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Gezien bij RTL Late Night: 'Schitterend boek!' Sir David Attenboroug, de bekendste
bioloog ter wereld 'Onmogelijk om weg te leggen.' The Telegraph Vijftig jaar geleden
veranderde Sir David Attenborough de manier waarop we naar de natuur kijken
voorgoed. In een tijd waarin de natuurdocumentaire nog niet bestond moest de man,
die later Planet Earth zou maken, alles in de praktijk bedenken. In dit boek kijkt de
legendarische Brit terug op die baanbrekende eerste stappen voor de BBC. Een
spectaculair reisverhaal waarin de lezer samen met Attenborough in gevecht gaat met
kaaimankrokodillen, gaat racen met luiaards, gaat vissen naar piranha's en achter
komodovaranen aangaat tijdens een gevaarlijke fotoshoot. In zijn kenmerkende stijl
vertelt de bekendste bioloog ter wereld het verhaal van het begin van zijn
indrukwekkende carrière.
Als Nikki s vijftienjarige zoon Jeremy verdwenen is, neemt zij contact op met haar exman Sebastian, die sinds de scheiding zeven jaar geleden maar weinig interesse in zijn
zoon heeft getoond en zich ontfermd heeft over hun tweelingdochter Camille. Op zoek
naar aanwijzingen, vinden zij een kilo cocaïne en een adres van een pokerclub in
Jeremy s kamer. En dan ontvangt Nikki ook nog eens een filmpje waarop te zien is hoe
Jeremy in een Parijse metro ontvoerd wordt. Nikki en Sebastian vertrekken halsoverkop
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van New York naar Parijs om hun zoon te zoeken. Maar daar blijkt niets te zijn wat het
lijkt
Questo primo volume degli Annali di Meditazione e Neuroscienze include gli elaborati
finali degli allievi della prima edizione del Master in Meditazione e Neuroscienze, svolto
presso l’Università degli Studi di Udine nell’anno accademico 2017-2018. Gli articoli,
alcuni presentati in forma breve e altri in forma estesa, trattano temi di storia delle
religioni, di tecniche di meditazione, di medicina e psicologia. Sono il risultato
dell’esperienza di un anno e mezzo di lezioni impartite dai maggiori esperti italiani nel
campo della meditazione e delle neuroscienze, oltre che di studio personale e di pratica
della meditazione di consapevolezza.
Legenden van de indianen aan de Canadese westkust.
Testo fondamentale della tradizione Nyingma del Buddhismo Tibetano in cui l’autore
espone una serie di pratiche molto avanzate per la coltivazione dell’indagine e
dell’osservazione profonda, o vipa?yan?, sulla natura dell’esistenza nel suo
complesso. Gli insegnamenti offerti da Du?djom Lingpa avvengono nella forma di un
dialogo affascinante che ha luogo nello spazio della sua stessa mente: vari aspetti della
sua mente pongono domande alla sua coscienza primordiale, che assume la forma
archetipica del Maestro. Il dialogo che ne deriva esplora ogni fase del sentiero per la
buddhità in questa vita, dai primi passi al risultato senza eguali del corpo arcobaleno,
ovvero l’Illuminazione.
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In een paar oer-Hollandse protestantse dorpen langs de rivier de IJssel komen voor het
eerst vreemdelingen wonen. Ze beginnen aan een nieuw bestaan in een nieuw land.
Het duurt niet lang totdat de rivier, de IJsselbrug en de pont deel uitmaken van hun
identiteit. Papegaai vloog over de IJssel, de nieuwe roman van Kader Abdolah, vindt
plaats in en rond de stad Zwolle en vooral in Zalk, Wilsum, s Heerenbroek en
Veecaten, in een landschap dat honderden jaren hetzelfde is gebleven. De kou is niet
uitnodigend, de fabuleuze luchten zijn dat wel. De nieuwkomers, even vreemd voor
elkaar als voor het land waar ze nu wonen, beseffen dat ze hun reis moeten
voortzetten, langs het water, naar de IJsselbrug, naar de stad, voor een nieuw bestaan.
Zullen ze daar een thuis vinden? Nederland is in de afgelopen vijfentwintig jaar
onmiskenbaar veranderd. Kranten schreven erover, televisiecameras liepen, discussies
erover verhuisden van de redacties naar de huiskamers en terug. Het is hoog tijd voor
een meerstemmige roman, die de essentie van deze veranderingen verbeeldt.
