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Getting the books Fernando El Temerario Descargar Gratis now is not type of challenging means. You could not forlorn going in the manner of ebook growth or library or borrowing from your associates to entrance them. This is an categorically easy means to speciﬁcally get guide by on-line. This online declaration
Fernando El Temerario Descargar Gratis can be one of the options to accompany you taking into account having further time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will no question manner you extra business to read. Just invest tiny time to contact this on-line broadcast Fernando El Temerario Descargar Gratis as without diﬃculty as review them wherever you are now.

Koningin Margot Alexandre Dumas 2021-03-19 Queen Margaret (Frans: La Reine Margot) is een roman die in 1845 werd geschreven door Alexandre Dumas
Sr., ook de auteur van The Count of Monte Cristo en The Three Musketeers. Het is gelegen in Parijs, in augustus 1572 tijdens het bewind van Karel IX (een lid
van de Valois-dynastie) en de godsdienstoorlogen in Frankrijk. De hoofdrolspeler van de roman is Margarita de Valois, dochter van de beruchte Catherine de
Medici en wijlen koning Hendrik II, en concentreert zich op haar verhaal tijdens het bloedbad van Sint-Bartholomeus, vooral haar romantische aﬀaire met de
protestantse La Mole. en haar huwelijk met Enrique IV.
Organon der geneeskunst / druk HER Christian Friedrich Samuel Hahnemann 1987 Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
De bedelaar en andere verhalen Fernando Pessoa 2013-04-19 Fernando Pessoa (1888-1935), auteur van zowel proza als poëzie, wordt gezien als de
belangrijkste Portugese schrijver van de twintigste eeuw. De Arbeiderspers is zijn Nederlandse uitgever van het eerste uur: eind jaren zeventig werd hij hier
sensationeel geïntroduceerd door August Willemsen, met zijn vertaling van Gedichten. Ook vijfenzeventig jaar na zijn dood blijft Pessoa de man van de
heteroniemen en de rusteloosheid, van De anarchistische bankier. en het pamﬂet Ultimatum lezers trakteren op tijdloze stilistische juweeltjes. Harrie
Lemmens vertaalde De bedelaar en andere verhalen.; een bundeling van tot dusver minder bekende verhalen van Pessoa. Een moordenares, een bedelaar,
een postzegelverzamelaar en een pelgrim zijn enkele van de curieuze personages die deze verhalenbundel bevolken.
De vorst Niccolò Machiavelli 1834
Het spook van de opera André-Paul Duchâteau 1989
Beschavingen Laurent Binet 2020-03-04 Binet schetst op briljante wijze een alternatieve wereldgeschiedenis Onder welke voorwaarden had de geschiedenis
anders kunnen lopen? Als de oorspronkelijke inwoners van Latijns-Amerika paarden, ijzer en antistoﬀen tegen Europese ziektes hadden gehad, zouden ze dan
de conquistadores hebben kunnen weerstaan? In Beschavingen gaat Binet aan de haal met deze hypothese: de laatste Inca Atawalpa sterft niet door toedoen
van de Spanjaarden maar zet voet aan land in het Europa van keizer Karel V. Daar krijgt hij te maken met de Spaanse inquisitie, het ontluikende kapitalisme,
het wonder van de drukkunst, een met piraten bezaaide zee, een continent verscheurd door godsdiensttwisten en dynastieke oorlogen. Maar bovenal met
mensen die honger lijden en in opstand willen komen: Joden in Toledo, Moren in Granada, geuzen in Nederland – voor Atawalpa zijn het allemaal mogelijke
bondgenoten waardoor het omverwerpen van het regime uiteindelijk een ﬂuitje van een cent is. Binet herschrijft, en speelt met de wereldgeschiedenis en laat
zien welke rol intrige en toeval spelen in wat wij doorgaans als vaststaand, als beschaafd, beschouwen. In de pers ‘Beschavingen is een potpourri van literaire
genres en een feest voor kenners van het literaire en culturele Europese erfgoed.’ De Standaard ‘Een branieachtige en ingenieuze roman.’ Trouw ‘Een
explosieve roman.’ de Volkskrant
De Origine Et Situ Germanorum Liber Cornelius Tacitus
De graaf van Montecristo Alexandre Dumas 2017-06-30 Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn
verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij wordt ten onrechte opgesloten in de donkere kerkers van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht
om gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès, toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met zijn
huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van een verborgen schat op het eiland Montecristo, besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te krijgen en
deze te gebruiken om wraak te nemen op de drie mannen die hem in het verderf hebben gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze eerste integrale
vertaling van 'De graaf van Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly Jaﬀé Prijs.
