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"An accessible and engaging exploration of the mysteries of time." -Brian Greene, author of
The Elegant Universe Twenty years ago, Stephen Hawking tried to explain time by
understanding the Big Bang. Now, Sean Carroll says we need to be more ambitious. One of
the leading theoretical physicists of his generation, Carroll delivers a dazzling and paradigmshifting theory of time's arrow that embraces subjects from entropy to quantum mechanics to
time travel to information theory and the meaning of life. From Eternity to Here is no less than
the next step toward understanding how we came to exist, and a fantastically approachable
read that will appeal to a broad audience of armchair physicists, and anyone who ponders the
nature of our world.
"A compilation of the words and experiences of people both famous and obscure just before
death--including such figures as Luther, Darwin, Napoleon, and many more--reveals the
remarkable agreement of their testimonies and the light that each account sheds on the life
that awaits us after death"--Provided by publisher.
Sam Cayhall, een fanatiek lid van de Ku-Klux-Klan, is veroordeeld voor de moord op twee
Joodse kinderen. In de gevangenis van Mississippi wacht hij op de doodstraf. Dan biedt de
jonge advocaat Adam Hall zijn diensten aan. Hij walgt van Sams racistische denkbeelden,
maar wil hem toch vrijpleiten. Sam is namelijk Adams grootvader...
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor direct succes: samenzweringen, intriges,
mysterie, dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met gebroken harten, bedrog en
verraad. Het zal urenlang boeien en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen voor de
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collectie van alle liefhebbers van fantasy.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De
nummer 1 bestseller, met meer dan 400 vijfsterren-reviews op Amazon! Het debuut van de
bestverkopende auteur Morgan Rice van een ongelofelijke nieuwe fantasy-serie. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek van De Tovenaarsring) gaat over het epische
verhaal rondom een speciale jongen van veertien, afkomstig uit een klein dorpje aan de rand
van het Koninkrijk van de Ring. Hij is de jongste van vier kinderen, de minst favoriete van zijn
vader en gehaat door zijn broers. Thorgrin voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij droomt
ervan een geweldige krijger te worden, zich aan te sluiten bij de mannen van de Koning en de
Ring te beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de andere kant van het Ravijn.
Wanneer zijn vader hem verbied om deel te nemen aan de try-out voor de Krijgsmacht van de
Koning, weigert hij om bij de pakken neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit,
vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en serieus genomen te worden. Maar in het
Koninklijk Hof loeren vele familiedrama’s, machtsstrijden, ambities, jaloezie, geweld en
verraad. Koning MacGil moet uit zijn kinderen een erfgenaam kiezen en het eeuwenoude
Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog steeds onaangeraakt, wachtend tot de
uitverkorene arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet vechten om geaccepteerd te
worden, en zich bij de Krijgsmacht aan te mogen sluiten. Thorgrin komt erachter dat hij
mysterieuze krachten heeft die hij niet begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere
lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij verliefd op de dochter van de Koning,
en terwijl hun verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige rivalen heeft. Terwijl hij
worstelt met zijn nieuwe krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder zijn hoede, en
vertelt hij hem over een moeder die hij nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het
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Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voor Thorgrin op pad kan gaan en de krijger kan
worden die hij wil zijn, moet hij zijn training volbrengen. Maar die wordt plotseling onderbroken,
en hij wordt meegesleept in Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en hem, en
het gehele Koninkrijk, willen vernietigen. EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische
verhaal van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders en draken, intriges en politieke
samenzweringen, van volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en verraad. Het is
een verhaal van eer en moed, van lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons meesleept in een wereld die we nooit zullen vergeten en die alle leeftijden zal aanspreken.
Het bevat 82.000 woorden. Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook verkrijgbaar! “Had vanaf het
begin mijn aandacht en liet die niet los… Dit verhaal is een ongelofelijk avontuur in een hoog
tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt nooit saai.” --Paranormal Romance Guild {over
Veranderd} “Boordevol actie, romantiek, avontuur en spanning. Haal deze in huis en wordt
opnieuw verliefd.” --vampirebooksite.com (over Veranderd) “Een geweldig plot; dit is echt
zo’n boek dat je ’s avonds niet kan wegleggen. Het einde was een cliffhanger die zo
spectaculair was dat je onmiddellijk het volgende boek wil kopen, alleen om erachter te komen
wat er gebeurt.” --The Dallas Examiner {over Geliefd}
Alle vijf Bijbels-historische romans over vrouwen van bestsellerauteur Francine Rivers zijn nu
gebundeld in een mooie uitgave: ‘Een spoor van genade.’De levens van Rachab, Maria,
Ruth, Tamar en Batseba worden in dit boek door Francine Rivers tot leven gebracht. De
lessen die wij van deze vrouwen kunnen leren, zijn nog steeds relevant, en gaan over thema’s
als geloof, liefde, genade en hoop.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy
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Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten
nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer
kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars,
elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan
Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar
de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en haar eigen
bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau
doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk,
eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De
Grote Vriendelijk Podcast
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia
Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een
prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet
ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's
weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar
man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt
onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is
opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt
om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor
haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij
ook zichzelf in gevaar.