Papegaai vloog over de IJssel is een vertelling waarin de schrijver ons binnen de
huizen van die mensen meeneemt om hun levensloop te laten zien. Kader Abdolah
kwam een kwarteeuw geleden als vreemdeling naar Nederland, maar wist zich algauw
omhelsd door zijn nieuwe landgenoten. Het kan niet anders dan dat hij in deze roman
al zijn persoonlijke ervaringen heeft gebruikt. Hij vertelt ons vreemde verhalen die nu al
lang onze Hollandse vertellingen zijn geworden. Papegaai vloog over de IJssel is een
nieuwe vertelling in de Nederlandse literatuur. Kader Abdolah (Iran, 1954) debuteerde
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in 1993 met de verhalenbundel De adelaars. Met succesvolle romans als Spijkerschrift
(2000) en Het huis van de moskee (2005) veroverde hij het Nederlandse en
internationale lezerspubliek. Dat laatste boek werd zelfs verkozen tot de op een na
beste Nederlandse roman aller tijden. Zijn boeken zijn in meer dan twintig landen
vertaald. Over Spijkerschrift: `Spijkerschrift is het meest overtuigende boek van een
schrijver die een unieke plaats in de Nederlandstalige literatuur heeft verworven.
TROUW Over Het huis van de moskee: `Betoverend. () Abdolahs tegenstellingen het
spirituele en het aardse, mythe en werkelijkheid geven het verhaal een krachtige ironie.
THE INDEPENDENT - `Indringend familie-epos. () Abdolah slaagt erin de Iraanse
tragedie suggestief in beeld te brengen. NRC HANDELSBLAD Over De koning:
`Absoluut fantastisch, in de beide betekenissen van het woord: een sluwe, geestige,
wijze fabel, vol charme en humor. Kader Abdolah is een meesterlijke en totaal
verslavende verhalenverteller. WILLIAM DALRYMPLE
Voor studenten in het universitair onderwijs en praktijkjuristen.

Hoe voelt het als jouw leugen de waarheid van de rest van de wereld wordt? In
het begin vóélt het onbehaaglijk, maar die onbehaaglijkheid is van korte duur. In
De geschiedenis van mijn kaalheid vertelt de Weense filosofiestudent Marek van
der Jagt over zijn zoektocht naar de amour fou. Hij heeft gezien wat zijn ouders
van hun huwelijk hebben gemaakt en hij wil in plaats daarvan een liefde `die niet
tot geluk leidt, die niets met geluk te maken wil hebben en die toch de moeite
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waard is . Na een tumultueuze nacht met twee Luxemburgse meisjes, die hem
doet beseffen dat zich tussen zijn benen slechts een `visgraat bevindt `ter grootte
van een teen , vindt hij Mica, de manke accordeoniste van cocktailbar De Vier
Rozen, die samen met haar broer het chemisch reinigen in Wenen groot heeft
gemaakt.
Voor gevorderde yoga-beoefenaars en leraren bestemde handleiding over
ademhalingstechnieken.
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op
een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van
zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien
wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf
advocaat was. Mistaya werd geboren als een zaailing, gevoed door de bodem
van Landover, de aarde en de feeënnevels. Ze is even mooi als haar moeder, de
sylfide Wilgje, met betoverende groene ogen die tot in de ziel doordringen. Maar
ze lijkt ook erg op haar vader Ben Holiday, de voormalige advocaat uit Chicago.
Ben wil wel eeuwig genieten van zijn dochter en zijn gelukkige koninkrijk, maar
deze idylle wordt al snel verstoord. Rydall, de koning van een gebied voorbij de
feeënnevels, trekt naar Zuiver Zilver op en bedreigt het vredige Landover. Zijn
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legers staan al klaar voor de inval. Koning Rydall stuurt zeven kampvechters op
Ben af, ieder in een andere gedaante. Pas als Ben ze alle zeven verslaat, ziet
Rydall af van zijn aanspraak op het magische koninkrijk.
Lutje Giel en zijn vriendjes halen veel en vaak kattenkwaad uit. De kruidenier uit
het dorp en de buurvrouw weten niet wat hen overkomt. En de moeder van
Willem Pieter praat zo raar. Lutje Giel laat alle kinderen lachen. Een uniek boek
van een uniek schrijver.