Switch Chip Heath 2015-04-02 We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak geven we op bij de eerste tegenslag. Maar
waarom zien we wel de beren op de weg en niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende boek. We hoeven slechts
te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en opmerkelijke
casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot fantastische resultaten.
De kunst van de roman / druk 1 Milan Kundera 2002 Bundel essays over de rol van de roman in de westerse werkelijkheidsbeleving.
De tuin van de familie Finzi-Contini Giorgio Bassani 2015-06-04 Aan de rand van Ferrara ligt een vervallen villa, omringd door een grote, parkachtige tuin,
waar de geheimzinnige Finzi-Contini’s wonen. Ze beschikken er over een kleine eigen synagoge, een bibliotheek en een tennisbaan. Als de plaatselijke
tennisclub joden begint te weren, besluiten de Finzi-Contini’s hun privétennisbaan ook voor hun stadsgenoten open te stellen. En zo raakt de verteller van de
roman, een joodse gymnasiast, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog plotseling in de ban van de verlichte, weelderige droomwereld van professor
Finzi-Contini en zijn verleidelijke dochter Micòl. Alle romans van Giorgio Bassani (1916-2000) spelen zich af in het stadje Ferrara, en doordat zijn personages in
verschillende verhalen terugkeren, wordt zijn werk als één geheel gezien. De tuin van de familie Finzi-Contini (1962) geldt als het beste van Bassani’s
beroemde verhalen over Ferrara tijdens de duistere jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
Verhalen van het Alhambra Washington Irving 1996-05-01
Zeven leugens Elizabeth Kay 2020-06-18 Zeven leugens van Elizabeth Kay gaat over oude, complexe vriendschappen, obsessieve liefde en de niet-aﬂatende
pijn van rouw. O.a. uitgeroepen tot Thriller van de Maand April door Kobo UK. Zeven leugens van Elizabeth Kay vertelt het verhaal van de vriendinnen Jane en
Marnie, die al sinds de middelbare school onafscheidelijk zijn. Voor de fans van BA Paris en Liane Moriarty. Jane en Marnie hebben veel met elkaar gemeen.
Beiden worden ze verliefd en zijn ze voor hun dertigste gelukkig getrouwd. Maar Jane heeft Marnies echtgenoot nooit gemogen. Ze vond hem altijd zo grof en
arrogant. Alsof hij zich een god waande, onsterfelijk. Wat achteraf gezien ironisch is natuurlijk. Want als Jane al die leugens niet had verteld, zou de man van
haar hartsvriendin nu misschien nog geleefd hebben. Zeven leugens gaat over oude, complexe vriendschappen, obsessieve liefde en de niet-aﬂatende pijn
van rouw. Jane is geen onbetrouwbare verteller, ze vertelt de waarheid. Haar waarheid. De vraag is: geloof je haar? ‘De nieuwe ster aan het literaire
thrillerﬁrmament!’ – Evening Standard ‘Een duistere, razendsnelle thriller verteld door een van de interessantste personages die ik ooit ben tegengekomen.
Warm aanbevolen.’ – Shari Lapena, schrijfster van Het stel van hiernaast ‘Ik verslond Zeven leugens in minder dan 24 uur. Het is zó’n slimme en heerlijk
duistere pageturner!’ – Alice Feeney, schrijfster van Soms lieg ik
Mío Cid Campeador, hazaña Vicente Huidobro 2003
Don Quichot Van La Mancha Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote) is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman
De vernuftige edelman Don Quichot van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605, het tweede in 1615. Het boek
is een van de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal. Het vertelt de komische reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een
dolende ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische
daden min of meer belachelijk maakt. Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616) is een van de
belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door zijn boek
Don Quichot van La Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."