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Andrew Harlan, an Eternal, falls in love with Noys Lambert, who lives in real time, but when he
tries to make her an Eternal, he is faced with a crucial decision about the destruction of
Eternity.

1933. Terwijl het Derde Rijk aan een sluipende opmars begint, proberen vijf met
elkaar vervlochten families zich staande te houden in de schaduw van
gebeurtenissen die de wereld voorgoed zullen tekenen. In dit indrukwekkende
tweede deel van de Century-trilogie zoekt een dappere nieuwe generatie zich
een weg in een door oorlog geteisterde wereld.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over
het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door
twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp
te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle
betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun
executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie van
een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart
aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit
overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman,
ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
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Opposites attract in 'Elle & Darcy', een hartverwarmende queer rom-com van
Alexandria Bellefleur. Alexandria Bellefleur bewijst zich met 'Elle & Darcy' de
nieuwe ster in romcomland! Na een verschrikkelijke date besluiten Elle en Darcy
dat ze nooit meer afspreken. Ze zijn te verschillend: Elle is een dromerige Twitterastrologe die op zoek is naar haar soulmate, Darcy is een no-nonsense actuaris
die niet van verrassingen houdt. Ze nemen afscheid, maar niet voor lang. Darcy
wordt gek van haar bemoeizuchtige broer die matchmaker speelt en doet Elle
een voorstel: tot oudejaarsavond doen ze alsof ze een relatie hebben. Daarna
hoeven ze niets meer met elkaar te maken te hebben. Maar hoe eindigt het
toneelstukje als de gevoelens echt worden? Een heerlijk verhaal over twee
vrouwen die mijlenver van elkaar afstaan, maar langzaam voor elkaar vallen.
'Elle & Darcy' is de debuutroman van Alexandria Bellefleur.
Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot
Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft
stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
THE FIVE AGES OF THE UNIVERSE is a riveting biography of the universe
which describes for the first time five distinct eras that Adams and Laughlin
themselves defined as a result of their own research. From the first gasp of
inflation that caused the Big Bang, through the birth of stars, to the fading of all
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light, THE FIVE AGES OF THE UNIVERSE describes the death of our own sun,
tremendous fiery supernovae explosions, dramatic collisions of galaxies, proton
decay, the evaporation of black holes and the possibility of communications when
there are no planets or stars or even black holes left. This is a voyage to a land of
red giants, white dwarfs, brown dwarfs, great walls larger than galaxies and
WIMPs. With daring uncharacteristic of most scientists, the authors have applied
themselves to the question of what precise kind of biology could possibly exist
when, say, carbon atoms no longer exist. What, ultimately, is a lifeform? Their
insight into the fundamental physics that allows life is both fascinating and
provocative. Readers will find all the strange colour of science fiction with none of
the fiction in this awesome scientific epic.
Wanneer is het goed dat je een ongelukkige jeugd had? Hoe komt het dat zoveel
dyslectici buitengewoon succesvol zijn? Denk nog eens goed na of je je kind wel
naar de beste school wilt sturen! En waarom zijn de echte toptalenten zo vaak
door diepe dalen gegaan? We weten allemaal dat de underdog soms wint: kijk
maar naar het verhaal van David en Goliath. En we zien het soms zelf gebeuren
maar zien we het goed? In dit boek onthult Malcolm Gladwell de verborgen
regels die bepalen wie er succes heeft. Met inzichten uit psychologie,
geschiedenis, business en politiek is David en Goliath een schitterend
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geschreven boek over de onverwachte kracht van het zwakke, kleine en
onconventionele.
In Zen & de kunst van het motoronderhoud verhaalt Robert M. Pirsig over de
motorfietstocht die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een
zomermaand lang van Minnesota naar Californië maken. Het is het spannende
en wanhopige relaas van een vader en een zoon die bevangen worden door een
steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van het motoronderhoud is
een van de belangrijkste en invloedrijkste boeken van de afgelopen halve eeuw.
