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Manual Motor 5e Toyota File Type
Het tiende inzicht is de roman die volgt op De Celestijnse belofte en begint in
eeneeuwenoud en ondoordringbaar woud waarin het bladerdak een ware kathedraal
vormt en waar fonkelende beekjes samenkomen in majestueuze watervallen. Het is
een reis die voert door de poorten van nieuwe dimensies, langs herinneringen en
ervaringen uit andere eeuwen, van lang voor onze geboorte, langs het hiernamaals
waar de kennis van de menselijke bestemming wordt bewaard en gekoesterd. Het is
een reis over spirituele wedergeboorte, over de ontdekking van intuïtie, synchroniciteit
en visualisatie.
Confronterend verhaal over het verlies van een kind en de rol van het geloof `In de
boekenkast ligt een wit fotomapje dat begint met de foto van een gesloten wieg en
eindigt met de foto van een gesloten graf. Cirkelend rond de dood van de pasgeboren
Evy Elise, is Donderdagmiddagdochter het verhaal van haar vader. Strenggereformeerd opgegroeid, kiest hij voor een `geloof met gaten. Maar wat als zijn vrouw
haar heil heel ergens anders zoekt? `Natuurlijk mag ze zelf weten wat ze gelooft. Maar
dit niet. Donderdagmiddagdochter is het ontroerende en oprechte verhaal van een
vader die om moet gaan met het verlies van zijn kind, van een echtgenoot die zijn
huwelijk door zijn vingers ziet glippen en van een man die zijn geloof moet herijken.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de Verenigde Staten het machtigste
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land ter wereld. Amerikanen hebben daardoor regelmatig last van zelfoverschatting,
soms met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze vrijwel even vaak geteisterd
door redeloze angstaanvallen. Paranoia dreef hen tot een absurde
bewapeningswedloop. President Bush en zijn medewerkers hebben acht jaar oorlog
gevoerd tegen een mondiaal terrorisme dat helemaal niet bestaat. Zonder twijfel zijn de
Verenigde Staten de enige echt gevaarlijke vijand van de Verenigde Staten. Welke
andere natie had immers de Verenigde Staten zon immense schade kunnen
berokkenen als de Amerikaanse regeringspolitiek tussen 2001 en 2009? Nu is de vraag
of de koele pragmaticus Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit de koortsdroom
van George Bush en zijn duistere leidsman Dick Cheney. Nog belangrijker wellicht is de
vraag of Obama de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd kan
realiseren. Over deze kwesties en tal van andere Amerikaanse zaken die er niets mee
te maken hebben gaat In Amerika.
Als Therese in het ziekenhuis ligt om te bevallen van haar eerste kind, is het erop of
eronder. Niet alleen voor haar en haar kind, maar ook voor de mensen die wachten op
de gang: haar man, haar vader en haar zus, het zwarte schaap van de familie. Want
Agnes, Thereses moeder, is onvindbaar. Maandenlang heeft Agnes haar dochter
overladen met liefde en cadeaus, om vast te houden wat onvermijdelijk verloren zou
gaan. Waarom is ze juist nu afwezig? En is ze, na alles wat gebeurd is, nog welkom bij
degenen die ze meer liefheeft dan wie ook? Een beklemmende roman – maar niet
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zonder momenten van licht – over de onontkoombaarheid van het gezinsleven.
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een
Amerikaanse antropoloog zijn ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft en
zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur
Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en
vrouwen, ouders en kinderen. In het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken
een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel.
In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim achter de dood van
haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een
Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar
eenmaal aangekomen moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar
verwachtingen.
Het moment waarop een meisje voor het eerst durft op te komen voor zichzelf. Het
boek dat iemands leven compleet verandert. Het schijnbaar onschuldige zoenspel dat
dramatische gevolgen krijgt. In zestien verhalen over liefde, verraad en wraak beschrijft
Aidan Chambers gebeurtenissen die je leven voorgoed veranderen. Verrassende
verhalen die nog lang blijven nazinderen.
