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vrouw gezien heeft, helemaal gekleed in het wit,
net als de maagd Maria'. Paulo Coelho zelf over
De heks van Portobello: `Ik heb geprobeerd het
portret te schetsen van mensen die door de hen
omringende maatschappij als anders worden
bestempeld en die daarvoor een hoge prijs
moeten betalen. [] Ik geloof dat we in een
tijdperk leven dat op zijn einde loopt, waarvan de
doodsreutel hoorbaar is; een tijdperk waarin de
intolerantie op een zorgwekkende manier almaar
toeneemt, wat kan leiden tot enorme
veranderingen.
Niet alles is vergeten Wendy Walker 2016-09-06
'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin
Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde,
dit boek laat je niet onberoerd!' Hebban De dader
vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij
kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke
wijze wordt verkracht, ziet haar omgeving maar
één oplossing: een experimentele drug die haar
de gebeurtenis laat vergeten. Maar stress, angst
en depressie blijven. Bovendien is de dader
zonder Jenny's getuigenis niet te vinden.
Psychiater Alan Forrester duikt in haar geheugen.
Als een herinnering gewist kan worden, kan hij
ook terugkomen. Maar dit proces kan ook
gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater
ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt...
Niet alles is vergeten toont de kracht en de
zwakte van het geheugen en laat zien hoe
bedrieglijk het menselijk brein eigenlijk is. 'Zeer
intrigerend en provocerend. Niet alles is
vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties
tegen een achtergrond van intense suspense.
Een boek vol met plotwendingen en
verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt

Good Vibes, Good Life Vex King 2020-03-10 In
Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je
de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je
inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In
Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je
de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun
je echt van jezelf houden? Kun je negatieve
emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk
om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in
het leven en hoe vind je dat? Vex King, die veel
tegenspoed in zijn eigen leven overwon,
inspireert met zijn antwoorden een volgende
generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer
een leven te creëren om van te houden. Dit alles
op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter
en herkenbaar is.
De heks van Portobello Paulo Coelho 2014-01-29
De heks van Portobello is het prachtige en
ontroerende verhaal van Sherine, die later
Athena genoemd zal worden. Haar leven wordt
opgetekend, stukje bij beetje, door de mensen
die haar gekend hebben: ouders, collega's,
leraren, vrienden, bekenden, haar ex-man.
Sherines adoptief ouders, wonend in Beiroet,
komen naar Roemenië, Transsylvanië, om daar
een kind te adopteren. Tegen de raad van een
van de medewerkers van het weeshuis in, die
hen waarschuwt dat hun favoriete baby
achtergelaten is door een zigeunerin, kiezen zij
Sherine. Vol liefde voeden ze haar op. Reeds als
kind wordt Sherine aangetrokken door het geloof.
Ze brengt veel tijd door in de kerk, en al snel
kent ze de bijbelverhalen uit haar hoofd. Ze
vertelt haar ouders ook over haar onzichtbare
vrienden - engelen en heiligen - en dat ze 'een
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niet missen.' - Karin Slaughter
En uit de bergen kwam de echo Khaled Hosseini
2013-05-21 Voor de driejarige Pari is haar grote
broer Abdullah meer een vader dan een broer.
Voor de tienjarige Abdullah is zijn zusje alles. Als
Pari noodgedwongen wordt verkocht aan een rijk
maar kinderloos echtpaar in Kabul zet dat een
reeks gebeurtenissen in gang die een ontroerend
en onthutsend beeld geven van de problemen
waarmee mensen geconfronteerd worden.
Khaled Hosseini volgt zijn personages van Kabul
naar Parijs, van San Francisco naar het Griekse
eiland Tinos, en weer terug naar Kabul. Hij
onderzoekt de vele manieren waarop mensen
elkaar liefhebben, elkaar pijn doen en verraden
én hoe ze zich voor elkaar opoﬀeren. Gedreven
door zijn inlevingsvermogen en psychologische
inzicht, waardoor De vliegeraar en Duizend
schitterende zonnen wereldwijde bestsellers
werden, toont Khaled Hosseini zich in En uit de
bergen kwam de echo eens te meer een geboren
verhalenverteller. Khaled Hosseini is een van de
meest succesvolle en geliefde auteurs ter wereld.
Hij is ook ambassadeur voor de United Nations
High Commissioner for Refugees en de United
Nations Refugee Agency, en hij is oprichter van
de Khaled Hosseini Foundation, een organisatie
die humanitaire hulp biedt aan Afghanistan.
