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die de harten veroverde van lezers over de hele wereld. Rode
rozen en tortilla’s verhaalt op hartstochtelijke wijze over
onbereikbare liefde, vurige passie en pittige Mexicaanse
gerechten. De pers over Rode rozen en tortilla’s ‘Wegdromen bij
een prachtig mooi verhaal en genieten van de lekkerste
recepten.’ Flair ‘Rode rozen en tortilla’s is een van de bekendste
culinaire romans. En terecht!’ Foodies ‘De verrukkelijkste roman
sinds tijden. Een origineel gegeven, vermengd met een flinke
scheut passie en magie, levert een voortreffelijk boek op!’
Cosmopolitan ‘Een lief, teder en sprookjesachtig boek.’ Hebban.nl
De Boekendief Markus Zusak 2007-09-14 Duitsland, 1939. Liesel
is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is
een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de
jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen
klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is
een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en
verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke
verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het
dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De
boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort
boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Val van een fundamentalist Mohsin Hamid 2012-01-30 De val
van een fundamentalist is een intense en ontroerende roman
waarin Mohsin Hamid op verfijnde wijze een klassiek drama over
liefde en verval in een modern verhaal verweeft. In het schemer
van de bazaar in Lahore praat een Pakistaanse man met een
geheimzinnige Amerikaan. Als de avond vordert, neemt de
spanning tussen hen toe en wordt duidelijk wat er vooraf ging aan
hun ontmoeting. De Pakistaanse Changez is het levende bewijs
dat de Amerikaanse droom bestaat. Als gaststudent studeert hij
cum laude af aan Princeton, wat hem een prestigieuze baan als
financieel analist oplevert. Hij bloeit op in het bruisende
Manhattan en wordt verliefd op de rijke en knappe Erica, die hem
in de New Yorkse society introduceert. De mogelijkheden lijken
onbegrensd totdat de aanslagen van 11 september plaatsvinden.
Terwijl de wereld om hem heen is veranderd, wordt de
ontluikende relatie met Erica ruw verstoord door geesten uit haar
verleden. De waarde van macht, geld en zelfs de liefde verliezen
hun betekenis voor Changez en hij neemt een drastisch en
onomkeerbaar besluit.
Het boek Henry Hilary Mantel 2018-12-22 Het boek Henry, de
opvolger van Wolf Hall, gaat over de val van Anne Boleyn, de
tweede vrouw van Hendrik viii en moeder van de toekomstige
koningin Elizabeth i. Hilary Mantel legt de nadruk op de korte
periode van Anne Boleyns neergang en de cruciale rol die Thomas
Cromwell opnieuw speelt om Hendrik viii ter wille te zijn. In 2019
verschijnt het langverwachte derde deel van Mantels
Cromwelltrilogie: De spiegel en het licht. Over de hele wereld
wordt met spanning uitgekeken naar de roman over Cromwells
laatste levensjaren als de rechterhand van de grillige Hendrik viii.
En toen waren er nog maar... Pascal Davoz 2021
De moord op Roger Ackroyd Agatha Christie 2014-09-16 Een
boek dat nooit vergeten zal worden. Een even onmisbare als
controversiële mijlpaal in de geschiedenis van de detective.' The
Guardian Met haar sensationele thriller De moord op Roger
Ackroyd werden Agatha Christie en haar personage Hercule
Poirot in een keer wereldberoemd. In 2013 werd het boek door de
Crime Writers' Association tot beste detective ooit verkozen. Het
dorp King's Abbot wordt opgeschrikt door twee plotselinge

Wilde zwanen Jung Chang 2011-10-07 Het verschijnen van
Wilde zwanen markeerde een van de grootste uitgeefsuccessen
van de afgelopen decennia. Na een wat langzame start bracht de
liefdesverklaring van Rudy Kousbroek in NRC Handelsblad daar
verandering in, en sindsdien is het boek tientallen malen
herdrukt. Wilde zwanen verscheen in 1992 in het Nederlands en
wereldwijd werden er meer dan 10 miljoen exemplaren van
verkocht. Het is daarmee het best verkochte boek dat ooit over
China verscheen. Het geeft een panoramische visie van drie
vrouwen op een complexe samenleving in de vorm van prachtige
memoires, intieme portretten en een meeslepende kroniek van
het twintigste-eeuwse China. Ondanks de haast onvoorstelbare
gruwelen die Jung Chang en haar familie zijn overkomen, is Wilde
zwanen een indrukwekkende getuigenis van optimistisch geloof
in een rechtvaardige samenleving met gelijke rechten en kansen
voor iedereen.
