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vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan
is begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke
en ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar
wordt gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont
Singh de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie
en geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden
dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden
nadat de Britse kolonisatoren zich hadden
teruggetrokken. Van de ene op de andere dag moesten
moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant
van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan
beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar
Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en
hartverscheurend boek.
Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en
achttiende eeuw Michel Foucault 1975 Structuralistische
visie op het ontstaan van het begrip waanzin.
Winnaars Danielle Steel 2014-11-05 Zelfs als het leven
je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij zijn Lily
Thomas is een ster in alpineskiën en traint voor de
Olympische Winterspelen. Tot ze een verschrikkelijk
ongeluk krijgt en in een rolstoel belandt. Haar droom
spat uiteen, maar ze geeft niet op. Zal Lily haar sport
ooit nog kunnen beoefenen? Danielle Steel heeft van haar
89 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in
bijna 50 verschillende landen. Meer dan 20 van haar
boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times.
In Nederland en Vlaanderen is haar populariteit
ongeëvenaard. Haar boeken zijn in gedrukte vorm en als
e-book verkrijgbaar.
Stille eer Danielle Steel 2018-11-15 In 1941 vertrekt de
Japanse Hiroko Takashimaya naar Californië om te gaan
studeren. Hiroko wordt verliefd op een Amerikaanse man,
maar dan wordt Pearl Harbor gebombardeerd en verklaren
de Verenigde Staten Japan de oorlog... Danielle Steel
heeft van haar ruim 100 boeken rond de 800 miljoen
exemplaren verkocht in 69 landen. Meer dan 20 van haar
boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan
steevast in de bestsellerlijst van The New York Times.
Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001
Filosofische benadering van de geschiedenis van de
evolutietheorie.
Het gezicht van de duivel Sidney Sheldon 1992 Een geheim
agent krijgt opdracht om tien getuigen van de landing
van een UFO op te sporen, maar wanneer hij ontdekt dat
zij vlak daarna vermoord worden, merkt hij dat ook
hijzelf geen jager meer is maar een prooi.
Ifigeneia koningskind Pauline Mol 2014 De Trojanen
hebben Helena, de vrouw van de Griek Menelaos, geroofd.
Het leger van Menelaos’ broer, koning Agamemnon, is
paraat om haar terug te veroveren. Vol adrenaline
wachten de soldaten op het strand tot de wind opsteekt.
De wind die hen naar Troje zal voeren, aan de overkant
van de zee. Maar er komt geen wind en de mannen worden
onrustig en opstandig. De druk op Agamemnon neemt toe:
moet hij zijn dierbaarste bezit, zijn dochter Ifigeneia,
gebruiken om de goden gunstig te stemmen in ruil voor

Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18
Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in
de door Cervantes geschreven roman De vernuftige edelman
Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee
delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605, het tweede
in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven romans
in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische
reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een
dolende ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is
het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich
met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min
of meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra
(Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april
1616) is een van de belangrijkste roman- en
toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef
een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend
geworden door zijn boek Don Quichot van La Mancha (El
ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."
Geheime baby Jacqueline Baird 2012-03-27 De
belangrijkste regel die Jed Sabbides volgt waar het om
vrouwen gaat, is: relaties zijn vrijblijvend en
tijdelijk. Géén verplichtingen, géén verbintenis voor
altijd. Door schade en schande wijs geworden, gelooft
hij niet in liefde - laat staan in liefde voor het
leven. In haar verliefdheid vergeet zijn minnares,
Phoebe Brown, deze regel echter. Sterker nog, ze gelooft
oprecht dat Jed net zo blij zal zijn als zij wanneer ze
zwanger blijkt. Zijn kille reactie komt dan ook als een
ongeloofl ijke schok. Vlak daarna raakt ze niet alleen
hem kwijt, maar ook haar baby. Door een wonderlijke
speling van het lot staat ze enkele jaren later weer oog
in oog met Jed, met naast zich een jongetje dat sprekend
op hem lijkt... Dit boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1
Bouquet eBundel.
Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik ben
Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het
verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In
zeer korte tijd groeide ze uit tot een internationaal
symbool van vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar
van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij was nog maar tien
jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats
waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer
naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school.
Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9
oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd
geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar
huis. Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar nieuwe huis
in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs
voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende
verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde
Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen.
`Vrede in elk huis, op elke straat, in elk dorp, in elk
land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en
meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te zitten
en boeken te lezen, samen met
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Trein naar Pakistan Khushwant Singh 2017-06-06 India,
1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en
hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol
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wind?
De avonturen van Alice in Wonderland Lewis Carroll 1989
Het 80/20- principe Richard Koch 2017-11-18 Nieuwe
editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van
Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen
exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt
als een aardige vuistregel, maar het is meer dan dat:
het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard
Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor
organisaties te gebruiken is als analyse-instrument (met
welke producten behalen we de hoogste winst?), en op
persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet
ik focussen, wat zijn de beste oplossingen?). In beide
gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder
gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar
ook in je dagelijkse werk. Iedereen, van de CEO tot de
professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het
helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te
komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is
aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van
het principe in (online) netwerken.