Egyptoloog Ralph Trilipush is geobsedeerd door de apocriefe koning Atum-hadu,
tevens dichter van erotische kwatrijnen. Het duistere labyrint opent zich in 1922
in de woestijn van Egypte, waar Pushy op zoek gaat naar de graftombe, en
slingert zich dan een weg door Australische sloppenwijken, ballrooms in Boston,
en via Oxford en de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, naar een koninklijk
hof in verval. Ondertussen begint een Australische detective aan de zaak van zijn
leven: hij moet een moordenaar opsporen. En nog één. En misschien zelfs nog
één. Zijn zoektocht voert hem de wereld over en eindigt in Egypte. Daar worden
de beide verhalen in een explosieve climax samengesmeed. Het resultaat is een
briljante expeditie vol literaire bravoure.
Sjeed Djamal, docent oriëntalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, woont al
lange tijd in Nederland. Op een dag krijgt hij een reisboek in handen van een
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Perzische sjah, die in de negentiende eeuw door Europa reisde. Sjeed Djamal
vindt het fascinerend. Nieuwsgierig besluit hij om deze reis zelf te maken, met
een afstand van anderhalve eeuw. Samen met zijn student Iris wijdt hij zich aan
de geschriften van de sjah en zijn medereizigers. Hij ziet hoe de sjah dwars door
Europa reist, en zelfs door België en Nederland. Op die manier volgt hij de
reusachtige karavaan van de sjah die steeds dieper het continent in trekt.
Gaandeweg dringt de geschiedenis, maar ook het heden van Europa, steeds
dieper tot Sjeed en zijn assistente door. Salam Europa!, de nieuwe, grote roman
van Kader Abdolah, is een boek over nieuwsgierigheid en belangstelling voor de
ander. Het is een overrompelende roman, over de schoonheid en de betekenis
van het over de grenzen kijken, waarin realiteit en verbeelding door elkaar lopen.
Tegelijk is dit boek een vertelling over het heden, waarin Kader Abdolah de
gebeurtenissen van nu, rondom de immigratie en de terreur, op een
onvergelijkbare manier in zijn verhaal verweeft, wat het een hoogst actuele
roman maakt. Het resultaat: een schitterende oosterse vertelling over Europa.
Kader Abdolah (Iran, 1954) is sinds zijn debuut De adelaars (1993) niet meer uit
onze letteren weg te denken. Tot zijn grote en internationaal succesvolle romans
behoren onder meer Spijkerschrift (2000), Het huis van de moskee (2005), De
koning (2011) en Papegaai vloog over de IJssel (2014). Over Papegaai vloog
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over de IJssel: 'Een dik, spannend en aandoenlijk boek over migranten en lokale
perikelen in Nederland.' NRC HANDELSBLAD 'Een prachtig boek om te lezen.
Een boek dat tot nadenken stemt.' NEDERLANDS DAGBLAD 'Een
wonderschone roman. Dit boek moet iedereen lezen.' ZIN 'In zijn nieuwe roman
mengt Abdolah persoonlijke en nationale gebeurtenissen tot een sprookjesachtig
geheel.' TROUW
Veel mensen denken dat meditatie een manier is om je terug te trekken uit de
wereld. Maar het tegenovergestelde is waar. Het is juist een levenskunst, een
methode die het mogelijk maakt te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles
wat je doet, waar dan ook, iedere dag weer. Dit boek laat zien hoe meditatie een
deel van je dagelijks leven kan zijn. De auteur leert de beginner én de geoefende
zich open te stellen voor de rijkdom van ieder moment.
Behandeling van de Oud-Egyptische cultuur aan de hand van archeologische vondsten van
zuid naar noord.
`Nagel aan mijn doodskist. Nachtmerrie uit mijn verleden. Moordenaar van mijn familie Maar
waarom kan ik zijn kussen dan niet vergeten? Waarom kan ik niet slapen omdat ik elke keer
tegen beter weten in hoop dat ik hem zal zien? Nastasya Crowe probeert haar leven weer op
te pakken op River s Edge, maar echt soepel gaat het niet. Ze kan niks goed doen, ze heeft
het idee dat het toch allemaal maar zinloos is, dus waarom zou ze het überhaupt proberen?
