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Als Luca Campelli onder mysterieuze omstandigheden overlijdt, erft zijn zoon Jon zijn tweedehands boekwinkel in
Kopenhagen. Na de begrafenis wordt Jon verteld dat zijn vader behoorde tot een geheime organisatie genaamd de
Lettore - mensen die de gave hebben om door het lezen van boeken andere mensen te beïnvloeden. Jon weigert
aanvankelijk iets te maken te hebben met de erfenis van zijn vader - maar als iemand probeert de boekhandel in brand te
steken en er meer doden beginnen te vallen, raakt Jon langzaam in de macht van een eeuwenoude organisatie.
Overtuigende personages, een dwingende stijl en een strakke spanningsopbouw - Libri di Luca ademt de sensitiviteit en
psychologische diepgang van de Scandinavische literatuur, tegen het sfeervolle decor van modern Kopenhagen.
The co-operation between the Netherlands Nationaal Archief and the Arsip Nasional Republik Indonesia has resulted in
this catalogue of fifteen archives of VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) institutions in Jakarta. The VOC records
are included in UNESCOs Memory of the World Register
Text and translation of a hitherto unpublished chronicle of the most important Malay colony in Borneo. Hikayat Bandjar is
a highly valuable body of material for the study of Indonesian cultural history. The author gives a textual and philological
analysis of its contents. In the introduction he discusses earlier publications on the Hikajat Bandjar, the condition of the
manuscripts, the language in which the text is written, and the (scholarly) appreciation expressed for Malay chronicles in
the past. In the following chapter Ras gives summaries and comparisons of recensions I and II of the Hikajat Bandjar,
and looks at parallels with other Malay and Javanese stories. He also discusses the Malay colony in Southeast Borneo
and its contacts with Java.
On implementation of press law in Indonesia.
Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn prooi
te volgen en de politie op te jagen. Hij geeft cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer
net te laat. Eve Dallas vond het eerste slachtoffer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoffer werd gevonden in een
leegstaand luxe appartement. Ze hadden weinig gemeen, behalve dat ze op een gruwelijke manier aan hun einde kwamen. Dan
blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door een afschuwelijk geheim van tien jaar geleden dat zij deelden met een derde man:
niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot, Roarke...
Studie- en praktijkboek over wet- en regelgeving.
Het nieuwste boek van Philip Pullman is een levendig stukje vakwerk met zijn wortels in een bekend sprookje. 'Ik was een rat!'
beweert een jongetje in een verfomfaaid page-uniform terwijl hij op de stoep staat bij een goedhartige schoenmaker en zijn vrouw.
Bob en Joan halen het kleine mannetje in huis, leren hem tafelmanieren, geven hem de naam Roger en doen hun best om voor
hem te zorgen. Het blijft echter niet lang goed gaan - en er begint een reeks van tegenspoed en ongeluk waarin Roger van school
gestuurd wordt, tentoongesteld wordt in een reizende freakshow en deel uitmaakt van een kinderbende. Ten slotte belandt hij afgeschilderd als levensgevaarlijk rioolmonster - in de gevangenis, waar hem de doodstraf boven het hoofd hangt. Een
schaamteloos roddelblad volgt alle gebeurtenissen op de voet en voorziet in hilarisch en volslagen overdreven commentaar.
Pullman zorgt voor een 'eind goed al goed' als Rogers leven gespaard blijft dankzij de liefdevolle standvastigheid van Bob en Joan
én dankzij de tussenkomst van een pasgetrouwde prinses, wiens korte optreden in het boek subtiel de herkomst van Roger
onthult.
Zelfportret van de Zwitserse psychiater en psycholoog (1875-1961), zoals dat oprijst uit zijn levensherinneringen.
In het onberispelijke oranje licht van Nina Riggs is het hartverscheurende verhaal van een vrouw die licht vond in de diepste duisternis.
‘Doodgaan is niet het einde van de wereld,’ vertrouwt haar moeder, die op dat moment niet lang meer te leven heeft, Nina Riggs toe. Dat
neemt niet weg dat de klap groot is als Riggs op haar achtendertigste te horen krijgt dat ze een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. De
dood zit haar op de hielen. Wat is de betekenis van leven als de dood nadert? Hoe bereid je je voor op een definitief afscheid van je
dierbaren? Met de weergaloze essays van Montaigne en Emerson als leidraad beschrijft Riggs hoe het is als schrijver, als moeder en als
echtgenote verder te leven na zulk intens droevig nieuws. Van de kleine, dagelijkse handelingen tot de moeilijke gesprekken die ze moet
voeren met haar twee jonge zoontjes: Riggs beschrijft haar laatste maanden vol warmte, met lichtheid en humor. In het onberispelijke oranje
licht is een inspirerend, ontroerend en vooral enorm levensbevestigend boek over onze sterfelijkheid.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen
en reis- en avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste landschappen die hij hierin tot in
details beschreef, heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de
onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en eenvoudige stijl.
Het schema is simpel: ideale helden staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte straf ontlopen.