Bridget Jones Helen Fielding 2013-10-12 Na het
verschijnen van haar eerste dagboek werd Bridget Jones
een voorbeeld voor velen. Met haar hilarische
dagboeknotities veroverde Bridget een internationaal
miljoenenpubliek. In Bridget Jones: Het nieuwe dagboek
schrijft Fielding op humoristische wijze over het
bewogen leven van Engelands meest geliefde heldin, haar
knipperlichtrelatie met Mark Darcy en het eindeloos
wachten bij de telefoon, de krankzinnige maar
goedbedoelde adviezen van haar beste vriendinnen, en
haar altijd bemoeizuchtige moeder. Helen Fielding woont
en werkt in Londen. Haar romans Het dagboek van Bridget
Jones en Bridget Jones: het nieuwe dagboek verschenen in
veertig landen en er werden miljoenen exemplaren van
verkocht. Ook de verfilmingen van de boeken, met in de
hoofdrollen Renée Zellweger, Hugh Grant en Colin Firth,
waren wereldwijd een doorslaand succes. In 2013
verscheen het nieuwe dagboek, Bridget Jones: Mad About
the Boy.
De kleur paars Alice Walker 2013-10-17 In deze Pulitzer
Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme zwarte
vrouw, haar levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen
ze werd misbruikt door haar vader, tot en met haar
huwelijk met `Mister , een wrede man die haar leven
ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij jarenlang
brieven van haar zusje voor haar achterhield en de
liefde en eigenwaarde die ze eindelijk vond bij haar
vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te vechten.
De bruid van Lammermoor Walter Scott 1826
De God van kleine dingen Arundhati Roy 2017-12-29 'De
bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol
naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om
de zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen dat
het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou
kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het
christendom aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde
als thee uit een theezakje. Dat het echt is begonnen in
de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten
die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En hoeveel.'
Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het
paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze groeien op in het
ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu,
dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun
eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar
verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun
veelbelovende oom Chacko. De familie is ondernemend en
welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar
dan is er de Verschrikking, het rampzalige voorval
waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in
een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar
voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie
die de familie als een lange slagschaduw blijft
achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt
Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige
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manier de geschiedenis van twee bijzondere kinderen die
een onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati
Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine
Dingen, die in meer dan veertig talen werd vertaald, in
1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonfictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse
debuut, verscheen haar tweede roman, Het ministerie van
Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
De jaren in Birma George Orwell 2010
De beschuldiging John Grisham 2018-10-31 Officiële
auteurswebsite Fansite Word fan van John Grisham op
Facebook
Idris, hoeder van het licht Anita Nair 2016-04-23 Het is
het jaar 1659. Idris, een zeer bereisde Somalische
koopman, ontmoet door een speling van het lot zijn zoon
Kandavar, die hij niet kende. Kandavar is de vrucht van
een middernachtelijk rendez-vous in Malabar, India, nu
bijna tien jaar geleden. Omdat Idris zo dicht mogelijk
bij zijn zoon in de buurt wil zijn, sluit hij zich aan
bij het huishouden, tot diens oom hem vraagt de jongen
op andere gedachten te brengen in zijn droom om krijger
te worden. Idris neemt zijn zoon dan mee op een reis die
hen van Malabar naar Ceylon brengt, van Toothukudi naar
de mijnen van Golkonda – en daar ontmoet Idris zijn
nieuwe liefde. Zal hij de moed hebben haar achter te
laten om mee terug te reizen naar het land van zijn
zoon, en naar een onzekere toekomst? Een klassieke
avonturenroman en een sprookje voor volwassenen, op
basis van grondig historisch onderzoek, en vol prachtige
wetenswaardigheden over het leven in de zeventiende
eeuw, een tijd waarin veel havens in het zuiden van
India in die tijd in het bezit waren van de
‘Hollanders’, ofwel de V.O.C.
De tijd zal het leren Jeffrey Archer 2015-03-17 Het
eerste deel in de Clifton-kronieken, een ambitieuze
nieuwe serie die het verhaal vertelt van twee families
en vele generaties. ‘Ik kreeg te horen dat mijn vader
was gesneuveld in de oorlog.’ Zo begint in 1920 het
epische levensverhaal van Harry Clifton. Harry, de zoon
van een havenarbeider in Bristol, heeft zijn vader nooit
gekend. De verwachting is dat ook Harry een toekomst op
de werf wacht, maar dankzij een opmerkelijke gave wordt
hij toegelaten tot een exclusieve jongensschool,
waardoor zijn leven onomkeerbaar verandert. Als Harry
een volwassen man is, komt hij er eindelijk achter hoe
zijn vader echt aan zijn einde kwam. De verschrikkelijke
waarheid leidt Harry naar een volgende vraag: was Arthur
Clifton eigenlijk wel zijn vader? Is hij het kind van
een arme havenwerker, of is hij de oudste zoon van de
erfgenaam van een scheepsimperium?