Bespiegelingen over levenswijsheid Arthur Schopenhauer 2017-03-07 Hoe kunnen we ervan uitgaande dat de wereld nu eenmaal een tranendal is toch
proberen ons leven zo aangenaam mogelijk in te richten? Jaag niet het geluk na, zo luidt de raad die Schopenhauer ons in dit boek geeft, maar besteed al je
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energie aan het vermijden van ongeluk. Bespiegelingen over levenswijsheid geeft niet alleen een schat aan wijze levenslessen maar is dankzij Schopenhauer's
onnavolgbare stijl ook te genieten als een literair meesterwerk.
The long tail Chris Anderson 2013-04-22 Waarom we in de toekomst minder verkopen van meer. Wat gebeurt er wanneer de mogelijkheden eindeloos lijken
te zijn, wanneer alles beschikbaar wordt voor iedereen en het verschil tussen vraag en aanbod er niet langer toe doet? Door de komst van internet is onze
wereld veranderd en werden nieuwe waarheden over consumentengedrag onthuld. Chris Anderson, hoofdredacteur van Wired Magazine, beschrijft in de
inmiddels verworden klassieker The Long Tail de businessmodellen van winkels als Amazon.com, Bol.com en iTunes en laat zien waarom we in de toekomst
minder zullen verkopen van meer. Doorbreek de tirannie van de grootste gemene deler, ontdek het geheim van de lange staart! 'Dit is een echte
managementklassieker. Bij Bol.com zeggen we altijd dat we The Long Tail hebben uitgevonden. We waren alleen te druk bezig om er een boek over te
schrijven. Goed dat internetgoeroe Chris Anderson dat wél heeft gedaan!' Daniel Ropers, directeur Bol.com 'The Long Tail is zowel provocerend als informatief.
Dit boek hoort in je boekenkast tussen Tipping Point en Freakonomics te staan.' Reed Hastings, oprichter en ceo van Netﬂix 'Een voortreﬀelijk boek.' The
Times 'Een absolute aanrader en een klassieker in de marketingliteratuur.'Marketingfacts.nl 'Chris Andersons timing is absoluut perfect. Weinigen hielden het
voor mogelijk dat de toenemende invloed van internet zo veel kansen en mogelijkheden zou bieden.' Eric Schmidt, voormalig ceo van Google
Honderd jaar eenzaamheid / druk 60 Gabriel García Márquez 2009-06
E-Kwadraat Pam Grout 2014-07-18 E-Kwadraat (E2) van Pam Grout is hét boek voor iedereen die op zoek is naar het bewijs dat onze gedachten de
werkelijkheid creëren. Met behulp van 9 eenvoudige experimenten die je binnen 48 uur kunt uitvoeren laat Pam Grout in E-Kwadraat (E2) zien dat er geen
twijfel over mogelijk is: er bestaat een goede, liefdevolle kracht in het universum die we kunnen beïnvloeden met onze gedachten. In plaats van klakkeloos
geloven of het altijd maar in twijfel blijven trekken laat E-Kwadraat zien dat de wetten van spiritualiteit net zo geloofwaardig zijn als die van de zwaartekracht
en net zo consistent als de wetten van Newton. Ben je een liefhebber of misschien een kritische lezer van The Law of Attraction en wil je The Secret nu
eindelijk wel eens bewezen en verklaard hebben? E-Kwadraat (E2) van Pam Grout bewijst het allemaal: o Er bestaat een onzichtbaar energieveld dat ons
oneindig veel mogelijkheden biedt o Je hebt zelf invloed op dat veld en kunt er gebruik van maken afhankelijk van je verwachtingen en overtuigingen o Je bent
zelf ook een energieveld o Alles waar je aandacht aan geeft, groeit o Jouw verbinding met het veld geeft je precies de juiste en oneindige begeleiding o Je
