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In een rustig dorpje in de Gouw krijgt een jonge hobbit
een immense taak. Hij moet een gevaarlijke reis door
Midden-aarde ondernemen naar de Doemberg om daar
de Ene Ring te vernietigen. Alleen op die manier kan hij
voorkomen dat Sauron de Zwarte met zijn heerschappij
de hele wereld zal overmeesteren. Zo begint J.R.R.
Tolkiens klassieke verhaal In de ban van de ring, dat
vervolgd wordt in De twee torens en De terugkeer van de
koning. 'Meesterwerk? O, ja, daar bestaat geen twijfel
over.' - Evening Standard 'Uniek, groots en meeslepend.'
Algemeen Dagblad
Clary ontdekt dat Lilith er op magische wijze voor heeft
gezorgd dat Jace samenspant met de boosaardige
Sebastian en dat hij nu een dienaar van het kwaad is.
Jace en Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden
dat het onmogelijk is om de een te vermoorden zonder
ook de ander te doden. Clary is echter vastbesloten Jace
te redden, samen met haar goede vrienden Alec,
Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet ze niet alleen
haar leven op het spel, maar ook Jace' ziel...
Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die
vooraf gaat aan de Kronieken van de Onderwereld
begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New
York in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes sterft.
Tessa wordt naar haar broer in Londen gestuurd, maar
voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de Zwarte
Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een
vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze die had:
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transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en
gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt...
De IJzeren Engel leest als een trein en is onmogelijk om
weg te leggen. Het is alsof je op het puntje van je stoel
naar een waanzinnige film zit te kijken. Fans van
Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen
zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL
VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt
weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden
moeten vechten tegen het grootste kwaad dat ze ooit
hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of
niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige
oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand
ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben
weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar
de diepste krochten van de onderwereld. Terwijl de
wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de
moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD
LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
Aanwijzingen voor de weg naar een actieve beoefening
van het geestelijk leven, bestaand uit een gehoorzame
onderwerping aan een aantal regels voor gebed, vasten,
onderdanigheid en dergelijke.
Het bos waarin de negentienjarige Feyre woont is in de
lange wintermaanden een koude, sombere plek. Haar
overlevingskansen en die van haar familie berusten op
haar vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet
dat opgejaagd wordt door een wolf kan ze de verleiding
niet weerstaan om te vechten voor de prooi. Maar om te
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winnen moet ze de wolf doden en daarop staat een prijs.
Niet veel later verschijnt er een beestachtig wezen om
vergelding op te eisen. Wanneer ze naar het gevreesde
feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de
dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend.
Terwijl ze op zijn landgoed verblijft, veranderen haar
ijzige vijandige gevoelens voor Tamlin in een vurige
passie die elke leugen en waarschuwing over de mooie,
gevaarlijke wereld van de Elfiden in rook doet opgaan.
Maar een oude, kwaadaardige schaduw groeit over het
land, en Feyre moet een manier vinden om het te
stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig
verdoemd zijn.
Chris Gordon has never had an easy relationship with
the White House. Now, after rescuing his goddaughter
from a secret base in New Hampshire, it's reached a
new low. You drop one little asteroid onto the continental
United States and the entire government goes crazy. On
top of that Halloween is fast approaching and demons
are popping through into our world every which way.
Forced into the world of high level politics, Chris and
Tanya and their merry crew will have to stay two steps
ahead of just about everyone if they're going to have a
chance in hell of preventing all Hell from breaking loose.
Book 8 of the Demon Accords. College. A time of transition
from youth to young adulthood. New lessons, new
responsibilities, new distractions. A period of life treasured by
most. Unless you happen to attend an institute of higher
learning where the bullies are werewolves, the teachers are
sadists, and the pretty girls are all deadly. A school like that
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demands a special kind of student, someone with the skills
and power to survive. Someone like Declan O'Carroll.
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is het
perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven
willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete
aanpak om te leven naar de principes die voor jou belangrijk
zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen
beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt worden in deze
hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7
eigenschappen is een boek waar je je leven lang profijt van
hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de
persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en
gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen
werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25
miljoen exemplaren verkocht.
