij
geeft David Shirazi met zijn team van de CIA opdracht de Iraanse kernkoppen te vinden en onklaar te
maken voordat Iran of Israël een vernietigende oorlog kan beginnen. De nieuwe reeks van Joel Rosenberg
begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie Teheran.
De stam van de holenbeer Jean Auel 2011-02-21 ‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ – Algemeen
Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt het verhaal van het mysterie van het ontstaan van de mensheid
en de harde strijd om in de prehistorie te overleven. Jean Auels boeken hebben al miljoenen lezers
meegevoerd naar de boeiende prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten. In de prehistorische
wildernis van het Europa van 35.000 jaar geleden vindt de Stam van de Holenbeer een klein meisje. Ze is
moederziel alleen; haar familie is bij een aardbeving om het leven gekomen. Hoewel het kind niet tot het
volk van de Stam behoort, ontfermt Iza, de medicijnvrouw, zich over haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza
onderwijst haar geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla opgroeit, wordt langzaam maar zeker
duidelijk dat ze verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de toekomst van de mens in haar bloed,
maar ze botst met de oude cultuur van de Stam. Ze is namelijk vlugger, ondernemender, slimmer, ánders...
De Aardkinderen-serie is bekroond met de NS Publieksprijs.
Tussendagen Andrew Porter 2013-06-06 Het gezin Harding staat op het punt uiteen te vallen. Elson, ooit
een van de meest veelbelovende architecten van Houston, en zijn vrouw Cadence gaan scheiden na een
huwelijk van dertig jaar. Daar komt nog eens bij dat de prestaties van hun volwassen zoon Richard tegen
vallen: hij woont nog altijd thuis en werkt in het plaatselijke koffietentje. Maar de breuk in de familie zet
pas echt door wanneer dochter Chloe van de universiteit wordt gestuurd om redenen die ze niet kan
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uitleggen aan haar ouders en haar broer. Chloe keert terug naar Houston, waar ze tevergeefs probeert te
ontsnappen aan de problemen die zij zelf heeft veroorzaakt. Andrew Porter toont in Tussendagen een groot
psychologisch inzicht, hij weet de spanning meedogenloos op te voeren en creëert levensechte personages.
Een onweerstaanbare roman over liefde en familie, verraad en vergiffenis.
Geschiedenis van Iseghem Guillaume François Tanghe 1852
Coöperatie en socialisme Hendrik Bijleveld (Jr.) 1908
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten
of u dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen maar sterken in een besluit dat vrijwel
onmiddellijk tot stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard? Intuïtie betekende de doorbraak
voor Malcolm Gladwell in Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende niveaus. Het legt uit hoe
besluitvorming werkt: in het persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of in een bedrijf. Gladwell
laat overtuigend zien hoe we erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Vijf ontmoetingen in de hemel Mitch Albom 2021-07-19 Is er leven na de dood? Wanneer Eddie op 83-jarige
leeftijd komt te overlijden, wordt hij wakker in de hemel. Hier ontmoet hij vijf mensen die van invloed zijn
geweest op zijn aardse leven. Samen bespreken ze Eddie’s leven: De waardevolle momenten uit zijn jeugd,
zijn militaire dienst en de laatste levensjaren komen voorbij. Pas nu hij in de hemel is, komt hij er
langzamerhand achter waarom hij op deze aardbol is verschenen. Wat was de zin van zijn bestaan? Lees
het in de inspirerende New York Times bestseller ‘Vijf ontmoetingen in de hemel’ en ontdek de betekenis
van het leven en de dood. Wereldwijd zijn er meer dan tien miljoen exemplaren verkocht en de verfilmde
versie van het boek verscheen in 2004 op de Amerikaanse tv met bijna 19 miljoen kijkers. Mitch Albom
(1958) is de Amerikaanse schrijver van de New York Times-bestseller ‘Mijn dinsdagen met Morrie’, dat
wereldwijd meer dan veertien miljoen keer verkocht werd. Onder leiding van niemand minder dan Oprah
Winfrey werd de roman verfilmd en ontving het vier Emmy Awards. In zijn romans schrijft Albom op
inspirerende en waardige wijze over de dood en over de zin van het bestaan, waar zijn debuut ‘Vijf
ontmoetingen in de hemel’, met meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd, een prachtig
voorbeeld van is. Ook werd de verfilmde versie een echte kijkcijferhit op de Amerikaanse televisie met bijna
19 miljoen kijkers. In totaal zijn er meer dan 39 miljoen van zijn boeken verkocht in 42 verschillende talen.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020 Beschrijving van de verschrikkingen
van de stellingenoorlog 1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
De wetgeving op het recht van successie en van overgang bij overlijden toegelicht Netherlands
1907
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de
grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op
heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm en
rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ́s mars naar welvaart en ontwikkeling is begonnen.
Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar
welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC
Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan Harvard University.