gedachten en bewustzijn hebben invloed op materie o Je gedachten en bewustzijn zijn de basis voor je fysieke lichaam o Je bent met alles en iedereen in het
universum verbonden o Het universum is grenzeloos, oneindig en past zich altijd aan
Voorbij goed en kwaad Friedrich Nietzsche 2011-12-15 Voorbij goed en kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra en Ecce homo wellicht het meest gelezen boek
van Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de moderniteit. Nietzsche trekt met de felheid die hem eigen is, van leer tegen de moderne
wetenschappen, de moderne kunsten en de moderne politiek. Alles waarop Nietzsches tijd - en dat is in grote lijnen ook onze 'moderne' tijd - trots was, wordt
door deze oneigentijdse ﬁlosoof en psycholoog genadeloos geattaqueerd. Begrippen als 'wetenschappelijke objectiviteit', 'sympathie', 'ethische
verantwoordelijkheid' worden minutieus ontleed en tot hun werkelijke oorsprong herleid: de wil tot macht. Voorbijgoed en kwaad kan gelezen worden - en het
was Nietzsches intentie dat dit gebeurde - als een programmatische verhandeling waarmee hij zijn geestverwanten probeerde te bereiken, vrije geesten,
mensen van de toekomst, die in Nietzsche hun gelijke, of liever nog, hun geestelijk leider wilden zien. Het boek, dat is opgebouwd uit 296 paragrafen
variërend van enkele regels tot een paar bladzijden, kan worden beschouwd als pendant van zijn Aldus sprak Zarathoestra, dat een jaar eerder was voltooid
en waarin Nietzsche een eerste poging doet zijn ﬁlosoﬁsch denken samen te vatten. Waar Zarathoestra uitblinkt door symboliek en literaire presentatie, is
Voorbij goed en kwaad bekend om zijn vele kernachtige - en buitengewoon citeerbare - aforismen.
Dictionnaire de Musique Jean-Jacques Rousseau 1768
Je kunt je leven helen Louise Hay 2017-06-08 'Je kunt je leven helen' van Louise Hay is het beste te omschrijven als hét basisboek voor een gelukkiger
leven. Wereldwijd hebben al meer dan 50 miljoen mensen dit boek gelezen en de adviezen opgevolgd op weg naar een gezonder en gelukkiger leven. En niet
voor niets: Louise Hay laat je op een eenvoudige en begrijpelijke manier kennismaken met de verbinding tussen lichaam en geest. Je negatieve gedachten en
overtuigingen over jezelf zijn vaker dan je denkt de oorzaak van emotionele problemen en lichamelijke klachten. Als je leert om van jezelf te houden en jezelf
en anderen te vergeven, zet je stappen om je leven ten goede te veranderen. Dat klinkt makkelijker dan het is, maar Louise Hay geeft heel veel handvatten
en hulp in de vorm van inspirerende teksten, ervaringen en voorbeelden van anderen, meditaties en aﬃrmaties. Aan het eind van het boek vind je een
praktisch overzicht van klachten en de gedachtepatronen die daar mogelijk aan ten grondslag liggen.
Fernando el Temerario José Luis Velasco 2008-11-01 Fernando Fadrique, hijo de un siervo de la gleba, asiste a la derrota de Alarcos, cuando tan sólo tiene
nueve años. En el campo de batalla conoce a don Rodrigo de Coca, que le acoge como paje, y al mismo rey Alfonso VIII. Desde este momento &—año&—
hasta la victoria de las Navas de Tolosa &—año 1212&— el carácter enérgico y decidido de Fernando le llevan a salvar la vida del rey en tres ocasiones. Pero
su gran deseo es conseguir la mano de Inés de Talavera, una doncella de cuna noble con la que no puede casarse dado su origen humilde. Él sabe que sólo
llegan a caballeros los hijos de los nobles.