Een indrukwekkend levens- en liefdesverhaal voor de lezers van De man die naar Auschwitz wilde en De jongen in de gestreepte pyjama In
april 1942 wordt een jonge Slowaakse Jood naar Auschwitz gedeporteerd. Lale Sokolov staat vanaf dan bekend als gevangene 32407. De
SS-officieren benoemen hem tot 'Tätowierer', tatoeëerder. Tweeënhalf jaar lang is hij degene die van duizenden gevangenen een nummer
moet maken. Zoals van Gita, vanaf dan gevangene 34902. Terwijl hij gedwongen wordt haar te brandmerken, kerft zij haar naam voor altijd in
zijn hart. Na drie jaar wordt Gita op dodenmars gestuurd en komt Lale in een ander kamp terecht. Beiden weten te ontsnappen en gaan op
zoek naar elkaar. Gedurende zeventig jaar zwijgen Lale en Gita over het begin van hun relatie. Pas na Gita's dood durft Lale hun
uitzonderlijke overleversverhaal te delen. De tatoeëerder van Auschwitz toont de moed van twee jonge mensen en de kracht van liefde onder
de meest extreme omstandigheden. Voor de fans van De man die naar Auschwitz wilde, The Boy in the Striped Pyjamas, Als je het licht niet
kunt zien, Schindler's List, Haar naam was Sarah, Sonny Boy, Het familieportret, De tweeling, The Reader en Zwartboek. Over De
tatoeëerder van Auschwitz: 'Dit prachtige liefdesverhaal over de tatoeëerder van Auschwitz laat niemand onberoerd.' Libelle 'Het boek laat
zien waartoe mensen, gedreven door wilskracht, in staat zijn.' Oorlogsboekenreviews 'Als je dit boek in één woord zou moeten omschrijven,
dan zou je indrukwekkend gebruiken.' Boekenbeschrijfster 'Hoe afschuwelijk het ook is met momenten, onderhuids heb je tijdens het lezen
dat gevoel van verwachting dat er nog iets goeds uit dit verhaal komt en dat maakt het zo inspirerend om te lezen.' Perfecte Buren
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
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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.

In het leven van Sookie Stackhouse is er maar één vampier voor wie ze werkelijk iets voelt: Bill Compton. Maar de laatste tijd is hij
vaak afwezig letterlijk afwezig. De sexy en sinistere vampier Eric denkt echter te weten waar hij uithangt, en voor Sookie het goed
en wel beseft, is ze in Jackson, Mississippi. Daar krijgt ze te maken met de vampier-elite, de bezoekers van Club Dood. Als
Sookie haar Bill betrapt in een situatie die grote vraagtekens bij haar oproept, weet ze niet of ze hem in de armen moet vallen of
een scherpe punt aan een staak moet slijpen... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de
afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer
dan 20 miljoen keer verkocht. Een auteur met zeldzame talenten. Publishers Weekly
PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SECARA TERPADU Implementasi
Pengendalian Kerusakan Daerah Tangkapan Air Sebagai Upaya Pengendalian dan Pengelolaan Ekosistem Indeks Majalah Ilmiah
IndonesiaMaestro Bisnis: Andrew GroveESENSIAgrindexDasar-dasar Ilmu Perpustakaan dan InformasiUSUpressArsip-arsip
Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) Dan Lembaga-lembaga Pemerintahan Kota Batavia (Jakarta)BRILL
On Christianity.
Drie vrouwen, en een van hen leeft een leugen. Maar wie? Is het Lisa? Achtervolgd door haar tragische verleden, wil ze niets
anders dan een rustig leven met haar dochter Ava. Is het Ava? Wordt een held als ze een jongetje redt, maar ze zit helemaal niet
op al die aandacht te wachten. Is het Marilyn? Heeft een perfect leven: man, goeie baan, mooi huis. Zo lijkt het. Eén moment zal
de levens van de vrouwen voorgoed veranderen. Hun geheimen kunnen hun ondergang betekenen.

Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan
gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in
het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen
komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt
iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen
worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris
behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de
invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse
boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk,
levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar
rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin
Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn
tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig
aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de
tijd voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie
en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én
verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als het lezen van weer
een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke leven. Sunims
filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’ Publishers
Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met
de dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg
te maken voor het slapengaan.’ Real Simple
Het klassieke werk over de wereldpolitiek nu weer beschikbaar In Botsende beschavingen haalt Huntington de illusie van
harmonie tussen culturen genadeloos onderuit en stelt hij het conflict centraal. Oorlogen tussen nationale staten en
ideologieën zijn verleden tijd. Toekomstige conflicten zullen verlopen volgens de breuklijnen van culturen en
beschavingen. Huntington onderscheidt in dit werk negen beschavingen in de nieuwe wereldorde, die gedomineerd
zullen worden door de westerse enerzijds en de Chinese en islamitische anderzijds. Botsende beschavingen is een
belangrijk document over de toestand van de wereld.
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