Tafereelen uit Italië Charles John Huffam Dickens 1846
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-figuur) is het paard
van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild
in de Eerste Wereldoorlog.
Brisingr Christopher Paolini 2011-10-07 Brisingr zet de queeste
voort van Eragon de Drakenruiter die begon in Eragon. Tegen
een episch strijdtoneel van strijdende legers en dodelijke magie
weet Paolini Eragon met veel gevoel neer te zetten als een
opgroeiende jongen die moedig probeert om te gaan met de
zware last die op zijn schouders rust. Na de kolossale veldslag
tegen het Keizerrijk op de Brandende Vlakten, konden Eragon en
zijn draak Saphire maar ternauwernood levend ontsnappen. Er
staan hen echter nog heel wat beproevingen te wachten. Zo heeft
hij een eed gezworen om zijn neef Roran te helpen diens geliefde
Katrina uit de klauwen van Koning Galbatorix te redden. Kan
deze eens eenvoudige boerenjongen de rebellen verenigen en de
koning verslaan?
Paarse hibiscus Chimamanda Ngozi Adichie 2016-10-14 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 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.
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Milan Kundera
2014 In de levens van vier mensen die via verschillende relaties
verbonden zijn, blijken tegengestelde gevoelens en gedachten
verwisselbaar, afhankelijk van ieders levensperspectief.
Rode rozen en tortilla's Laura Esquivel 2016-01-23 Een
verliefde jonge vrouw verwerkt haar gevoelens in de magische
gerechten die ze maakt voor haar onbereikbare geliefde Mexico,
1910. Op een haciënda woont Mama Elena met haar drie
dochters Tita, Rosaura en Gertrudis. Door de familietraditie
veroordeeld ongehuwd te blijven, kan Tita haar gevoelens alleen
uiten door de uitzonderlijke maaltijden die ze bereidt. Met
onverwachte gevolgen: als Tita’s geliefde Pedro trouwt met haar
jongste zus, veroorzaken haar tranen in de bruidstaart een
catastrofe op het huwelijksfeest, en haar oudste zus stort zich na
het eten van Tita’s gestoofde kwartels in de armen van een
revolutionair. De levens en liefdes van de drie zussen worden op
weergaloze wijze beschreven in deze warmbloedige liefdesroman,
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sterfgevallen: de dood van de mooie mevrouw Ferrars en de
moord op de rijkste man van het dorp, Roger Ackroyd.
Onmiddellijk doen allerlei geruchten de ronde. Alle roddels, maar
ook de feiten die de politie ontdekt, worden nauwkeurig
verzameld en opgetekend door de dorpsarts. Maar voor de
oplossing van het raadsel zorgt een man die nog maar net in het
dorp woont: Hercule Poirot.
Algoritmes aan de macht Hannah Fry 2018-12-11 Stel, je staat
terecht. Wie laat je liever beslissen over je lot: een foutgevoelige
want menselijke rechter of een algoritme zonder enige empathie?
Stel, je koopt een zelfrijdende auto. Wil je dat die zo veel mogelijk
levens redt bij een botsing, of dat hij de eigen inzittenden
bevoordeelt? Stel, een nieuwe machine heeft je medische
gegevens nodig om kankerpatiënten te redden. Geef je je privacy
op voor het algemeen belang? Algoritmes spelen een steeds
grotere rol in ons leven. Op wat voor manier precies? En is het
wel verstandig om belangrijke beslissingen zo klakkeloos aan ze
uit te besteden? Wiskundige Hannah Fry gidst ons langs de
dilemma’s van ons nieuwe, geautomatiseerde bestaan.