Het is een persoonlijke en filosofische zoektocht naar de fundamentele vragen
van het bestaan, en een lucide bespiegeling over hoe wij beter zouden kunnen
leven.
Drie verhandelingen waarin de Deense wijsgeer en theoloog (1813-1855) de
christenheid van zijn dagen hekelt door Jezus Christus in 1850 in Kopenhagen te
laten verschijnen en de reacties van zijn tijdgenoten daarop te beschrijven.
Het laatste deel in de magistrale Kingsbridge-saga Het eeuwige vuur is, met zijn
setting in een van de meest turbulente en revolutionaire periodes in de Europese
geschiedenis, een van Folletts spannendste en meest ambitieuze boeken ooit.
Geknipt voor zowel nieuwe lezers als voor trouwe fans van de Kingsbridge-saga,
die begon met de bestsellers Pilaren van de aarde en Brug naar de hemel. De
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pers over deKingsbridge-boeken ‘Liefde en haat, trouw en verraad komen
samen in dit vuistdikke epos met een uiterst actueel thema. Dit is binge-lezen in
optima forma.’ AD Magazine**** ‘Follett overtreft zichzelf.’ Vrij Nederland ‘De
hoofdpersonen stappen ongemerkt het brein van de lezer binnen en ze beklijven.
Puur leesgenot.’ Utrechts Nieuwsblad ‘Ken Follett brengt een voorbij tijdperk tot
leven; kleurrijk, hartstochtelijk, soms grandioos, soms miserabel, altijd
tumultueus.’ Opzij ‘Groots en briljant... Een fantastisch episch verhaal vol met
ongelooflijke personages. Cosmopolitan
Ken Follett Kou uit het oosten Deel 3 van de Century-trilogie De Oost-Duitse
Rebecca Hoffman ontdekt dat ze wordt afgeluisterd door de Stasi en doet iets
impulsiefs dat haar leven onherroepelijk zal veranderen. George Jakes, zoon uit
een gemengd huwelijk, bemachtigt een baan op het departement van Robert F.
Kennedy, waar hij op zeer persoonlijke wijze verstrikt raakt in de strijd voor
gelijke burgerrechten. Cameron Dewar moet als spion enorme risico’s nemen
om zijn idealen na te streven. Dimka Dvorkin raakt als assistent van Nikita
Chroesjtsjov verwikkeld in de wedloop die de VS en de Sovjet-Unie op het randje
van een kernoorlog zal brengen, terwijl zijn zus Tanja een politieke rol krijgt die
haar van Moskou naar Cuba en van Praag naar Warschau brengt. Tegen de
turbulente achtergrond van burgerprotesten, politieke schandalen, de val van de
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Berlijnse Muur, de Cubacrisis en de opkomst van de rock-’n-roll vinden deze
moedige jonge mensen uit vijf met elkaar verweven families ieder hun weg door
de geschiedenis.
Minstens een derde van de mensen die we kennen is introvert. Dat zijn diegenen
die de voorkeur geven aan luisteren boven praten; die nieuwe dingen uitvinden
en creëren maar liever niet hun eigen ideeën pitchen. Introverte mensen hebben
het moeilijk in een concurrentiemaatschappij waarin extraversie als de norm
beschouwd wordt. Stil behelst een vurig pleidooi vóór introversie, gebaseerd op
grondig onderzoek en uit het leven gegrepen verhalen van echte mensen onder
wie de auteur zelf. Susan Cain laat zien hoe introverten in onze maatschappij
stelselmatig onderschat worden en toont haarscherp de voordelen aan van stil
zijn in een wereld vol lawaai.
The Roadmakers left only ruins behind -- but what magnificent ruins! Their
concrete highways still cross the continent. Their cups, combs and jewelry are
found in every Illyrian home. They left behind a legend,too -- a hidden sanctuary
called Haven, where even now the secrets of their civilization might still be found.
Chaka's brother was one of those who sought to find Haven and never returned.
But now Chaka has inherited a rare Roadmaker artifact -- a book called A
Connecticut Yankee in King Arthur's Court -- which has inspired her to follow in
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his footsteps. Gathering an unlikely band of companions around her, Chaka
embarks upon a journey where she will encounter bloodthirsty rirver pirates,
electronic ghosts who mourn their lost civilization and machines that skim over
the ground and air. Ultimately, the group will learn the truth about their own
mysterious past.