De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze
man die voor de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar hij regeert zijn
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gezin met harde hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels.
Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het
ook anders kan: overal staan boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach
weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen
het gezin en Kambili moet alles op alles zetten om haar familie bijeen te houden.

Augustus 1931. De stormachtige ontvangst van een ‘on-Hollands’
schaamteloos boek. De roman Twee meisjes en ik slaat in als een bom. De
naam Nijhoff is voorgoed te schande gemaakt, meent de Nederlandse pers. De
lezers krijgen inderdaad heel wat te verteren. Twee nog jonge meisjes en hun
relatie tot een veel oudere arts, die het verhaal vertelt. Een Fransman met zijn
wat opzichtige jonge lover, een ruwe kolonel, een nukkige nurse, toespelingen op
een lesbische verhouding, abortus en drugs. Kortom: een boek van een auteur
met lak aan de conventies, die baas in het eigen leven wil zijn, en dat in 1931. De
personages vinden elkaar bij toeval in een suf dorp aan de Zuid-Engelse kust.
Het decor is een klein hotel en een vakantiehuisje, rotsen en regen, groengrijs
water en een streepje strand. A.H. Nijhoff schetst de complexe ontwikkeling in de
verhoudingen tussen deze mensen. Ze beschouwt en analyseert, zonder zich
over te geven aan de beschrijving van grote allesbeheersende acties. Twintig
jaar later vinden de spelers van het eerste uur elkaar terug: ervaringen op veel
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plaatsen rijker, illusies armer, nieuwe ervaringen tegemoet. De critici richten zich
in de maanden na publicatie van Twee meisjes en ik niet zozeer op de (tekorten
aan) specifieke, scherp getekende, handelingen. Ze hebben vooral moeite met
de onontkoombare geest en sfeer van dit stoere boek die de lezer van nu op de
juiste waarde weet te schatten. ‘Het is geen pornografisch boek, er komen geen
al te zwoele scènes in voor, de intens gemeene, smerige dingen er in worden
slechts even, gevoileerd aangegeven.’ – Het Vaderland, 30 augustus 1931
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.
Speelse inleiding tot de belangrijkste thema's van de westerse filosofie.
Geen beste dag voor voodoo is slapstickhorror voor tieners. Eindelijk hardop
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lachen om young adult! Vol gruwelijke grappen, vanaf 13 jaar. Wat gebeurt er als
je beste vriend met een voodoopop van je geschiedenisleraar aankomt, en de
pop het iets te goed blijkt te doen? a) Je raakt in paniek b) Je beste vriend raakt
in paniek en laat nóg zo’n pop maken, maar dan van jou c) Je probeert je
moeders auto terug te krijgen van een bende schietgrage criminelen (lang
verhaal) d) Jij, je vriendin en je beste vriend belanden bij een familie kannibalen
(nog langer verhaal) e) Alle opties hierboven
Noud en Gijs trainen voor de marathon in New York. Maar als Noud zijn vriend in
een noodsituatie laat vallen zegt Gijs de vriendschap op. Niet alleen Gijs, maar
de hele klas maakt hem uit voor lafaard. Behalve Roos die stiekem verliefd op
hem is. Om te bewijzen dat hij geen watje is gaat Noud met hulp van Roos
vloggen en haalt extreme stunts uit. Tegelijkertijd ziet Roos haar fijne leventje
veranderen wanneer de dochter van haar stiefvader bij hen komt wonen.
Waarom doet die ineens zo bitchy en wil ze steeds geld lenen? Roos en Noud
komen erachter dat ze verstrikt is geraakt in enge online praktijken. Er is maar
een manier om alles te bewijzen: het maken van een laatste vlog die de wereld
zal veranderen...
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit
te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar
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op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto
waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto,
want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie
voor verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie
ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste
meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een
wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij
hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil,
dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little
Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen introductie.
Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl.
Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
De kunst van het oorlogvoeren blijft hét meesterwerk van Sun-Tzu gezien de
belangrijke factor die oorlog speelt in de geschiedenis, maar ook blijvend actueel
blijft in de huidige tijd. Oorzaak hiervan is natuurlijk de ‘oorlogszomer’ van 2014.
Het boek bevat Sun-Tzu’s essays die de oudst bekende verhandelingen over het
onderwerp beschrijven. Deze teksten zijn nooit overtroffen wat omvang en diepte
Page 7/19

Where To Download Manual Motor 5e Toyota File Type
betreft. De meerwaarde van dit boek is dat zijn gedachtegoed is voorzien van
een helder geschreven commentaar. Door het meesterlijke strategische inzicht
van meester Tzu geldt de toepasbaarheid van het boek ook voor het
bedrijfsleven en is dit boek een goede aanbeveling voor managers, bestuurders
en leidinggevenden. Het voorwoord van H.J.A Hofland, de beste journalist van de
20e eeuw bleef in stand voor deze uitgave. Het omslag van De kunst van het
oorlogvoeren is aangepast en bij de verschijning is ook het e-book gereed dat
nog niet eerder is uitgegeven.
Een buitenwijk in de jaren negentig. Nico en Kine hebben eigen regels om de
wereld bij elkaar te houden. Altijd in de voorste metrowagon staan, altijd een
groene trui dragen op donderdag. Maar de belangrijkste regel: nooit praten over
hun moeder, nooit over haar drankgebruik, nooit over de dingen waar ze bang
voor zijn. Reikhalzend kijken de zusjes uit naar het moment dat ze een scooter
kunnen kopen. Terwijl ze hun wereld langzaam uitbreiden lijkt vooral Kine zich te
ontplooien. Nico daarentegen raakt steeds meer vervreemd van haar
leeftijdsgenoten. Nauwkeurig analyseert ze de rampen die er om hen heen
gebeuren, tot ze in haar fatalisme niet meer ziet welke ramp er werkelijk op hen
afkomt. Van Doornik heeft een bijzonder talent om lichtvoetig over de worsteling
met onveiligheid, onmacht en loyaliteit te schrijven. Moeders van anderen is een
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geestige, ontroerende roman over een disfunctionele familie met een groot
verlangen naar het leven. Mirthe van Doornik (1982) is journalist en
documentairemaker. In 2016 vestigde ze zich als belangrijk schrijftalent: Van
Doornik won de vakjuryprijs van zowel de NPO Boekenweek Schrijfwedstrijd als
de Scheltema Schrijversacademie. Moeders van anderen is haar debuut. 'Twee
zussen verstrikt in het drama van een drinkende moeder: aangrijpend, vol humor
en met een continue onderliggende dreiging - een debuut van formaat.'
-THOMAS ROSENBOOM
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG:
DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een
bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit,
hoe dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn
dochter Summer sporen ondertussen een historische schat van de Azteken op.
Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen
uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook
wraak op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen
dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich
ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing komt: Will moet een
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leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt
gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op
Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire
kernkoppen onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende
wraakacties aan. De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van
de VN Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor
daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIAagent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie onderschept
waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn
veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen
toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds vijandiger en
achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de klok de
kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
De eigenares van een detectivebureau in Botswana probeert een tien jaar
geleden verdwenen Amerikaanse jongen op te sporen.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
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bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in
geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend
zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische
groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in
wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en
historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht
in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen
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Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
Allemaal andersdenkenden is een van de invloedrijkste boeken van de afgelopen
decennia. Het is een standaardwerk voor wie denkt over en werkt met
cultuurverschillen: overheid en bedrijven, NGO’s, studenten, reizigers en
krantenlezers. Dit is de jongste, opnieuw herziene editie van Geert Hofstedes
baanbrekende studie naar de manier waarop wij in ons denken, voelen en
handelen beïnvloed worden door de cultuur waarin we zijn opgegroeid. De
‘dimensies van Hofstede’ hebben blijvend bijgedragen aan wederzijds begrip
tussen mensen in bedrijven, organisaties en andere sociale systemen over de
hele wereld. Van Allemaal andersdenkenden werden wereldwijd 500.000
exemplaren verkocht, in 21 talen.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de
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negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou
veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en
bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé. Als arme student viel
Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen
zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven.
Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een
tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte
Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door
gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal
een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van een man
die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over
werk, geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in
Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend
boek. Het geeft een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn
kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks
bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende,
maniakale bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van middennegentiendePage 13/19

Where To Download Manual Motor 5e Toyota File Type
eeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die
haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de menselijke
familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende
theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het
begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van
zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen
die hij liefhad.' washington independent review of books
Mohamed Zebbi, een jongen van de straat, heeft één droom: de literaire wereld
bestormen. Wanneer zijn debuutroman Mohamed, de proleet verschijnt, is zijn
naam in één klap gevestigd. Maar zijn ouders zetten hem uit huis, en door zijn
vrienden wordt hij verstoten. Hier begint zijn zwerftocht door Amsterdam op zoek
naar een thuis. Bestsellerboy is een betoverende, opwindende en geestige
roman. Een stormachtig verhaal vol seks, spanning en eenzaamheid. Over de
liefde, idealen en verscheurdheid van een jonge stadsbewoner. Met
Bestsellerboy bewijst Mano Bouzamour definitief zijn bravoure, durf en literaire
meesterschap. Mano Bouzamour (1991) schreef De belofte van Pisa, in 2014 de
bestverkochte debuutroman van Nederland. De film-, theater- en hoorspelrechten
van het boek zijn verkocht, net als de Duitse en Spaanse vertaalrechten. Op het
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moment beleeft De belofte van Pisa de 21ste druk. Mano geeft met grote
regelmaat lezingen over literatuur in Nederland en Duitsland, op scholen en
universiteiten.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel
tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Fataal is een huiveringwekkende jeugdthriller van oud-rechercheur Eva Burgers, voor
de fans van Pretty Little Liars. Nu met politie niet betreden-elastiek. Hartsvriendinnen
Emily, Fay, Lauren en Naomi gaan op vakantie naar het zonnige eiland Kreta. Niets lijkt
een fantastische tijd in de weg te staan, zeker niet als ze drie leuke jongens ontmoeten.
Maar Lauren wordt verliefd en niet iedereen is daar blij mee. De vakantie wordt
verstoord als ze een insluiper bij de villa betrappen. Angstaanjagende gebeurtenissen
stapelen zich op: spullen die weg zijn, vreemde appjes en een onverklaarbare dode.
Wanneer Lauren plotseling verdwijnt, gaan alle alarmbellen rinkelen..
Peter (17, ik-figuur), een wiskundig genie, heeft last van paniekaanvallen. Tijdens zo'n
aanval blijkt zijn moeder, een geniale wetenschapper, te zijn neergestoken en is Peters
tweelingzus Anabel spoorloos verdwenen. Peter komt terecht in een wereld vol
spionnen en weet niet wie hij kan vertrouwen. Vanaf ca. 15 jaar. `
In De geur van miljoenen gaan ernst en spel hand in hand. Een man krijgt tot zijn
verbazing een rouwkaart van een oudcollega door wie hij altijd werd gehaat. Op de
crematie krijgt hij tot zijn nóg grotere verbazing een vipbehandeling. In een ander
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verhaal zet een man een advertentie in de krant: hij wil samen met iemand alle romans
van Vestdijk lezen. Iedereen die reageert beschouwt zijn oproep als een
contactadvertentie, terwijl hij echt alleen maar Vestdijk wil lezen. Na twee succesvolle
romans laat Merijn de Boer met De geur van miljoenen zien dat zijn verhalen minstens
zo goed zijn.
Complot is de tweede jeugdthriller van oud-rechercheur Eva Burgers. Met politie niet
betreden-elastiek. Abby is dolblij als ze wordt aangenomen op de politieacademie.