Het is niet alsof ze de duistere erfenis van haar ouders kan ontlopen. Of wel? En zoenen met
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Reyn maakt het allemaal nog veel ingewikkelder! Nastasya gooit het roer radicaal om en
verlaat River s Edge. Maar ze komt er al snel achter dat haar problemen daardoor alleen maar
duisterder, gevaarlijker en vernietigender worden `Het einde maakt heel nieuwsgierig naar de
volgende twee delen van de trilogie. Zeker een aanrader voor alle fantasyfans. Chicklit.nl
Overzicht van de achtergronden, ontwikkeling, het gebruik en de betekenis van symbolen,
belicht op verschillende niveaus.
De vriendinnen Tamara en Dana runnen een zeer speciale B&B op een beeldschoon eiland in
de Middellandse zee. De idyllische plek staat niet in de reisgidsen, heeft geen website, er
kunnen maar vijf mensen verblijven en de enige manier om je reservering te bevestigen is door
het tonen van een handgeschreven brief. Eva, Jonas, Olivia, Lisa en Lara zijn de vijf
gelukkigen die de reis mogen maken. Ieder van hen heeft een eigen verhaal, een eigen wens
en natuurlijk een eigen verleden... Kan deze unieke vakantie hun leven voorgoed veranderen?
De geheime bed & breakfast is een heerlijke mix van mysterie en ontspanning, inspiratie en
romantiek. Na het lezen hoop ook jij dat die ene brief op je deurmat valt...
De jonge Michele Balistreri groeit op in het Tripoli van de jaren zestig, toen Libië nog een
Italiaanse kolonie was. Na de staatsgreep van Khadaffi lopen de spanningen tussen de
Italiaanse bewoners en andere bevolkingsgroepen snel op. De westerse belangen komen op
het spel te staan. Als zoon van een machtige ingenieur lijkt Michele lange tijd onkwetsbaar, tot
de dood van zijn buurmeisje Nadia en zijn moeder die illusie ruw verstoren. Vele jaren later is
Balistreri een gedesillusioneerde politiecommissaris in een ingeslapen wijk in Rome. Zijn
nachten vult hij met seks, alcohol en poker. Overdag houdt hij een oogje op Claudia, de
roekeloze dochter van een collega, en onderzoekt hij de mysterieuze moord op de ZuidPage 9/17
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Amerikaanse Anita Messi. Als Balistreri ontdekt dat beide vrouwen iets te maken hebben met
de dood van zijn vroegere buurmeisje Nadia, opent de beerput van het verleden zich. 'Vergeet
de Millenniumtrilogie. In vergelijking met Roberto Costantini schreef Stieg Larsson saaie
detectiveverhaaltjes. Maak kennis met Costantini's cynische commissaris Balistreri. [...] De
wortels van het kwaad is een uitstekend geschreven thriller die de diepgang heeft van een
grote klassieke roman. *****' Knack
Timothy Ferriss è molto più di un mental coach: è diventato ormai un campione del web, con
milioni di follower, e con i suoi libri, “Bibbie” del saper vivere, ha catturato legioni di lettori. Di
sicuro è uno che non ha paura di niente: ogni volta che si prefigge di imparare qualcosa, che
sia una lingua orientale, un’arte marziale, una strategia infallibile di management, Tim sa
come fare. Ma Ferriss è diventato quello che è oggi perché ha tratto ispirazione da tanti
giganti, come li chiama lui, che ha scovato in giro per il mondo, ciascuno maestro nella sua
disciplina. E da loro ha carpito i segreti che li hanno resi le persone che sono oggi. Maghi degli
scacchi, divi hollywoodiani, militari pluridecorati, super-atleti, scrittori da milioni di copie, grandi
manager, guru della meditazione, star della medicina, assi della finanza: basta scegliere il
personaggio più affine ai nostri sogni, la nostra icona. Qui ritroviamo distillato il “Ferrisspensiero”, nonché il suo istinto infallibile per il meglio di tutto ciò che è mainstream, cultura di
massa. Entreremo in possesso di una vera e propria cassetta degli attrezzi, un kit di strumenti
per cambiare la nostra vita. Suddiviso in tre grandi sezioni – salute, ricchezza, saggezza,
perché per raggiungere il successo e la felicità ci vogliono tutte e tre –, Tim ha concepito
questo manuale di vita come un sontuoso buffet da cui prendere ciò che fa più gola. È il libro
che voleva da sempre: si è divertito a scriverlo, sapendo che noi ci divertiremo a leggerlo.