De jaren in Birma George Orwell 2010
De dievenbende van Scipio Cornelia Funke 2012-04-23 'Jij bent
dus echt de Dievenkoning,' zei de vreemdeling op gedempte toon.
'Nou, vooruit dan, hou je masker maar op, als je je gezicht niet
wilt laten zien. Ik zie zo ook wel dat je nog erg jong bent.' Prosper
en zijn jongere broertje Bo zijn weggelopen naar Venetië. Samen
met een groep straatkinderen, die moeten stelen om te overleven,
slapen ze in een verlaten bioscoop. Hun leider is Scipio, die de
Dievenkoning wordt genoemd. Een onbekende man vraagt hun
een mysterieus voorwerp te stelen. Hij wil er veel geld voor
betalen, dus dat wil de dievenbende wel doen. Zo zetten ze een
avontuur in gang dat niet meer te stoppen is.
Het raadsel van de wadden Erskine Childers 2015-12-22 'Het
raadsel van de Wadden' is een klassiek spionageverhaal uit de
twintigste eeuw. Dit spannende verhaal, al twee keer verfilmd, in
negen talen uitgegeven, en is nu weer beschikbaar! In de aanloop
naar de Eerste Wereldoorlog opende 'Het raadsel van de Wadden'
de ogen van de Engelse regering. Dit nautische avonturenverhaal,
voor het eerst verschenen in 1903, speelt zich af op het
Nederlandse en Duitse Wad en heeft als hoofdpersonen twee
jonge Engelsen die de plannen van de Duitse keizer om Engeland
aan te vallen weten te achterhalen. Een vertelling over het
uitpluizen van een mysterie, dat zich geleidelijk aan zelf oplost en
pas helemaal aan het eind een schitterende climax bereikt. De
opwinding begint echter al meteen op de eerste bladzijde, waarna
het verhaal gaandeweg steeds interessanter wordt. Met behulp
van kaarten kan de lezer ook zelf meedenken. En wat de
hoofdpersonen betreft: echte Britse zeilers uit het begin van de
vorige eeuw. De sfeer van grijze noordelijke luchten en
kilometers woelig water en natte zandplaten is vrijwel nergens zo
goed weergegeven als in dit boek.
De telduivel Hans Magnus Enzensberger 2013-04-10 Wiskunde?
Hou op zeg! Voor veel mensen is wiskunde een warboel van
getallen, sommen en onbegrijpelijke berekeningen. Ook Robert,
de jongen in de blauwe pyjama, moet er niks van hebben. Tot hij
bezoek krijgt van een telduivel en twaalf nachten lang met
getallen aan het goochelen is. Dan blijkt dat wiskunde een
spannend en grappig spel is dat Robert en ook de lezers geen
enkele moeite kost. Wiskunde is niet moeilijk. Zodra het
telduiveltje met zijn toverstok zwaait, verdwijnt de angst voor
getallen als sneeuw voor de zon.
Het Vrouwenparlement Aristophanes 1900
Eeuwig en altijd Tuck Natalie Babbitt 1993 Winnie wordt
ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze
leert dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
De Witte tijger Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger won de
Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is het boek
verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met vele
gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer.
Balram groeit op in de binnenlanden van India en blijkt al snel het
slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn familie kan geen
verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende zakenman uit
Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans
op succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt
rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten
einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven
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zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester vermoorden.
'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC
'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool
'Een meesterwerk.' The Times
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De glazen stolp volgt de
ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in de jaren
vijftig van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage
gaat lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt
ze voor het eerst met de wereld buiten de schoolbanken
geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische
carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder in.
Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in
een depressie, totdat opname in een psychiatrische kliniek de
enige uitweg lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk verslag van een
ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen wordt door de
maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers
waanzin, waardoor die niet alleen levensecht, maar ook
geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste krochten van de
menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone prestatie is
De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker
geworden.