De jure belli ac pacis Hugo de Groot 1680
Niet morgen, maar nu Wayne Dyer 2015-02-12 Volgens dr. Wayne Dyer hebben we allemaal een ‘mentale achilleshiel’, bewust of onbewust. Hierdoor vallen
we vaak terug in onproductief gedrag, waardoor we nooit werkelijk gelukkig of succesvol worden. Wayne Dyer leert ons in dit boek hoe we deze zwakheden
kunnen opsporen en hoe we kracht en inspiratie kunnen vinden zonder belemmerd te worden door onze kwetsbare plekken. Veel mensen hebben vaak het
gevoel geen controle te hebben over hun gevoelens of reacties. Dyer leert ons in dit boek het heft in eigen hand te nemen en ons gedrag niet te laten bepalen
door moeilijke situaties. We moeten beter luisteren naar onze eigen behoeften en verlangens en ons minder zorgen maken over wat anderen denken. Pas dan
zullen we echt onafhankelijk zijn en kunnen we ten volle van het leven genieten. Dr. Wayne Dyer heeft wereldwijd zijn naam gevestigd als de psychotherapeut
met de heldere inzichten, de begrijpelijke woordkeus en de praktische adviezen. Ondanks zijn moeilijke jeugd, die hij doorbracht in weeshuizen en bij
pleeggezinnen, heeft hij zijn dromen waar weten te maken en behoort hij al meer dan dertig jaar tot de top van de inspirerende en spirituele leiders. Niet
morgen, maar nu veranderde het leven van miljoenen mensen.
Sodoma Frédéric Martel 2019-02-19 'Achter rigiditeit zit altijd iets verborgen, en in veel gevallen is dat een dubbelleven.' Met die woorden gaf paus
Franciscus een geheim prijs dat in het duizelingwekkende Sodoma voor het eerst in zijn geheel wordt onthuld. God zou de Bijbelse stad Sodom hebben
vernietigd vanwege de homoseksualiteit van haar inwoners. Maar vandaag de dag vormt het Vaticaan zelf een van de grootste homoseksuele
gemeenschappen ter wereld. Dit lang verzwegen, explosieve gegeven verklaart veel. Het priestercelibaat bijvoorbeeld, het verbod op het gebruik van
voorbehoedsmiddelen, de cultuur van geheimhouding rond seksueel misbruik en de vrouwenhaat van de geestelijkheid. Maar ook het aftreden van paus
Benedictus XVI heeft ermee te maken, net als de recente aanvallen op paus Franciscus. Vier jaar lang heeft Frédéric Martel zich ondergedompeld in de wereld
van het Vaticaan. Hij heeft onderzoek verricht in meer dan dertig landen en daarbij honderden mensen gesproken, van priesters tot bisschoppen en
kardinalen. De meesten wilden hem te woord staan op basis van anonimiteit, al zijn er ook die de moed hadden on the record te praten. Hun verhaal is
eensluidend. Zo toont Sodoma voor het eerst het verborgen gezicht van de Rooms-Katholieke Kerk. Een systeem dat vanaf de kleinste seminaries tot de
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binnenmuren van het Vaticaan is gefundeerd op een dubbelleven: van buiten radicaal homofoob, in werkelijkheid homoseksueel. De schizofrenie van de Kerk
is totaal. Frédéric Martel (1967) studeerde sociale wetenschappen en is een bekende Franse onderzoeker, schrijver en journalist. Hij publiceerde een tiental
boeken, waaronder Mainstream. On Global War on Culture (2010) dat in twaalf talen werd vertaald.
Het sanatorium Sarah Pearse 2021-08-09 In Het sanatorium van Sarah Pearse heeft rechercheur Elin een slecht voorgevoel over het hotel waar het
verlovingsfeest van haar broer gehouden wordt. Als ze insneeuwen, wordt haar gevoel bevestigd... Het sanatorium van Sarah Pearse is een ijskoude
atmosferische thriller en The New York Times-bestseller voor de fans van Ruth Ware. Je wilt er niet meer weg... Totdat je er niet meer weg kunt. Een imposant
hotel, geïsoleerd gelegen midden in de Zwitserse Alpen. Elin, rechercheur, wordt door haar broer uitgenodigd om zijn verloving te vieren in het hotel. Het
hotel is prachtig, maar zodra Elin over de drempel stapt heeft ze het gevoel dat er iets niet pluis is en dit idee wordt versterkt wanneer ze hoort dat het hotel
voor de verbouwing een vervallen sanatorium was. Wanneer Isaacs verloofde de volgende ochtend spoorloos verdwenen lijkt, wordt Elin pas echt ongerust.