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Smakelijke culinaire thriller over de schone schijn van restaurants en het voedsel dat er
geserveerd wordt, gesitueerd op het door de maffia geteisterde Sardinië. Gigi Vianello is de
charmante, zwierige eigenaar van een duur restaurant in Cagliari, Chez Momò geheten. Zijn
ogen hebben een verschillende kleur: een blauw en eengroen oog, wat hem een
merkwaardige uitstraling geeft. Hij heeft zijn leven in Venetië als drugsdealer in discotheken in
allerijl moeten verlaten en zich gevestigd op Sardinië, waar zijn naam niet bekend is en hij niet
zo snel door de politie gezocht zal worden. Hij is geen standaard crimineel die met pistolen
zwaait en met geweld macht probeert te verwerven, maar eerder een onfatsoenlijke
ondernemer die zijn vak goed verstaat: groothandel in afgekeurde voedingsmiddelen. Hij koopt
en verkoopt sjiek voedsel in alle uithoeken van de wereld. Voedsel dat in de supermarkten
terechtkomt, in dure restaurants of in de gaarkeukens van weeshuizen. Een markt die beheerst
wordt door een nieuwe maffia die brutaal en gewetenloos haar gang gaat in een maatschappij
waarin blijkbaar op alle gebieden geknoeid wordt en ook voedsel niet meer te vertrouwen is.
Il libro è un’autobiografia nella quale l’autrice ripercorre tutti i momenti fondamentali del suo
cammino spirituale: gli incontri con diversi maestri e con gruppi di diverse scuole esoteriche, le
prove iniziatiche, i viaggi esteriori ed interiori, le piccole e grandi realizzazioni spirituali.
L’autrice racconta come il cammino spirituale abbia cambiato completamente la sua vita sin
da quando, appena adolescente, si è trovata a vivere parallelamente alla crescita reale la sua
crescita spirituale. Vengono riportati integralmente gli insegnamenti orali ricevuti, che le hanno
tracciato una mappa di quel cammino che l’ha condotta ad esplorare l’Ignoto. L’antroposofia,
il Raja-Kriya yoga, l’ermetismo e l’alchimia, in una pratica assidua e costante, le hanno
rivelato profonde analogie con lo sciamanesimo di Castaneda e la Quarta Via di Gurdjieff:
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percorsi che, pur apparentemente diversi, sono confluiti coerentemente in un cammino unico e
personale, lungo il quale ogni incontro, ogni libro e ogni insegnamento hanno avuto
importanza. Gli insegnamenti dei vari maestri si sono via via riuniti come ad essere frammenti
destinati a formare un quadro completo e ricco di significati. E l’Ignoto, sempre imprevedibile e
sorprendente, ha condotto l’autrice lungo sentieri prima inimmaginabili. Se diventa pratica
costante, vissuta in ogni attimo dell’esistenza, la spiritualità si intreccia profondamente con la
vita, dando origine a misteriose coincidenze e incredibili esperienze, delle quali viene data
ampia testimonianza in questo libro.
1895. Saleh Rajani, een paranormaal begaafde Arabische jongen, woont met zijn moeder op
een groot landgoed vlak bij de islamitische stad Jaffa. Hij heeft last van visioenen over
verwoestingen die zijn volk te wachten staan. Hij wordt door iedereen uitgelachen als hij
voorspelt dat er op de plek van hun landgoed drie reusachtige torens zullen worden gebouwd.
Alles verandert als de knappe en energieke joodse jongeman Isaac Luminsky hun leven komt
binnenstormen, een van de kleurrijkste figuren van de eerste golf zionisten in Palestina. Hij zet
zijn zinnen op het vruchtbare landgoed, knoopt vriendschap aan met Saleh en wordt verliefd
op Salehs moeder. Het noodlot slaat toe. Door gebruik te maken van bestaande brieven en
dagboeken schetst Alon Hilu in deze spraakmakende roman een authentiek beeld van de
tragiek van de landonteigening van de Arabische bewoners van Israël. Huize Rajani is niet
alleen een uitzonderlijke literaire prestatie, maar ook een bruisende, opwindende en
ontroerende roman die je recht in je hart raakt.