De kanonnen van Navarone Alistair MacLean 2014-04-01 Op het
Griekse eiland Kheros wachten Britse troepen op evacuatie. Zij
zullen sneuvelen of gevangen worden genomen, tenzij de grote
kanonnen op het nabijgelegen onneembare eiland Navarone, de
enige toegangsweg naar Kheros, onschadelijk worden gemaakt.
Een ploeg van vijf saboteurs krijgt de opdracht de kanonnen
onbruikbaar te maken. Zij zullen storm, verraad en achtervolging
moeten trotseren om hun missie te laten slagen. Zal het deze vijf
lukken om onder de gevaarlijkste omstandigheden hun bijna
bovenmenselijke taak te volbrengen?
Wij gaan op berenjacht / druk 1 Helen Oxenbury 1989 Vier
kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig
de natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer!
Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht
gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Moord op de Nijl Agatha Christie 2014-09-15 `Van de combinatie
Agatha Christie en Hercule Poirot mag je hoge verwachtingen
hebben en Moord op de Nijl zal je niet teleurstellen! The New
York Times Hercule Poirot hoort toevallig hoe twee mensen
plannen maken voor een huwelijksreis naar Egypte. Als hij een
paar maanden later een bootreis maakt over de Nijl, ontmoet hij
het stel bij toeval weer. De man is inderdaad op huwelijksreis,
maar met een andere vrouw. En het meisje is er ook... Alleen! De
situatie bevalt Poirot helemaal niet, maar wat kan hij anders doen
dan afwachten wat er gebeuren zal?
The Times Index 2005 Indexes the Times and its supplements.
Het lied van de loopgraven Sebastian Faulks 2008 Na een
verboden liefdesverhouding blijft een jonge Brit in Frankrijk,
waar hij tijdens de Eerste Wereldoorlog in de hel van de
loopgraven terechtkomt.
De adelaar is geland Jack Higgins (pseud. van Henry
Patterson.) 1976
Spirituele groei Dalai Lama 2011-10-07 De basis van het
boeddhisme: een toegankelijke en praktische benadering van
eeuwenoude vragen. Hoe kunnen we leven vrij van lijden? Hoe
kunnen we blijvend geluk en blijvende vrede bereiken? In
Spirituele groei presenteert de Dalai Lama stapsgewijs
oefeningen die zijn bedoeld het vermogen van de lezer tot
spirituele groei te verruimen en hem te leren hoe verstorende
gevoelens vervangen kunnen worden door een positieve
instelling. Hij illustreert de oefeningen met persoonlijke
anekdotes en ervaringen en geeft je zo alle inzicht, steun,
begeleiding en inspiratie die je nodig hebt om succes en
vervulling in je spirituele leven te vinden. Spirituele groei is
geschikt voor lezers van alle geloven en gezindten. In welk
stadium van spirituele ontwikkeling je je ook bevindt, iedereen zal
geboeid raken door de liefdevolle en directe manier van
onderwijzen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama.
Berevaar Terry Pratchett 2013-01-24 Er zat iemand op de stoel.
Met een kind op zijn knie. Maar wel een raar iemand, onder dat
rode pak. Een knokig iemand, met holle oogkassen en een valse
baard. WAT WIL JIJ VOOR JE BEREWAAKSAVOND, KLEIN
MENSJE? Waar is de echte gebleven? Waarom komt de Dood
door de schoorsteen gekropen? De dag voor Berewaak is dit jaar
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nog donkerder dan anders. Kan Suzan, de kinderjuf die nooit
griezelt, ervoor zorgen dat de zon morgen weer opgaat?
Stille sneeuwval Tanizaki (Junichirō) 1994 Drie zusters in het
vooroorlogse Japan willen vasthouden aan tradities maar worden
geconfronteerd met veranderende tijden.