Een sneeuwstorm heeft het hotel afgesloten van de buitenwereld en de hotelgasten beginnen in paniek te raken. Niemand heeft door dat er nog een vrouw is
verdwenen: de enige die hen had kunnen waarschuwen voor het naderende gevaar... ‘Een onheilspellende thriller die ik op het puntje van mijn stoel las.’ –
Reese Witherspoon ‘Het sanatorium bevat een knipoog naar het klassieke locked-room mystery, maar is tegelijkertijd vernieuwend. Pearse schrijft snijdend als
de Zwitserse sneeuw, en de personages blijven fascineren.’ – A.J. Finn ‘Pearse’s debuut heeft een zeer atmosferische setting. Deze thriller zal zeker omarmd
worden door thrillerfans.’ – Publishers Weekly ‘Een heerlijke mix van whodunit en psychologische thriller.’ – The Sunday Times Enthousiaste lezersreacties op
Goodreads: ***** ‘Onderhoudend, bloedstollend spannend – de rillingen liepen over mijn rug.’ ***** ‘Als Agatha Christie en Stephen King samen een boek
zouden schrijven, zou dit het resultaat zijn.’
Ridder, Erfgenaam, Prins (Over Kronen en Glorie—Boek #3) Morgan Rice 2017-05-09
Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06 VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het
spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op
hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje
zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in
staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld
in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed
gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het
Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een
ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te
veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we
vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de
mens.
De Berlijnse muur Frederick Taylor 2013-03-12 ‘Een indrukwekkend, maar ook diep-menselijk verhaal.’ The Times Een stad van vier miljoen inwoners werd
op 13 augustus 1961 van de ene op de andere dag op wrede wijze in tweeën gedeeld. De Berlijnse Muur vertelt het beklemmende verhaal van een betonnen
versperring die bijna dertig jaar lang een stad, een land, eigenlijk de hele wereld verdeelde. Zwaar bewapende grenswachten die met scherp schoten,
waakhonden en meer dan 300 uitkijktorens maakten de Muur tot het symbool van een verscheurde wereld met ideologieën die lijnrecht tegenover elkaar
stonden. Dit boek is het ultieme en vooral menselijke relaas van een verdeelde stad en haar inwoners. Van ingenieus bedachte ontsnappingspogingen die
maar zelden slaagden, van de moedeloosheid en het ontbreken van welvaart en intellectuele vrijheid voor miljoenen Oost-Europeanen. De Britse historicus,
schrijver en vertaler Frederick Taylor werd bekend als redacteur en vertaler van de dagboeken van Goebbels in het Engels. Hij is tevens de auteur van de
bestseller Dresden Dinsdag 13 februari 1945. De pers over De Berlijnse Muur: ‘Een buitengewoon boek, dat de perfecte balans houdt tussen historische
analyse en menselijke verhalen. Met verve geschreven.’ Literary Review ‘Een geweldig aangrijpend verhaal.’ Bookseller
Koningin op blote voeten Ildefonso Falcones 2014-01-22 Ildefonso Falcones, Koningin op blote voeten `Geweld, seks, avonturen, onrecht, liefde, reizen en
pakkende taferelen. Kortom, Falcones is terug.' La Vanguardia Januari 1748. Een zwarte vrouw dwaalt door Sevilla. Ze kan nergens terecht na haar lange
bootreis vanuit Cuba en is de wanhoop nabij totdat ze Milagros ontmoet, een rebelse jonge zigeunerin. De twee vrouwen worden onafscheidelijk. Sevilla
bruist: overal zijn theaters en er ontstaat een nieuwe dans, de ﬂamenco. Dan wordt het Koninklijk Besluit uitgevaardigd dat alle zigeuners moeten worden
opgepakt. De vriendinnen verliezen hun vrijheid en elkaar. In Madrid, een smeltkroes van rijk en arm, worstelen ze zonder het van elkaar te weten om te
overleven, totdat het lot hen weer samenbrengt. Ildefonso Falcones is Catalaan en woont in Barcelona, waar hij werkt als advocaat. Zijn debuut De kathedraal
van de zee won verschillende literaire prijzen en is een groot internationaal succes. Na De hand van Fatima is Koningin op blote voeten zijn derde epische
roman. `Ook in zijn derde boek weet Falcones zijn lezer weer volkomen te boeien. Twee vrouwen en hun wil te leven, gesitueerd in achttiende-eeuws Spanje.