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor
een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te
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verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol bijzondere wendingen en
verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die,
voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat was.Horris Kew, goochelaar, zwendelaar
en oplichter, komt vanuit de wereld van Ben Holiday terug naar Landover. Hij is de voorbode
van slechte tijden, want de kist die hij bij zich heeft, draagt een duister geheim. Het is een
Demonkist waarin de Gorse, een kwade magiër, ooit gevangen is gezet. Al snel ontsnapt de
Gorse en is hij precies waar hij wil zijn: in Bens magische koninkrijk om wraak te nemen op de
elfen die hem ooit gevangennamen.Maar eerst wil hij iedereen uitschakelen die hem daarbij
zoukunnen belemmeren. Al gauw wordt koning Ben zelf gevangen in de duistere gloed van de
Demonkist...
Het enorme Franse succes - meer dan 600.000 exemplaren verkocht! Camille leidt een
plezierig leven. Ze heeft een leuke man, een fantastische zoon en een interessante baan.
Maar toch mist er iets. De artistieke carrière die ze altijd wilde is er nooit van gekomen en ze is
de huiselijke ruzietjes meer dan zat. Wanneer ze dan ook bij toeval de 'routinoloog' Claude
ontmoet, besluit ze haar lot in zijn handen te leggen. Camille krijgt verschillende opdrachten
van Claude die bedoeld zijn om haar routine te doorbreken. Ze probeert allerlei nieuwe dingen,
waardoor de relaties met haar man, zoon, moeder en collega's zichtbaar verbeteren. Camille
merkt dat ze zelf ook verandert. Eindelijk staat ze zichzelf toe haar eigen droomleven te leiden:
ze wakkert haar artistieke aspiraties aan en begint een eigen bedrijf, dat een daverend succes
wordt. Dankzij Claudes begeleiding krijgt ze het zelfvertrouwen en de vastberadenheid om
tegenslagen en teleurstellingen te overwinnen én krijgt ze haar ticket naar een nieuw leven. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is een enthousiasmerend boek over
Page 13/17

Download Free Sognarsi Svegli Yoga Tibetano Del Sogno Sogno Lucido
Una Via Di Trasformazione
het omgooien van je levensfilosofie en het herzien van de dingen die je leven de moeite waard
maken. Een inspirerende roman die bewijst dat iedereen zijn droomleven kan leiden, zolang je
het maar toelaat. Raphaëlle Giordano (1974) is coach, schrijfster en beeldend kunstenares. Je
tweede leven begint als je begrijpt dat je er maar één hebt is haar debuutroman. 'Raphaëlle
Giordano leert ons hoe we op adem kunnen komen en van het leven kunnen leren
houden.'MADAME FIGARO 'Een heerlijke feelgoodroman!' MARIE FRANCE
Prozaschetsen en verhalen waarin het leven in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie
scherp wordt geobserveerd.
Uiteenzetting van de inzichten van C.G. Jung over het onbewuste, gestaafd met voorbeelden
uit zijn praktijkervaring als psychiater.
'Later, terwijl hij op zijn balkon de hond aan het opeten was...' Zo begint J.G. Ballard zijn
dystopische visie op het Londen van de jaren '70. In een luxueuze torenflat van veertig
verdiepingen ontstaat een klassenoorlog, met op de vijfentwintigste verdieping, te midden van
de chaos, de arts Robert Laing. Na zijn scheiding verhuist hij naar de van alle gemakken
voorziene flat: een gym, een supermarkt, een weelderige tuin op het dak, en hoe hoger je
komt, hoe duurder de appartementen zijn. Robert Laing valt al snel in de smaak bij zijn
intrigerende bovenbuurvrouw Charlotte Melville, die met haar zoontje een verdieping boven
hem woont. Op de onderste verdieping huist de documentairemaker Richard Wilder, die zo zijn
eigen ideeën heeft over de bewoners van de bovenste regionen. Het duurt niet lang voor de
bewoners alleen nog maar oog hebben voor wat er in de flat gebeurt. Alle normen en waarden
verdwijnen als sneeuw voor de zon en afgunst, lust en haat vieren hoogtij. High-Rise is een
ongekend scherpe en visionaire satire op een samenleving die steeds individueler wordt,
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waarin niemand elkaar meer het licht in de ogen gunt en 'de ander' niet meer dan een obstakel
is om - letterlijk - hogerop te komen.

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.