Poker voor Dummies Richard D. Harroch 2011
De Bourne misleiding Robert Ludlum 2010-02-09 In dit
spannende zevende boek van Robert Ludlums Jason Bourneserie moet Bourne na een aanslag op zijn leven een
nieuwe identiteit aannemen. Jason Bourne in een race
tegen de klok Tijdens zijn vakantie op Bali, met zijn
geliefde, loopt Bourne in een hinderlaag. Hij overleeft
de aanslag en duikt zwaargewond onder. Met een nieuwe
identiteit begint hij aan een missie om uit te vinden
wie hem probeerde te vermoorden. Maar tijdens zijn
periode van herstel wordt hij hard met zichzelf
geconfronteerd: wie is hij nu eigenlijk, welk deel is
van Bourne, welk deel van hemzelf en wat blijft er van
hem over zonder de Bourne-identiteit? Jason Bourne is
het populairste personage van Ludlum. Hij speelde de
hoofdrol in zes internationale bestsellers en in de
beroemde films met Matt Damon: The Bourne Identity, The
Bourne Supremacy en The Bourne Ultimatum. Eric van
Lustbader nam het stokje van Ludlum over en schreef
eerder Het Bourne Testament, Het Bourne Verraad en De
Bourne Sanctie.
Het alternatief van de duivel Frederick Forsyth
2011-09-27 Rusland staat aan de vooravond van een grote
hongersnood. Noodgedwongen vestigen de Russen hun hoop
op de Verenigde Staten. Maar dan raakt een Zweedse
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tanker op weg naar Nederland in moeilijkheden. Een groep
jonge Oekraïeners kaapt het schip om zo de vrijlating
van twee gevangenen af te dwingen. De wereldverhoudingen
raken gespannen - een atoomoorlog tussen Rusland en de
Verenigde Staten lijkt onafwendbaar. Kan de dreiging op
tijd worden afgewend of zal de wereld ten onder gaan?
Het aftellen is begonnen...
De veteraan Frederick Forsyth 2014-03-25 Op klaarlichte
dag vindt er in een Londense wijk een brute straatroof
plaats, waarbij het slachtoffer komt te overlijden. De
daders weten te ontkomen, maar een oplettende getuige
heeft alles gezien en weet de overvallers feilloos te
identificeren.
De roofbruid Margaret Atwood 2000 Drie totaal
verschillende vrouwen voelen zich sterk met elkaar
verbonden door hun wraakgevoelens t.o.v. een
aantrekkelijke rivale die hun leven heeft vergald.
Het abc der relativiteit Bertrand Arthur William Russell
1977
Wij-zangen Rabindranath Tagore 1914
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger
won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller.
Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram Halwai is
een man met vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur,
filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het slimste
jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan
geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt
hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een
openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het
grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde.
Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven
zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester
vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier
vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een
absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The
Times
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Tropische passie Maisey Yates 2015-01-27 Op het moment
dat Lily een contract tekent om voor hotshot Gage
Forrester te gaan werken, doet ze onbedoeld afstand van
haar privéleven. Hij eist namelijk dat ze de klok rond
voor hem klaarstaat en geen enkele taak weigert. Wanneer
er een familieschandaal dreigt, verwacht hij zelfs dat
ze instemt met een nepverloving om de paparazzi een nóg
beter te verhaal te geven. De grens tussen schijn en
werkelijkheid vervaagt al snel als ze samen naar Koh
Samui afreizen. Op het idyllische Thaise eiland krijgt
Lily een heel andere kant van Gage te zien: hij is
charmant, attent... en verleidelijk. Steeds vaker
betrapt ze zichzelf op dagdromen over hoe het zou zijn
om hem écht voor zichzelf te hebben, al was het maar
voor één nacht...
Een Venetiaans geheim Ian Caldwell 2008 Een student
raakt bezeten van een waardevol, cryptisch en tot nu toe
onontcijferbaar Italiaans boek uit de 15e eeuw.
Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
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New Deep Manika ( Sanskrit)-0 Dr. Sharda Manocha, Dr.
Nirmal Dalaal and Saroj Kushal A book of series in
Sanskrit. The ebook version does not contain CD.
Een geschiedenis van God Karen Armstrong 2018-12-31 Het
idee van één goddelijk wezen bestaat al vierduizend
jaar. In dit boek onderzoekt Karen Armstrong het
ontstaan en de ontwikkeling van dat idee in het
jodendom, het christendom en de islam. Wat zijn de
verschillen en wat de overeenkomsten? In dit belangrijke
en controversiële boek beschrijft Armstrong niet een
geschiedenis van God zoals hij `is, maar de manieren
waarop de mens in hem gelooft. Ook stelt ze de vragen:
wat betekent God tegenwoordig nog? Heeft hij wel
toekomst? En zo niet, hebben we dan een vervanging
nodig?
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