Een mooie combinatie van spanning en historie.' Anthoni Fierloos, boekhandel Het Paard van Troje `Een prachtig fresco van het achttiende-eeuwse, volkse
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Madrid.' El Mundo `De bestverkopende Spaanse schrijver van historische romans blijft trouw aan het genre. In zijn derde roman duikt hij in de geschiedenis
van de intolerantie en onderdrukking waaronder de zigeuners al eeuwenlang lijden, van de slavernij en van de oorsprong van de ﬂamenco en het cante jondo.'
ABC `Heeft alle ingrediënten om het lezen voor jong en oud tot een genot te maken.' Adolfo Caparrós Gómez de Mercado, hoogleraar taal & literatuur
`Koningin op blote voeten is een ontroerend verhaal over vriendschap, passie en wraak dat twee vrouwenstemmen verenigt in een hartverscheurend lied van
de vrijheid.' www.europapress.es
Oorsprong Dan Brown 2018-10-26 Oorsprong is de nieuwe Robert Langdon-thriller van Dan Brown, de populairste thrillerschrijver ter wereld. Oorsprong
speelt zich af in Madrid, Barcelona, Bilbao en Sevilla, zit vol moderne kunst, innovatieve technologie, geschiedenis en architectuur en draait om de
belangrijkste vragen ooit: die naar onze herkomst en onze toekomst. Bilbao, het Guggenheim. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, is
te gast bij de spectaculaire onthulling van Edmond Kirsch' ontdekking. Kirsch, een wereldberoemde, controversiële miljardair en futurist, claimt dat zijn
ontdekking de wetenschap voor altijd zal veranderen, maar de onthulling ontaardt in chaos. Langdon weet ternauwernood te ontsnappen samen met Ambra
Vidal, de elegante museumdirecteur. Ze vinden tegenover zich een bijna alwetende vijand met banden naar het Spaanse koningshuis en moeten, vertrouwend
op hun gebundelde kennis, in een race tegen de klok symbolen, moderne kunst, extreme religies en verborgen geschiedenissen weten te doorgronden om
Kirsch' schokkende geheim te ontsluiten. En de adembenemende waarheid die ons tot nu toe is ontgaan, onder ogen te zien...
Schaaknovelle Stefan Zweig 2017-06-27 Schaaknovelle is een spannend en intrigerend verhaal over een man die zijn poging te overleven in gevangenschap
bijna ziet uitmonden in een persoonlijke catastrofe. Een beroemde novelle over de gevaren van eenzaamheid. Tijdens een zeereis duikt de man plotseling op
als tegenstander van een groot schaakmeester. Als gevangene van de Gestapo heeft hij zich met behulp van zelfgemaakte stukken tot meesterschaker
ontwikkeld. Maar hij is er niet geheel zonder schade vanaf gekomen; hij moet toegeven dat het voortdurende schaken tegen zichzelf een gespletenheid van
het bewustzijn heeft veroorzaakt die noodlottige gevolgen had kunnen hebben...
De Kleine Prins / druk 28 Antoine de Saint-Exupéry 2010-04 Weemoedig-poëtisch sprookje waarin een prinsje van een andere planeet aan een piloot vertelt
over zijn ervaringen.
De held met de duizend gezichten Joseph Campbell 2020-04-29 Ontdek de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw en kies je eigen
heldenreis Joseph Campbell laat ons in dit boek kennismaken met de held met de duizend gezichten. Een held gaat op pad, wordt op de proef gesteld, vervult
uitdagende opdrachten en keert terug naar huis om zijn overwinningen te vieren. In veel ﬁlms, boeken en series zie je deze archetypische elementen terug,
maar ook in ons eigen leven. Campbell biedt inspiratie, levenslessen en inzichten in normen en waarden uit de mythen, religies en culturen van over de hele
wereld. Zo inspireert hij al generaties lang mensen om de mythen die ons leven hebben vormgegeven opnieuw te ontdekken en onze eigen heldenreis te
kiezen. Een inspiratiebron voor schrijvers, kunstenaars en ﬁlosofen en 'de bijbel van Hollywood'. Een klassieker in een prachtige nieuwe jas!