Ken Follett heeft ontelbare trouwe fans, en van al zijn boeken is de Kingsbridgesaga toch wel het populairst 997 na Christus. Engeland wordt van twee kanten
belaagd, in het westen door Wales en in het oosten door de Vikingen.
Gerechtigheid is ver te zoeken en geweld en wetteloosheid zijn aan de orde van
de dag. De koning staat machteloos en de chaos regeert. In deze turbulente
tijden raken de levens van drie mensen onlosmakelijk verbonden met elkaar en
met een klein gehucht dat later Kingsbridge zal worden genoemd. Het dorp van
een jonge botenbouwer wordt geplunderd door de Vikingen en hij vlucht met zijn
familie naar een ander dorp om daar een nieuw leven op te bouwen. Een
Normandische edelvrouw volgt haar geliefde echtgenoot naar Engeland, maar
realiseert zich al snel dat de gewoonten in haar nieuwe land heel anders zijn dan
ze gewend is, en dat iedereen op brute wijze vecht om de macht. Een jonge
monnik droomt ervan zijn bescheiden abdij ooit tot een roemrijk centrum van
kennis en geleerdheid te verheffen. Alle drie raken ze tegen hun wil betrokken bij
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de machinaties van een bisschop die meedogenloos streeft naar macht en
rijkdom, en niets geeft om de levens van de gewone mensen.
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens
70.000 jaar menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de
toekomst. Met zijn kenmerkende vermenging van wetenschap, geschiedenis en
filosofie onderzoekt Harari de dromen en nachtmerries van de eenentwintigste
eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt fundamentele vragen:
Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld tegen onze
eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische
vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de
mensen die zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze
tweedeling hebben? Volgens Harari is het essentieel om meer te begrijpen van
de technologische revoluties om ons heen, anders hebben we geen invloed op
de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in onze evolutie. Dit is
Homo Deus.
Mack's jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd.
In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden dat ze op
brute wijze om het leven is gebracht. De dader is nooit gevonden en het verdriet
en gemis worden door Mack en zijn gezin nog elke dag gevoeld. Vier jaar later
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ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar
van God, met de uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in
gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse
middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer binnen. Wat Mack in de hut vindt,
verandert zijn leven volledig... De uitnodiging worstelt met de tijdloze vraag: Waar
is God in deze wereld vol pijn en verdriet? Dit boek heeft de potentie om voor
onze generatie te doen wat The Pilgrim's Progress van John Bunyan heeft
gedaan voor zijn generatie. Zo goed is het! - Eugene Peterson De uitnodiging is
de meest indringende roman die ik in jaren heb gelezen - Michael W. Smith
Jarenlang zorgde Elisabeth Kübler-Ross voor ongeneeslijk zieken. Samen met
haar medewerkers voerde zij vele gesprekken met deze patiënten.
One of the world's foremost Dante authorities helps readers through the literary
experience of The Divine Comedy, explaining the melding of poetry and mythology in
the context of 14th-century Florence and what it still means for modern day readers.
“Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding. EEN TROON VOOR ZUSTERS, een
serie die belooft net zo vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het verhaal
van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die moeten vechten om te overleven in de
wrede en veeleisende wereld van een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan niet
wachten om aan het tweede en derde boek te beginnen!” --Books and Movie Reviews
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(Roberto Mattos) De eerste twee boeken van Morgan Rice’ nieuwe fantasy serie EEN
TROON VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en EEN HOF VOOR
DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt dus twee bestsellers in één bestand, een geweldige
introductie tot de EEN TROON VOOR ZUSTERS serie. Meer dan 150.000 woorden om
te lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook perfect om cadeau te geven! In EEN
TROON VOOR ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia en haar jongere zusje,
de 15-jarige Kate, wanhopig graag weg uit hun afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen,
ongewenst en ongeliefd, die ervan dromen om ergens anders op te groeien en een
beter leven te vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in de meedogenloze stad Ashton op
straat moeten leven. Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook elkaars beste
vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel verschillende dingen in
het leven. Sophia, romantisch en elegant, droomt ervan om het koninklijk hof binnen te
komen en verliefd te worden op een aristocraat. Kate, een vechter, droomt ervan om
met draken te strijden en een goede zwaardvechter te worden. Ondanks hun
verschillende dromen zijn ze verenigd door een geheime, paranormale kracht; ze
kunnen elkaars gedachten lezen. Dat is hun enige redding in een wereld die
vastberaden lijkt te zijn om hen ten onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN
(Een Troon voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige Sophia op zijn kop
te staan als ze uit de romantische wereld van de aristocratie wordt verbannen en
wederom geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van het weeshuis. Deze keer
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lijken de nonnen vastbesloten om haar te doden, al doet dat haar niet zoveel pijn als
haar gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en haar
komen halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate, begint haar training bij de heks en
leert onder haar begeleiding de zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt meer macht
dan ze ooit voor mogelijk had gehouden—en is vastberaden om haar zus te redden. Ze
komt terecht in een wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar
verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen betekenen. EEN TROON VOOR
ZUSTERS is een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, hartzeer, tragedie, actie,
avontuur, magie, tovenarij, draken, lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit
spannende boek laat je kennismaken met personages waar je verliefd op zult worden
en neemt je mee naar een wereld die je nooit meer zult vergeten. Boek #3 in EEN
TROON VOOR ZUSTERS is binnenkort beschikbaar!