Thuis is ze minder gelukkig: haar moeder heeft een nieuwe vriend die zich overal mee
bemoeit en haar vader zit op Tinder. Om te ontspannen gaat Abby met vriendin Jane
een paar dagen naar Londen. Helaas is de rust ver te zoeken als de meiden verstrikt
raken in een crimineel bolwerk. Als duidelijk wordt dat Abby de criminelen kent en Jane
plotseling verdwijnt, telt iedere seconde...
Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed verstoord
wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur moeten verlaten. De mooie,
zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen,
knoopt vriendschappen aan, maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag.
Obinze besluit naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop
zijn burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug naar
Nigeria, waar intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert eveneens terug
naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij. Wanneer hun liefde opnieuw
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opbloeit, worden Ifemelu en Obinze geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun
leven.
Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen
tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op
heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote
verschillen tussen arm en rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars
naar welvaart en ontwikkeling is begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische
wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het
is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar boek maakt. - NRC
Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan
Harvard University.
In het jaar 2020, in een Nederland dat sterk lijkt op het onze, leeft Hava, een
vijfentwintigjarige vrouw. Haar haren zijn grijs, haar huid is doorschijnend, haar ogen
zijn diepzwart. Ze lijdt aan de mysterieuze ziekte kleurloosheid die de maatschappij
steeds verder ontwricht: medicatie is onbetaalbaar voor particulieren en de overheid
kan de kosten nauwelijks nog dragen. Hava raakt bevriend met een groep radicalen die
voorspellen dat kleurlozen binnen een paar jaar in de meerderheid zijn – het einde van
de Westerse wereld. Ze begint te twijfelen aan haar eigen bestaansrecht en besluit dat
het tijd is voor actie.

Hier is het huis aan de grens waar Stamvader woont. Van generatie op generatie
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lijkt het leven in het naburige dorp onveranderlijk, de mensen vieren er jaarlijks
hun feesten. Stamvader is van elders gekomen om de grens te bewaken, en
voert alles volgens de regels uit. Vreemdelingen zijn niet welkom, smokkelen is
verboden, wantrouwen is zijn werk. Wanneer hij hulpbehoevend wordt, volgt zijn
zoon Bardo hem op en zorgt diens vrouw Mara voor haar eigenwijze
schoonvader, terwijl ze op betere tijden blijft hopen. Licht en warmte komen van
Kleine, hun dochtertje, dat de barrières leert kennen, maar speels en
onbevooroordeeld tussen iedereen door vlindert. Waarom trekken mensen
grenzen? Wie meent bij welke kant te horen?
Inleidend, royaal geïllustreerd overzicht van de westerse filosofie.
Sally-Ann en haar vriendinnen terroriseren op school hun klasgenoten. Samen
met haar vriendje Angus en de kinderen uit haar klas probeert Lucy hen een halt
toe te roepen.
In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een
burgeroorlog, komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp
werkt als huisknecht voor een universiteitsprofessor. Olanna heeft haar
luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de
charismatische professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is Richard, een
verlegen Engelsman die in de ban raakt van Olanna's geheimzinnige
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tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke burgeroorlog worden deze
drie personages op onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De explosieve
situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Mattias ging dood. Zij bleven achter. Zij vertellen. Acht perspectieven, acht
versies. Sommigen hadden hem lief, anderen kenden hem nauwelijks, en alle
herinneringen zijn anders. In elk leven speelt hij een cruciale rol, juist door er niet
te zijn. Langzaam wordt duidelijk wie Mattias was en wat er die avond gebeurde.
'Na Mattias' is een aangrijpende en spannende roman over angsten van nu, over
omgaan met verlies en over de verhalen die we elkaar vertellen omdat dat het
enige is wat we dan nog kunnen. 0Peter Zantingh (1983) schreef eerder de
romans 'Een uur en achttien minuten' (2011, o.a. genomineerd voor de
Dioraphteprijs) en 'De eerste maandag van de maand' (2014). Daarnaast is hij
plaatsvervangende chef van de zaterdagkrant van 'NRC Handelsblad'.0.
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