Hosseini woont in Californië.
Regenboog in de nacht Dominique Lapierre
2010-06-24 Een regenboog in de nacht Een
aangrijpend epos over de geboorte van ZuidAfrika Zelden las ik de geschiedenis van ZuidAfrika zo helder en meeslepend beschreven als in
dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een
handvol Hollandse tuinders stapt aan land op het
zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla
telen voor de bemanning van de passerende
VOC-schepen uit Amsterdam die door scheurbuik
worden gedecimeerd. De kolonisten houden het
sla telen echter al snel voor gezien en trekken
naar het noorden om zich te vestigen in het
uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de
calvinistische traditie en met het geloof het
uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste
kolonisten de confrontatie aan met
Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek
naar goud en diamanten komen ze in aanvaring
met de soldaten van koningin Victoria van GrootBrittannië. De Boeren delven na twee
Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee
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Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor
het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994
komt aan dat systeem een einde als Nelson
Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte
president van Zuid-Afrika. Dominique Lapierre
werkte veertien jaar als journalist voordat hij
schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd
meer dan veertig miljoen exemplaren verkocht.
De opbrengst van zijn boeken gaat naar de
humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit
indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet
in het minst omdat de met elkaar verweven
geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze
aandacht ten volle waard is. - Irene van LippeBiesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika
is een land met een gespleten ziel die langzaam
heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis
door de geschiedenis van dit fascinerende land.Foppe de Haan
Afterburn; Aftershock Sylvia Day 2015-08-04
Houd zaken en privé altijd gescheiden. Houd
politieke spelletjes buiten de slaapkamer. In
zekere zin lapte ik beide regels aan mijn laars
toen Jackson Rutledge mijn minnaar werd. En ik
kan niet zeggen dat ik niet wist waar ik aan
begon. Twee jaar later was hij terug, als een van
de spelers in een deal die ik op het punt stond te
sluiten. Sinds Jax me de rug had toegekeerd, had
ik als protegé van Lei Yeung, een van de slimste
zakenvrouwen van New York, heel wat bijgeleerd.
Ik was niet meer het meisje van toen, maar hij
was niets veranderd. In tegenstelling tot de
eerste keer dat onze paden elkaar kruisten, wist
ik precies met wie ik te maken had... en hoe
verslavend zijn aanraking kon zijn. De wereld van
glamour, seks en macht was het speelveld van
Jax – maar dit keer kende ik de regels van het
spel. In de keiharde zakenwereld is er maar één
regel die telt: houd je vijanden in de gaten en je
ex-minnaars al helemaal... Deze titel is eerder
verschenen.
Hippie Paulo Coelho 2018-08-28 Zomer 1970: de
Magic Bus van Amsterdam naar Nepal De jonge
Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar
groeien. Nadat hij tijdens de militaire dictatuur in
Brazilië gearresteerd wordt op verdenking van
terrorisme trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde
wereld in op zoek naar vrijheid en de ultieme zin
van het leven. Hij maakt een rondreis door ZuidAmerika en gaat dan naar Europa om aan te
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spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de
Nederlandse Summer of Love – op de Dam de
Nederlandse Karla leert kennen. Met haar besluit
hij op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De
reis is het begin van een onstuimige
liefdesgeschiedenis en een periode die hen
beiden diepgaand verandert en nieuwe waarden
verschaft.
Niek de Groot kladt erop los Lincoln Peirce
2014-06-17 Dit e-book is NIET geschikt voor
zwart-wit e-readers. In deel 4 van de serie Niek
de Groot van de schrijver Lincoln Peirce gebeurt
er eindelijk iets cools op school: Niek richt zijn
eigen tekenclub op. Nu kan de wereld ontdekken
hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de klad erin te
komen. Leraren zeuren dat er meiden in Nieks
club moeten. Maar waar vind je die? En hoe zorg
je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt?
Misverstand stapelt zich op misverstand... De
grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil
WINNEN. Is zijn club goed genoeg om het op te
nemen tegen tekenclubs op andere scholen?
Viert Niek zijn GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek de
Groot kladt er op los is een must voor de fans
van de serie Het leven van een Loser door Jeﬀ
Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en
striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip
in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen.
Peirce was een grote inspiratiebron voor Jeﬀ
Kinney.