Jake is a journalist who commonly slams conservative Christians, but when he and his
best friends Doc and Finney get into a car accident, and he receives an anonymous
note saying it wasn't an accident, he begins to rethink his attitude
Live with eternity in view! You were created with eternity in your heart. This is why you
have an inner knowledge of a greater existence beyond this life on earth. This 40-day
devotional is inspired by Driven by Eternity: Make Your Life Count Today and Forever
by best-selling author John Bevere. In it he shares compelling principles on how to live
with hope and assurance that will carry you through to eternity. Each day contains a
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devotional reading inspired by the book, additional Scriptures for study, an eternity
truth, key action steps and points of reflection, and a personal prayer. It is easy to get
stuck in the busyness of life and miss what’s most important. Everyone will stand
before Jesus Christ at the end of time, and those who have followed Him will receive
eternal rewards. Many will be shocked to learn that the majority of their time was spent
on things that won’t matter. How can you be ready to stand confidently before Christ?
This devotional will instruct you how to maintain an eternal perspective inspire you to
work for the things that will endure till the end. Keep in sight the reward Christ has for
you as you follow Him with all of your heart, mind, soul, and strength.
Wat is het? Wat wil het? Waarom is het zo boos? Januari 1937. Oorlogswolken
verzamelen zich boven Engeland. Jack Miller, acht entwintig jaar oud, is wanhopig op
zoek naar een beter leven. De kans om als radiotelegrafist deel te nemen aan een
Noordpoolexpeditie grijpt hij dan ook met beide handen aan. Vijf enthousiaste mannen
en acht husky sledehonden zeilen over de Barentszee in het licht van de
middernachtzon richting Spitsbergen. Tenslotte bereiken ze de afgelegen, onbewoonde
baai waar ze het komende jaar hun kamp zullen opslaan. Gruhuken. De poolzomer is
genadeloos kort. In de ondoordringbare duisternis voelt Jack zich steeds minder op zijn
gemak. Een voor een worden zijn metgezellen gedwongen te vertrekken. Moet Jack
met hen meegaan of zal hij alleen achterblijven met zijn hond Isaak om de expeditie te
redden? De zee gaat be vriezen waardoor ontsnappen onmogelijk wordt. En Gruhuken
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is niét onbewoond... De geest van Gruhuken: de eerste roman voor volwassenen van
bestsellerschrijfster Michelle Paver, extreem spannend en demonisch mysterieus. Als
je ooit in het donker met bonkend hart wakker bent geschrokken, ervan overtuigd dat er
nóg iets of iemand in de kamer aanwezig is, dan weet je precies hoe huiveringwekkend
deze roman aanvoelt.
Born on the same day and at the same time, Druvan and Anvesha know they are
soulmates in every sense of the word. Their parents, however, refuse to accept their
'togetherness' at first and try to tear them apart. Druvan and Anvesha try their best to
explain why that cannot happen. In the same timeline, the world has made huge
progress in science and some of the first experiments to combine the body and the soul
have begun. This is an opportunity for them to prove their love and tell the world that it
is love that can make the impossible, possible. Druvan and Anvesha participate in the
experiment as if their life depends on it, because it does. The only thing that remains to
be seen is, will the dream of a man to control love and life come true? And when the
time comes, can one stay true to their soulmate?