"Chris and Tanya have been assigned as Coven Rovers,
trouble shooters to the supernatural world. Their mission will
bring them face to face with wild vamps, powerful witchs [sic]
and monsters from the darkest Native American legends. But
facing the biggest vampire political event in four centuries will
be their greatest test. Mixing Chris' s uncertain temper with
cranky old vampires may well be the kiss of death"--Cover p.
[4].
The Demon Accords Compendium, Volume 1Stories from the
Demon Accords Universe
De Antichrist heeft al zijn legers bijeengebracht in het dal van
Megiddo voor de laatste, beslissende slag. Hij is ervan
overtuigd dat dit zijn ultieme triomf wordt: de overwinning die
hem voorgoed op de troon van God zal plaatsen. De
gelovigen in Petra zijn nog veilig, maar Jeruzalem wankelt
onder het geweld van de aanval. Tsion Ben-Juda is
gesneuveld. Van de vier oorspronkelijke leden van het
Verdrukkingscommando is er nog maar één in leven - en ook
hij is in levensgevaar. Het is nu ruim zeven jaar geleden dat
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de Opname van de gemeente plaatsvond, en bijna zeven jaar
geleden dat de Antichrist een verbond met Israël sloot. De
slag van Armageddon woedt in alle hevigheid. De wereld
staat op de drempel van het einde. De gelovigen kijken
reikhalzend naar de hemel. Hoe lang duurt het nog tot
Christus eindelijk terugkomt?
De nieuwe jeugdcatechismus voor de Wereldjongerendagen
2011;;;Deze jeugdcatechismus stelt de rijkdom van het geloof
op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier voor aan
jongeren. Deze nieuwe jeugdcatechismus van de katholieke
kerk is een publicatie waaraan pedagogen, theologen,
religieuzen én jongeren gedurende vier jaar hebben
samengewerkt. De taal en de kleurenillustraties zullen al wie
jong van hart is aanspreken. Dit boek verschijnt naar
aanleiding van de Wereldjongerendagen in Madrid in
augustus 2011. Meer dan 700.000 jongeren zullen eraan deel
nemen. Deze uitgave wil jongeren helpen om hun geloof
beter te verwoorden en beleven. Deze uitgave geniet de
steun van de Belgische en Nederlandse
bisschoppenconferentie en kwam mede tot stand dankzij de
Oostenrijkse kardinaal Schönborn.
Twee medewerkers van de CIA worden door de Taliban
ontvoerd in Irak. Tegelijkertijd raken twee anderen spoorloos:
een Iraaks burger met veel invloed en een hulpverleenster uit
de Verenigde Staten. Is het toeval, of hebben deze
verdwijningen met elkaar te maken? Marc Royce werkt voor
het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, met als
specialisatie bijzondere benoemingen. Doorgaans wordt hij
ingezet bij routineklussen, maar deze keer wacht hem de taak
van zijn leven: hij moet de waarheid achter de recente
gebeurtenissen zien te achterhalen in een operatie die
uiterste geheimhouding vergt. Zelfs binnen de Amerikaanse
regering mag niet iedereen ervan weten, want sommige grote
bazen willen de hele zaak het liefst in de doofpot stoppen.
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Marc reist incognito af naar het Midden-Oosten en duikt in
een wereld waar mensen worden verdeeld door eeuwenoude
conflicten, en waar fanatieke religieuze groepen niet bang zijn
om hun leven te geven voor hun waarheid en dat van
anderen te nemen, als het moet.
'New York Times'-bestsellerauteur Patricia Briggs schreef met
‘Onder de maan’ het eerste deel in de Mercy Thompsonserie, die onder het nieuwe label URBAN verschijnt. Voor de
liefhebbers van ‘Buffy The Vampire Slayer’, ‘Charmed’,
‘True Blood’, ‘Once Upon A Time’ en de boeken en serie
‘Twilight’. Mercy Thompson wil gewoon een normaal leven
leiden, met haar eigen garagebedrijf, haar kat en haar
vrienden om haar heen. Maar als je zelf de vorm van een
coyote kunt aannemen, je buurman een weerwolf is, en je
onder je vrienden ook vampieren en fae kunt rekenen, is
‘normaal’ soms ver te zoeken. Dus als een van haar
vrienden bedreigd wordt door een groep schimmige figuren
die uit lijken te zijn op geweld, steekt Mercy daar een stokje
voor – maar de situatie blijkt een stuk explosiever dan ze had
gedacht... ‘Een fantastisch boek met veel plotwendingen. Ik
voelde mee met haar sterke personages en keek meteen uit
naar het volgende deel.’ Kim Harrison, auteur van de
‘Heksen’-serie ‘Ik ben dol op deze serie!’ Charlaine Harris,
auteur van de ‘True Blood’-serie
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
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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!
Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater
(1875-1961).
Tijdens een stormachtige nacht wordt Lockwood gedwongen
onderdak te zoeken in het spookachtige landhuis van zijn
verhuurder: Woeste Hoogten. Daar hoort hij het verhaal van
de vurige, gedoemde liefde tussen Catherine Earnshaw en
de donkere en mysterieuze Heathcliff. Emily Jane Brontë
(1818-1848) is dankzij Woeste Hoogten waarschijnlijk de
bekendste van de drie Brontë-zussen, hoewel niet degene
die het meest publiceerde. Haar enige roman verscheen in
1847, één jaar voor haar dood, en geldt als een van de eerste
gothic romans en een van de grootste klassiekers aller tijden.
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een
meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet
denken aan J.K. Rowling en J.R.R. Tolkien De Schemeringtrilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen
tot een van de beste fantasyboeken van het jaar De meeste
mensen kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet,
is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies,
saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt
vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend
rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie.
En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het
meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de
verschillende versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs
Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een
avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar
gevaarlijke magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt
hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila
in de eerste plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger
dan gedacht. De pers over V.E. Schwab ‘Het mag
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Schemering heten, maar de magie schittert van licht en
leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’
Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een boek,
onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie
fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende
avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus
Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om
antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen
combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities
met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend
wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende
en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom
kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten
moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te
snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat
moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld
12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor
het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de
denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is
psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de
Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen
hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden
volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan
27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor
miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het
perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en
beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID
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BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het
hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder
vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en
persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen
oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de
ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles
urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met
moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed
met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds
doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER
'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het
leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te
verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Max, Nina, Edith, Merlijn, Sjoerd, Maaike en Alexander zijn
Amsterdamse scholieren die in de eindexamenklas zitten.
Roos zit twee klassen lager en is een populair meisje. Haar
ouders zijn gescheiden en ze woont bij haar vader, die weinig
tijd voor haar heeft. Wanneer ze verliefd wordt op Alexander,
een van de jongens uit het eindexamengroepje, wordt ze
liefdevol opgenomen door het vriendengroepje. Als ze op een
dag het lichaam van de gewurgde Maaike vindt, is de groep
lamgeslagen van verdriet. Maaike lijkt het slachtoffer van een
criminele afrekening; haar vader, een bekende topadvocaat,
was bezig met een grote zaak tegen de Amsterdamse
onderwereld. Dan valt er nog een slachtoffer en slaat de
twijfel bij Roos toe. Wie heeft er nog meer belang bij de dood
van Maaike? Langzaam vallen alle puzzelstukjes op hun
plaats. Maar wil Roos de waarheid wel zien...
Het is een verhaal met epische allure, en een
hartverscheurend menselijk drama tegelijk. Verloren adel is
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het eerste boek over de vergeten geschiedenis van de
verliezers van de Russische Revolutie: de aristocratie.
Overvallen door de bolsjewieken werden de `uitgerangeerde
mensen meegesleurd in de schepping van het nieuwe
Rusland, het Rusland van Stalin. Hun geschiedenis is er een
van geplunderde paleizen en brandende landgoederen, van
wanhopige vluchtpogingen in het holst van de nacht, van
gevangenschap, verbanning en executies. Het is het verhaal
van een eeuwenoude elite die bruut werd onteigend en
uitgeroeid, samen met de rest van het oude Rusland. Toch is
Verloren adel ook een verhaal van aanpassen en overleven.
Velen uit de voormalige tsaristische bovenlaag worstelden
zich door het verlies van hun wereld en de daaropvolgende
jaren van onderdrukking heen en probeerden in de nieuwe,
vijandige orde van de Sovjet-Unie een plaats voor henzelf en
hun gezin te bemachtigen. Aan de hand van het lot van twee
vooraanstaande aristocratische families de Sjeremetjevs en
de Golitsyns laat Smith zien hoe zelfs tijdens de donkerste
dagen van terreur het dagelijks leven gewoon doorging.