Het lot van de jager Wilbur Smith 2011-10-09 Op
de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt
Leon Courtney, voormalige luitenant, safari’s in
Masai-land voor invloedrijke mensen uit de
Verenigde Staten en Europa. Door zijn oom,
Penrod Ballantyne, heeft zijn werk een extra
dimensie gekregen: spioneren voor het Britse
leger. Een van zijn klanten is de Duitse
industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn
maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt
hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn
opdracht in gevaar.
Ikigai Héctor García 2016-11-03 Waar kom jij ’s
ochtends je bed voor uit? Ontdek de geheimen
van het Japanse eiland Okinawa, waar het
grootste aantal gezonde honderdjarigen ter
wereld woont Volgens de Japanse traditie heeft
iedereen een ikigai, een reden van bestaan. Het
is één van de geheimen van een lang, tevreden
en gezond leven, zoals de inwoners van Okinawa
het leiden. Op dit Japanse eiland wonen meer
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gezonde en actieve honderdjarigen dan waar ook
ter wereld. Sommige mensen hebben hun ikigai
al gevonden, maar velen zijn er nog steeds naar
op zoek. De auteurs vertrokken naar Okinawa en
interviewden honderden inwoners om te
ontdekken wat volgens hen het geheim is voor
een optimistisch en gezond leven. Zo is een
populaire Japanse uitspraak Hara hachi bu, wat
betekent ‘eet tot je voor tachtig procent vol zit’,
dat is veel gezonder voor je lichaam. Ook hebben
ze een moai, een groep mensen met dezelfde
interesses die altijd voor je klaarstaan. En wat ze
aanraden: ga nooit met pensioen, maar blijf altijd
een doel hebben waarvoor je je bed uit komt.
García en Miralles kregen inzicht in wat de
Japanners eten, hoe ze bewegen, werken en
omgaan met anderen. En hoe het vinden van je
ikigai betekenis geeft aan je leven en je laat zien
hoe je honderd jaar in topvorm kunt leven. Dit
boek helpt je om je eigen ikigai te vinden en
vertelt over de Japanse ﬁlosoﬁe die zorgt voor
een gezond lichaam, geest en ziel. De pers over
ikigai ‘We vinden ons ikigai door ons te
concentreren op wat belangrijk is, in plaats van
op wat dringend is. Door voortdurend in de gaten
te houden wat goed voelt, zijn we in staat te
ontdekken waar onze passie ligt.’ Mundo Urano
‘Er is geen haast, geen tijdslimiet, er zijn geen
voorwaarden of verwachtingen, alles zal zich
ontvouwen op het moment dat we goed kijken en
luisteren naar wat er al in ons is.’ Elephant
Journal
Basic Mechanical Engineering T. S. Rajan
2007-01-01 The Book Provides A Glimpse Of The
Fascinating Field Of Mechanical Engineering To
The Entrants To Engineering Colleges.It Gives An
Insight Into The Major Areas Of Mechanical
Engineering, Like Power Production, Energy
Alternatives, Production Alternatives And The
Latest Computer Controlled Machine Tools.The
Book Is Made Interesting With Numerous
Sketches And Schematics - A Deﬁnite Advantage
In Understanding The Subject.
De hemelverdiener Ayad Akhtar 2012-02-28
Een groots debuut over een Amerikaansislamitisch gezin dat worstelt met geloof en
trouw, en een plek probeert te vinden tussen
twee culturen. Nog voordat hij haar ooit ontmoet
heeft, is de twaalfjarige Hayat al gebiologeerd
door Mina, een goede vriendin van zijn moeder.
De verhalen over deze mooie, briljante vrouw
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maken haar bij voorbaat tot een legende. Hij ziet
reikhalzend uit naar haar komst. Mina is Pakistan
namelijk ontvlucht en komt bij hen in Amerika
wonen. Hayats vader is minder enthousiast. Hij
heeft bij zijn vertrek uit Pakistan bewust de
fundamentalistische wereld achter zich gelaten
en probeert zich zo goed mogelijk aan te passen
aan zijn nieuwe, westerse leven. De komst van
Mina brengt echter weer vrolijkheid en geluk in
het gezin, waarin vaak onenigheid heerst. Ook
laat Mina Hayat kennismaken met de schoonheid
en kracht van de Koran. Voor de ogen van zijn
vader verandert hij volledig. Wanneer Mina het
gezin verlaat om haar eigen leven te gaan leiden,
wordt Hayat zo diep getroﬀen door gevoelens
van jaloezie dat zijn gedrag rampzalige gevolgen
heeft voor de mensen van wie hij het meest
houdt
Een theelepel aarde en zee Dina Nayeri
2013-04-18 De elfjarige Saba Hafezi en haar
tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren
tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van
Engelse woorden bij, verzamelen illegale
exemplaren van het tijdschrift Life en genieten
van ongecensureerde televisieprogrammas en
rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens
verdwijnen en zij en haar vader alleen
achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar
naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl ze opgroeit en
gebukt gaat onder het nieuwe islamitische
regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus
ergens de westerse versie van haar leven leidt.
Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot
in bloed is geschreven, en dat tweelingen
dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden
door land en zee.'
21 lessen voor de 21ste eeuw Yuval Noah Harari
2018-08-24 In Sapiens boog Yuval Noah Harari
zich over het verleden, in Homo Deus over de
toekomst; nu laat hij zijn licht schijnen over het
heden. Wat zijn de uitdagingen van onze tijd?
Hoe beschermen we onszelf tegen een nucleaire
oorlog, ecologische rampen en technologische
bedreigingen? Wat is de oorzaak van de opkomst
van populisten als Donald Trump? Hoe weren we
ons tegen fake news? Moeten we ons
voorbereiden op een nieuwe wereldoorlog? Wat
moeten we denken van het opkomend
nationalisme? Vragen de mondiale problemen die
op ons afkomen om andere politieke systemen?
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Is het een goed idee dat we onze data
overdragen aan enkele grote commerciële
spelers, of wordt het tijd om het eigendom van
data te reguleren? En wat wordt de grote nieuwe
wereldmacht, Amerika, Europa of China? In dit
boek beantwoordt Yuval Noah Harari de 21
meest urgente vragen van onze tijd.
Brokkenpiloot Lincoln Peirce 2014-02-26 Dit ebook 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?
Niek de Groot ﬂikt het 'm weer Lincoln Peirce
2015-01-23 Dit e-book is niet geschikt voor
zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor
iets GROOTS, iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij
voorbijstreven. Maar simpel is dat niet. Zeker niet
met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT
Gina! Maar volgens zijn vrienden is het verschil
tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het
noodlot toe. Niek en Gina moeten SAMEN een
werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst
als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan Niek
haar redden van een onvoldoende, of loopt alles
anders dan gepland?
Strength Of Material R. S. Khurmi 2008
Zes dagen Ryan Gattis 2015-09-22 Op 29 april
1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los
Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van
excessief geweld tegen Rodney King. Minder dan
twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat
van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie
van rellen en geweld die zes dagen aanhoudt. Er
vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is
dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans
schoon zien om elkaar ongestoord te lijf te gaan.
Daarbij wordt een onbekend aantal mensen
vermoord. In deze adembenemende en ﬁlmische
literaire meesterproef zoomt Ryan Gattis in op
zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze
gruwelijke en angstaanjagende omstandigheden.
Twee gangsters, een tacoverkoper, een
verpleegster, een graﬃti-artiest, een
brandweerman: samen tonen ze ons het wild
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problems in order to make the underlying
principles more comprehensive.
Materiaalkunde Kenneth G. Budinski 2009 In
Materiaalkunde komen alle belangrijke
materialen die toegepast worden in
werktuigbouwkundige constructies aan de orde,
zoals metalen, kunststoﬀen en keramiek. Per
materiaalgroep behandelen de auteurs: · de
belangrijkste eigenschappen; · de manier van
verwerking; · de beperkingen; · de belangrijkste
keuzeaspecten met betrekking tot constructies; ·
de manier van speciﬁcatie in een technische
tekening of een ontwerp. De eerste editie van
Materiaalkunde verscheen alweer dertig jaar
geleden. In de tussentijd is het voortdurend
aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen en
het mag dan ook met recht een klassieker
genoemd worden.

kloppende hart van LA. Een complexe en
fascinerende stad die even warmbloedig is als
dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor
deze ambitieuze roman drong hij diep door tot de
gang scene in LA – een relevant, wreed en
betoverend epos over misdaad, ras, wraak,
loyaliteit en liefde in de chaos van South Central
LA.
Heat and Mass Transfer Sawhney 2008-01-01
Written with the third-year engineering students
of undergraduate level in mind, this well set out
textbook explains the fundamentals of Heat and
Mass Transfer. Written in question-answer form,
the book is precise and easy to understand. The
book presents an exhaustive coverage of the
theory, deﬁnitions, formulae and expenses which
are well supported by plenty of diagrams and
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