Iedereen heeft een hekel aan de perfecte familie. Dus je gaat zeker van de familie
Battles houden. Mo wordt binnenkort vijftig en dat begint ze te merken aan de
onwelkome en oncomfortabele waarheden die steeds duidelijker worden: - Ze begrijpt
niets van haar pubers, wat lichtelijk gênant is als je zelf psycholoog bent. - Ze begint
grijs te worden, ook aan de binnenkant. - Haar gezicht is in verval en schrikt kinderen
af. Dochterlief Dora wordt binnenkort achttien... En wordt lichtelijk agressief van
iedereen die haar ergert, vooral van haar onuitstaanbare, vroegrijpe, intelligente,
jongere broer Peter, die een chronische obsessie voor Oscar Wilde heeft. En dan is
pap er ook nog... die, nou ja, gewoon een vader is. O ja en de hond, Poo genaamd.
Een klein beetje geweldig is het verhaal van een modern gezin, waarin iedereen in zijn
eigen luchtbel leeft en op een crisis afstevent.
Lito is net tien, heeft bijna het absolute record verbroken van World Force Rally 3 en is
er zeker van dat hij het weer kan beïnvloeden door er zich op te concentreren. Zijn
vader Mario neemt hem mee op een roadtrip in een truck die de naam Petrus draagt.
Wat Lito niet weet, is dat dit wel eens Mario s laatste reis zou kunnen worden: hij is
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ernstig ziek. Elena, de moeder van Lito, blijft alleen thuis achter. Als een bezetene
zoekt ze houvast in boeken, waarin ze passages over ziekte en rouw onderstreept en
van kanttekeningen voorziet. Plotseling stort ze zich in een heftig en pijnlijk avontuur
dat haar weer doet voelen dat ze een lichaam heeft en dat ze leeft. Stille sprekers is
een rauwe, maar tegelijkertijd tedere roman over seks en dood, over rouw en de troost
van woorden. Maar vooral is het een intens eerbetoon aan iedereen die ooit een
geliefde heeft moeten verplegen.
Het grootste cadeau dat je hebt gekregen, is je fantasie. Alles wat er is, was ooit een
droom. En alles wat er ooit zal zijn, moet eerst gefantaseerd worden. Als je het gevoel
aanneemt alsof je wensen al vervuld zijn - en je je niet laat afl eiden door de
buitenwereld - dan zul je ontdekken dat het mogelijk is, door spiritueel bewustzijn, te
worden wie je moet zijn. Na de Tao heeft Dyer nu, voor de eerste keer, het Joodse
mystieke gedachtegoed bestudeerd. Als je het lef hebt je gelijk te stellen aan God, dan
zullen je wensen in vervulling komen.
De internationale bestseller Miracle Morning van Hal Elrod heeft al tienduizenden
mensen geholpen grote veranderingen in hun leven door te voeren. Zijn Miracle
Morning Methode leerde hen een succesvoller maar vooral een rijker en bevredigender
leven te leiden. In deze praktische gids beschrijft Elrod hoe iedereen in 30 dagen aan
de hand van zes nieuwe gewoontes kan werken aan meer focus en zelfbewustzijn. En
dat allemaal voor acht uur ’s ochtends!
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Een 15-jarige Russische scholier verzeilt aan de zelfkant van de samenleving en wordt
lid van een jeugdbende.
Dit is een boek dat u uw hele leven zult koesteren, want in deze praktische gids liggen
de geheimen besloten die uw dromen in vervulling kunnen doen gaan. In De zeven
spirituele wetten van succes put Deepak Chopra uit zijn rijke kennisbron en formuleert
hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig toegepast kunnen worden
om in alle gebieden van het leven succes te boeken. 'De zeven spirituele wetten van
succes is het virtuale-reality-gereedschap voor de spirituele reiziger van de 21ste
eeuw.' - Peter Guber, president-directeur van Sony Pictures Entertainment 'Van alle
boeken van Deepak Chopra geeft De zeven spirituele wetten van succes je beste
leidraad om je leven in te richten. Magnifiek!' - Anthony Robbins, auteur van onder
andere Je ongekende vermogens 'De zeven spirituele wetten van succes biedt een
schat aan richtlijnen voor iedereen die graag een produktief en bevredigend leven wil
leiden.' - Ken Blanchard, mede-auteur van onder andere De One Minute Manager
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