Are You Living in Light of Eternity? It’s difficult to imagine eternal life. But when you’ve
got only one life and you know there is coming a day when you will stand before God,
it’s important to consider whether you’re living each day like your life depends on it. If
you’re a Christian, the good news is God’s judgment isn’t about determining your
salvation—it’s about rewarding your faithfulness. Salvation cannot be earned—it’s
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already yours. In Heavenly Rewards you will uncover fascinating truths about how the
life you live today determines your life in eternity. You will… learn tangible ways you can
please the Lord in your everyday living discover that your labor and sacrifices are never
in vain—God is a faithful rewarder see the benefits of living faithfully and enduring
through even the most difficult times Yes, your faithfulness will be rewarded. God
knows the smallest details of your days, and He wants to acknowledge your every act
you’ve done for Him. Living well with an eternal perspective really can change your
life—for good.
Persoonlijk relaas van de Amerikaanse auteur, die als kind erstig werd mishandeld,
maar die zijn trauma's wist te overwinnen.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag
verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn
eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te
maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het
leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je dromen
over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het
om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je eigen leven
langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde
aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn
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hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend
einde en de relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas
beide rollen moest vervullen.
Zinderende spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en rozen-serie!
Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is teruggekeerd naar het Lentehof,
maar daarvoor moest ze een hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft
gedaan om Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met Rhysand,
Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al te goed onthouden. Terwijl
Feyre haar weg zoekt door een doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende
macht, doemt er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden, maar
alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten te beheersen en haar
gekwelde ziel te helen. Young Adult boek van het jaar op Chicklit.nl!
You've seen their names on the shelves of the local bookstore: Francine Rivers, Beth
Moore, Tom Clancy, Rick Warren, Tim LeHaye, etc. You've seen biographies about
D.L. Moody, Corrie Ten Boom, and the Hudson Twins. Slowly but surely, a dream
forms in your own mind; A dream that becomes a quietly entertained heart-felt longing
to see your own name on a book one day; to have your own story in print. With
advances in technology and drastic changes in the publishing landscape, it's now
possible for anyone with such a dream to get themselves into print.
Het leven van Peter Gethers verandert onherroepelijk als hij van zijn vriendin een klein,
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grijs katje met dubbelgevouwen oren krijgt, een Scottish Fold, die hij Norton noemt.
Hoewel Peter helemaal niet van katten houdt, steelt dit knappe katje direct zijn hart. De
twee worden onafscheidelijk en reizen samen de hele wereld rond. Ze eten in het
duurste restaurant van Parijs, gaan skiën in Vermont en bezoeken ook Nederland. En
iedereen valt als een blok voor de charmes van Norton. Peter Gethers is roman- en
scenarioschrijver, uitgever en inmiddels kattenliefhebber.
Overdenkingen over de aspecten van de liefde in genegenheid, vriendschap, eros en
caritas.
Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil een einde aan zijn leven maken,
maar elke keer gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de
dagen af tot haar diploma-uitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze opgroeit
voorgoed achter zich kan laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met de
pijnlijke herinneringen aan haar gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de
rand van de hoge klokkentoren op school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie
wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er iets van vriendschap tussen hen. Langzaam
maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de
enge freak is waar iedereen hem voor houdt en Finch leert Violet weer van het leven te
houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar kent zij wel al zijn geheimen?
Levenslessen in de vorm van gesprekken tussen de auteur en zijn vroegere
leermeester, een hoogleraar sociologie, rond ouderdom, contact tussen generaties,
Page 20/21

Read Free Edge Of Eternity Tuebl Free
spiritualiteit en levenskunst.
Twee klassiekers van bestsellerauteur Ken Follett in een nieuwe vormgeving Door het
oog van de naald was de internationale doorbraak van Ken Follett Zijn wapen is een
mes en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste undercoveragent – een koude en
professionele moordenaar. Het is 1944, een paar weken voor D-Day. Een nietbestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de afleidingsmanoeuvre die de Duitsers
ervan moet overtuigen dat de invasie van de geallieerden niet in Normandië maar bij
Calais zal plaatsvinden. Hun plannen zouden volledig in het water vallen als een
vijandelijke spion dat zou ontdekken... maar dat is precies wat De Naald doet.
Opgejaagd door MI5 laat hij een spoor van dood en verderf achter in Engeland. Maar
hij had niet gerekend op de jonge vrouw die op een stormachtig afgelegen eiland woont
en een vitale schakel blijkt te zijn in een reeks niet te stuiten gebeurtenissen. De pers
over Door het oog van de naald ‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend
spannend, met zo’n ingenieus plot en zo angstwekkend realistisch dat je gewoonweg
niet kan stoppen met lezen.’ Publishers Weekly ‘Een spionagethriller van de bovenste
categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige thriller.’ The Miami Herald
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