Quentin Durward Walter Scott 1863
Wolf Hall Hilary Mary Mantel 2020 Thomas Cromwell
(1485-1540), de zoon van een smid, weet zich op te werken tot
staatsman en de belangrijkste adviseur van de Engelse koning
Hendrik VIII.
Goldfinger Ian Fleming 2011-11-01 Auric Goldfinger is wreed,
slim en zeer behoedzaam. Hij speelt vals met Canasta en is
bezeten van twee dingen: goud en de volmaakte misdaad. James
Bond krijgt van MI5 en de Bank of England de opdracht uit te
vinden wat deze geniale misdadiger, die al de rijkste man van het
land is, van plan is met zijn fortuin te doen en wat de connectie is
met de Russische spionagedienst SMERSH. Wanneer 007
infiltreert in de organisatie van Goldfinger, blijkt dat diens
plannen veel grootser zijn dan wie dan ook voor mogelijk had
gehouden. De grootste roof in de geschiedenis is ophanden en
hierbij zullen zeer veel slachtoffers vallen... Ian Fleming werd
geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en
na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van
Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marineinlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de
spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou
vereeuwigen. Goldfinger, het zevende boek in de reeks,
verscheen oorspronkelijk in 1959. Ian Fleming overleed in 1964. .
Burgeroorlog Marcus Annaeus Lucanus 2013-02-27 Caesar bij de
rivier de Rubico, Pompeius vermoord op een Egyptisch strand, de
woestijnmars van Cato in Libië: drie van de vele dramatische
hoogtepunten in het historische epos Burgeroorlog (De Bello
Civili) van de jonge, briljante Romeinse dichter Lucanus. Dit
oorlogsdrama, `méér dan een burgeroorlog, voert de lezer over
de toentertijd bekende delen van de aarde en maakt hem tot
getuige van een wereldoorlog tussen de twee beroemdste
generaals en politici van Rome: Caesar en Pompeius. In latere
tijden van oorlog en revolutie werd dit epos veel gelezen en
geciteerd, en is de schepper ervan een tweede (anti-) Vergilius
genoemd. Onder het regime van keizer Nero werd de jonge
dichter Lucanus (39-65 n.Chr.), evenals zijn oom, de filosoof
Seneca, gedwongen zichzelf te doden, mede vanwege zijn
klachten over het verlies van de republikeinse vrijheid. Voor het
eerst verschijnt in Nederland een volledige metrische vertaling
van dit epos.
De samenzwering van Catilina C. Sallustius Crispus 1893
Max en de Maximonsters Maurice Sendak 1968 Op de avond dat
Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij
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op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol
griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben
getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen
verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak
beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie,
beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs,
de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de
hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale
mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken
aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth,
winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van
zes kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop,
inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat
voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een
frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te
behalen.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een
boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen
zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het
geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de
natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een
hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even
oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting
van deze gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal
Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets
aan zeggingskracht heeft verloren.
De Sophie Patrick O'Brian 1994 Als een Engelse luitenant-terzee in 1800 het bevel krijgt over het schip de "Sophie", vraagt hij
een bevriende arts scheepsdokter te worden.
De dag van de Jakhals Frederick Forsyth 2011-10-01 Generaal
Charies de Gaulle was bij leven door velen geliefd, maar ook door
velen gehaat. In totaal werden destijds zes complotten tegen zijn
leven gesmeed, waarvan er drie In een daadwerkelijke aanslag
uitmondden. De dag van de Jakhals beschrijft een van deze
aanslagen op zo'n angstwekkend realistische wijze, dat miljoenen
lezers over de hele wereld zich afvragen of hier een echte
samenzwering wordt beschreven. De dag van de Jakhals volgt
nauwgezet de voorbereidingen van de volkomen emotieloze en
meedogenloze Engelse huurmoordenaar, aangeduid als de
Jakhals, die door de OAS werd benaderd om De Gaulle uit de weg
te ruimen. Zijn plannen zijn uiterst gedetailleerd en hij laat
werkelijk niets aan het toeval over. De Gaulles laatste uren lijken
geteld...
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