Wetten van succes Robert Greene 2011-10-07 In de winter van 2006 leerde Robert Greene de beroemde rapper 50 Cent kennen. Hun levensﬁlosoﬁe bleek,
ondanks grote persoonlijke verschillen, veel overeenkomsten te hebben. De kracht van 50 Cent ligt in zijn totale onbevreesdheid om meer risico te nemen dan
een ander. Angst is een soort gevangenis en die je beperkt je in je handelen: hoe minder je vreest, hoe succesvoller je leven zal zijn. De wetten van succes zal
de lezer inspireren over angst heen te stappen en het succes tegemoet te treden: een fascinerend boek voor ondernemers en managers. Meteen na
verschijning prijkte De wetten van succes op de Amerikaanse bestsellerlijsten.
Zijn wie je werkelijk bent Dalai Lama 2014-03-01 In Zijn wie je werkelijk bent beschrijft de Dalai Lama hoe we vanuit een groter zelfbewustzijn de wereld om
ons heen met meer liefde kunnen benaderen. Liefde is wat ons bij elkaar brengt en houdt. Om daar echt aan bij te dragen moeten we eerst in onszelf kijken
en van binnenuit liefde voelen en geven. Aan de hand van persoonlijke anekdotes en ervaringen geeft de Dalai Lama in dit boek praktische aanwijzingen voor
een groter zelfbewustzijn en een liefdevoller leven. Zijn wie je werkelijk bent laat ons zien dat we eerst zelf liefde moeten geven voordat we kunnen
ontvangen. De Dalai Lama overtuigt ons bovendien dat het geven van liefde na die eerste stap onbegrensd is, en inspireert ons om deze veranderingen een
plek te geven in ons eigen bestaan. 'Kindness is my religion' - Dalai Lama
Met een klein beetje geluk Jorge Bucay 2013-02-04 Een van de belangrijkste en betrouwbaarste dingen in het leven is volgens Jorge Bucay het gezonde
verstand. Daarom wil hij de lezer niets opdringen en draait het in dit boek om de verhalen en ieders eigen interpretatie. Met een klein beetje geluk is een
verzameling sprookjesachtige vertellingen en gedichten die aanzetten tot het nadenken over de eenvoudige maar ook diepgaande aspecten van het leven.
Soms confronterend, soms grappig, maar altijd inspirerend. `Jorge Bucays verhalen zijn eenvoudigweg verslavend. Allgemeine Zeitung `Zijn boek zit vol
magische verhalen die je helpen om jezelf te helpen. La Vanguardia Wereldwijde bestsellerauteur: meer dan 5 miljoen boeken verkocht
Dit alles zal ik je geven Delores Redondo 2017-08-25 In de steile wijngaarden van het Spaanse Ribeira Sacra komt Alvaro om bij een auto-ongeluk. Zijn partner
Manuel reist zo snel hij kan van Madrid naar Galicië, maar tevergeefs: het politieonderzoek is al gesloten. Zijn adellijke, invloedrijke schoonfamilie ziet hem
bovendien liever meteen weer vertrekken. Als Manuel op het punt staat de regio te verlaten, staat gepensioneerde politiecommandant Nogueira ineens voor
zijn neus, die beweert dat de dood van Alvaro geen ongeluk was... Manuel, Nogueira en priester Lucas, jeugdvriend van Alvaro, beginnen aan een
onheilspellende tocht op zoek naar de waarheid. Gaandeweg raken ze meer en meer verstrikt in een web van leugens, bedrog en familiegeheimen. Dit alles
zal ik je geven is een intrigerende psychologische thriller over vriendschap, verraad, diep weggestopte geheimen, complexe familiebanden en duistere
religieuze overtuigingen.
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