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Een tijdelijk ongemak Jhumpa Lahiri 2011-10-09 Na het succes van de verhalenbundel Vreemd land brengt
Meulenhoff het boek uit waarmee Jhumpa Lahiri in 2000 debuteerde. Net als Vreemd land bestaat Een
tijdelijk ongemak uit verhalen over emigranten die voortdurend navigeren tussen hun Indiase afkomst en
de verbijsterende nieuwe wereld waarin ze terechtgekomen zijn. Een gids leidt een Amerikaans gezin door
het India van hun voorouders; een jongetje is gefascineerd door de Indiase vrouw die s middags op hem
past; een jong echtpaar rouwt om hun doodgeboren kindje. Op hun emotionele reizen over de grenzen van
landen en generaties is elk personage op zoek naar liefde. Met Een tijdelijk ongemak vestigde Jhumpa
Lahiri haar naam als een van de meest veelbelovende hedendaagse schrijvers.
Het goud van Tomás Vargas Isabel Allende 2007
Biomechanica van het spier-skeletstelsel Chris J. Snijders 2017-07-14 Het succesvolle Amerikaanse
boek Basic biomechanics of the skeletal system is inmiddels verschenen in onder andere de Zweedse,
Chinese en Japanse vertaling. Ook de Nederlandse vertaling en bewerking werd enthousiast ontvangen.
Deze vierde, licht gewijzigde druk van Biomechanica van het spier-skeletstelsel geeft opnieuw op heldere
wijze en met vele illustraties inzicht in de belangrijkste biomechanische begrippen die men tegenkomt in de
diagnostiek, de behandeling, de revalidatie en de preventie van letsel van het bewegingsapparaat.Het boek
bevat hoofdstukken over heup, knie, enkel, voet, schouder, elleboog, pols,hand, halswervelkolom,
lendewervelkolom en bekken. Hierin worden de mechanische eigenschappen besproken van bot,
kraakbeen, pezen en ligamenten. Bovendien worden er relaties gelegd tussen een ongunstige belasting en
het ontstaan van klachten, zoals lage rugpijn en een tenniselleboog. Biomechanica van het spierskeletstelsel bevat veel voorbeelden uit de praktijk, die bijeen zijn gebracht door een orthopedisch chirurg,
een fysiotherapeut en een ingenieur. Lichaamshouding staat centraal bij de onderwerpen bukken en tillen,
staan, zitten en liggen. De houding van het lichaam houdt immers ten nauwste verband met de eisen die
men moet stellen aan schoenen, stoelen, bedden en werkplekken.De veelheid aan informatie maakt het
boek geschikt als leerboek voor verscheidene studierichtingen (medici en paramedici). Zelfstudie wordt
vergemakkelijkt door middel van oefenopgaven met essay- en multiple-choicevragen. Prof.dr.ir. C.J.
Snijders, de Nederlandse vertaler en bewerker van deze publikatie, is als hoogleraar verbonden aan het
Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Rotterdam en aan de Faculteit Industrieel Ontwerpen van de
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Technische Universiteit Delft. Hij publiceerde talrijke wetenschappelijke artikelen in nationale en
internationale tijdschriften.
Witte tanden Zadie Smith 2017-02-03 Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het
eind van de twintigste eeuw, alle drie min of meer Engels, allen persoonlijk, historisch en genetisch bij
elkaar betrokken. De families hebben verschillende huidskleuren, verschillende godsdiensten en een
verschillend koloniaal verleden, maar ze hebben één ding gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in
Londen, waar racisme en extremisme oplaaien. In Witte tanden vatten Archibald Jones en Smad Iqbal _ de
een geboren en getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _ een diepe vriendschap voor elkaar op,
die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden bevat de geëngageerde
geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in het steeds veranderende, veelkleurige Engeland en vertelt het
sprankelende en humoristische verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van JamaicaansBritse afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de Whitbreadliteratuurprijs. Met haar roman Over schoonheid werd ze genomineerd voor de Man Booker Prize en won ze
de Orange Prize. 'Witte tanden is een satirische minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij vlagen zelfs
briljant.' nrc handelsblad 'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De grote
thema's van de twintigste eeuw, immigratie, multiculturalisme, traditie en godsdienst, worden met
trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen een van de beste
boeken die we in jaren hebben gelezen, maar een van de beste boeken ooit.' juryrapport whitbreadliteratuurprijs
Verklaeringe van het broederschap der goede doodt 1744
Klein zwart verhalenboek A.S. Byatt 2016-10-27 Blaadjes ritselen in een donker woud. Twee vrouwen van
middelbare leeftijd keren terug naar het bos waar ze in hun jeugd speelden, eindelijk bereid om de
confrontatie aan te gaan met hun angsten en herinneringen aan het vreemde dat ze toen zagen. In een
ander verhaal ontmoet een man de geest van zijn overleden vrouw. En in weer een ander verhaal verandert
een vrouw langzamerhand in steen. Klein zwart verhalenboek bevat geheimzinnige, soms schokkende en
altijd verrassende verhalen van een van de grootste Britse schrijvers. In deze vijf lange verhalen weet A.S.
Byatt op magistrale wijze folklore en sprookjes met het alledaagse bestaan te verbinden.
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