Verloren adel is geschreven met veel inlevingsvermogen en
gevoel voor nuance. Het is niet alleen een dramatisch portret
van de eens zo rijke en machtige aristocratische bovenlaag,
maar ook een meeslepende geschiedenis van Rusland in de
eerste helft van de twintigste eeuw.
In ‘Onversneden christendom’ legt C.S. Lewis uit wat het
hart is van het christelijk geloof. Een klassieker! Er is geen
schrijver die zo helder en warm kan uitleggen wat het
betekent om christen te zijn als C.S. Lewis. Hij blijft niet
steken in een abstracte theologische uiteenzetting, maar
maakt het Bijbelse verhaal op een persoonlijke manier tot een
prachtig geschenk. Lewis blijft bij de kern van het geloof en
hij verliest zich niet in details en morele kwesties. Wie toe is
aan een verfrissing en verdieping van zijn of haar
geloofsleven kan nog steeds het best bij C.S. Lewis terecht.
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Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse
wijsgeer (1596-1650) de grondlijnen van zijn filosofie
uittekent.
Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have
not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads
to bad quality books with introduced typos. (2) In books
where there are images such as portraits, maps, sketches etc
We have endeavoured to keep the quality of these images,
so they represent accurately the original artefact. Although
occasionally there may be certain imperfections with these
old texts, we feel they deserve to be made available for future
generations to enjoy.
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het
beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is
een klassiek verhaal binnen de feministische en gothic
literatuur, waarin horror en romantiek gecombineerd
worden.In 'Het gele behang' stelt Gilman het gebrek aan
zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en de
weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek welbevinden, in
de 19e eeuwse Amerikaanse maatschappij, aan de kaak.Het
verhaal vertoont veel raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's
eigen leven. Na de geboorte van haar dochter onderging ze
een postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in het
verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef haar een
rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk leven, zonder
potlood, pen en penseel."
How it all started - from another pair of eyes. How to raise a
God Touched exorcist. Extracurricular college fun. What do
you get the vampire who has everything - excitement. Four
stories from the Demon Accords Universe starring some
favorite characters and introducing a new one. Novella length
fun.
De stoere en sexy Charley Davidson is een privédetective
met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt
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ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar
de laatste tijd is er nog iets anders aan de hand: regelmatig
krijgt Charley in haar dromen bezoek van een knappe,
mysterieuze jongen. Wat hij met haar doet is met geen pen te
beschrijven. Wie is hij? En leeft hij echt of is hij ook een
dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet als
ze zich aan hem overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook
niet! Darynda Jones won met Eerste steen rechts de Golden
Heart® voor de Beste Paranormale Roman. Haar debuut
vormt de start van een driedelige serie, waarin Charley
Davidson de hoofdrol speelt. Tweede steen links is het
volgende deel en verschijnt in 2013 in Nederland. Darynda
woont in New Mexico, samen met haar man en hun zoontjes.
Het tweede deel in de serie Kronieken van de Onderwereld.
Clary Fray zou willen dat haar leven weer zoals vroeger was.
Maar wat is normaal wanneer je een Schaduwjager bent en je
plotseling wezens zoals weerwolven, elfjes en vampieren
kunt zien? Clary zou dolgraag meer tijd doorbrengen met
haar beste vriend, Simon, maar de Schaduwjagers willen
haar niet laten gaan. Vooral haar knappe, maar vervelende
broer Jace niet. Clary¿s enige kans om haar verdwenen
moeder te vinden is om de ontspoorde en kwaadaardige
Schaduwjager Valentine te pakken te krijgen¿
Chris Gordon is a rookie cop in the Big Apple with an
interesting sideline - hunting demons.But after rescuing a
beautiful girl from a demonic attack, he finds life stranger than
he ever thought possible. Vampires, werewolves, shadowy
federal agencies and a giant short-faced bear. And it's not
even Halloween yet.
Das flucht'ge Ziel, das Hunde, Ross und Mann, Auf seine
Fahrte bannend, nach sich reisst, Der edle Hirsch, hat uber
Berg und Tal So weit uns irr' gefuhrt, dass ich mich selbst,
Obgleich so landeskundig, hier nicht finde. Wo sind wir,
Oheim? Herzog, sage mir, Zu welchen Hugeln schweiften wir
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