Love Is In The Earth A Kaleidoscope Of
Crystals Reference Describing Metaphysical
Properties Mineral Kingdom Melody
Getting the books Love Is In The Earth A Kaleidoscope Of Crystals Reference
Describing Metaphysical Properties Mineral Kingdom Melody now is not type of
challenging means. You could not on your own going when book gathering or
library or borrowing from your connections to read them. This is an certainly
simple means to specifically get guide by on-line. This online statement Love
Is In The Earth A Kaleidoscope Of Crystals Reference Describing Metaphysical
Properties Mineral Kingdom Melody can be one of the options to accompany you
gone having further time.
It will not waste your time. give a positive response me, the e-book will
enormously heavens you further business to read. Just invest little period to
admission this on-line proclamation Love Is In The Earth A Kaleidoscope Of
Crystals Reference Describing Metaphysical Properties Mineral Kingdom Melody
as competently as evaluation them wherever you are now.

Schaduw van de nacht Tess Gerritsen
2019-10-17 Ava Collette ontvlucht
haar verleden in Boston en huurt
Brodie's Watch, een oud huis in een
afgelegen kustdorpje in Maine. En ook
al gaan er verhalen over de
rondwarende geest van kapitein
Brodie, ze voelt zich er onmiddellijk
op haar gemak. Totdat ze vreemde
geluiden begint te horen en de
dorpelingen ontfutselt wat ze liever
geheim houden voor buitenstaander:
iedere vrouw die het huis bewoont
heeft er ook is komen te overlijden.
Is de geest van kapitein Brodie
ervoor verantwoordelijk of is een
moordenaar van vlees en bloed de
schuldige? Iemand die steeds dichter
in de buurt van Ava komt...
Alice, het wolvenmeisje Kristin
Hannah 2015-10-27 Dr. Julia Cates is
een beroemde kinderpsychiater, tot
een schandaal haar carrière ruïneert.
In ongenade keert zij terug naar Rain
Valley, het stadje in de buurt van
Washington waar ze is opgegroeid.

Daar komt Julia in aanraking met een
bijzonder zesjarig meisje, dat
helemaal alleen vanuit de donkere
bossen her stadje komt binnenlopen.
Het wilde, vervuilde meisje kan of
wil niet praten en is opgesloten in
een wereld van onvoorstelbare angst
en isolatie.
De idioot Elif Batuman 2017-09-20 ‘De
idioot’ van Elif Batuman gaat over
Selin, dochter van Turkse emigranten
in Amerika. Het is 1995, e-mail is
iets nieuws, en eerstejaarsstudente
Selin is min of meer per ongeluk op
Harvard beland. Ze geeft zich op voor
cursussen waarvan ze het bestaan niet
eerder vermoedde, raakt bevriend met
een geheimzinnige Servische
klasgenote, en begint een
mailvriendschap met de in zichzelf
gekeerde Ivan. Pas na een reis door
Europa, deels Ivan achterna, begint
ze de slag te pakken te krijgen van
verliefd zijn, van volwassen worden –
en daagt het besef dat ze gedoemd is
om schrijfster te worden. ‘De idioot’
is een portret van de kunstenares als
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buitengewoon innemende jonge vrouw,
geschreven door een van de meest
geestige, originele Amerikaanse
schrijvers van dit moment. ‘Een
verslavend, breed opgezet epos. Ik
heb het verslonden.’ – Miranda July
Degrees of Reiki Maureen J. Kelly
2004-07 Degrees of reiki is guide to
the use and practice of Reiki. It
offers a variety of ways of using
Reiki that will encourage the reader
to use their own intuition when
applying reiki to their particular
needs. It is not a complete work as
Reiki is beyond being confined to one
way or practice and is far greater
than what can be understood and
encompassed by one person. However it
is hoped that this book will extend
the reader`s knowledge and use of
reiki and open their minds to the
vast possibilities that Reiki offers.
Wie het mooist valt Sara Nović
2017-09-05 Een van de mooiste romans
over de Joegoslavische Burgeroorlog
Zagreb, 1991. De tienjarige Ana Juric
leidt een zorgeloos bestaan. Maar
wanneer in Joegoslavië de oorlog
uitbreekt wordt haar idyllische jeugd
ruw verstoord. Het dagelijks leven
wordt opeens gekenmerkt door
voedselrantsoenen, luchtaanvallen en
mitrailleurgeweld. Buren beginnen
elkaar te wantrouwen en Ana’s gevoel
van veiligheid brokkelt langzaam af.
Wanneer ze er plotseling alleen voor
komt te staan, moet Ana haar weg zien
te vinden in een gevaarlijke wereld.
New York, 2001. Ana studeert en woont
in Manhattan. Hoewel ze getracht
heeft het verleden achter zich te
laten, kan ze niet aan haar
oorlogsherinneringen ontsnappen – ze
heeft geheimen die ze zelfs voor haar
geliefden verzwijgt. Achtervolgd door
de gebeurtenissen die haar familie
voor altijd hebben veranderd, besluit
ze na tien jaar naar Kroatië terug te
keren, in de hoop vrede te sluiten
met de plek die ze ooit thuis noemde.
Wie het mooist valt is een briljante,

met veel vaart geschreven debuutroman
die belicht hoe oorlog een levensloop
kan bepalen. De pers over Wie het
mooist valt ‘Vakkundig en krachtig
debuut.’ Trouw ‘Klare taal die met
regelmaat door merg en been gaat.
Novic weet wat ze doet.’ NRC
Handelsblad ‘Sara Novicmaakt in deze
debuutroman indruk met de ingetogen
wijze waarop ze de gruwelen van de
oorlog en de invloed daarvan op een
tienermeisje verwoordt.’ ****
Leeuwarder Courant 'Vanaf de eerste
regel grijpt Wie het mooist valt je
bij de strot om niet meer los te
laten.' Margriet ‘Wie het mooist valt
is een zeer volwassen debuut. Dit is
dé manier om fictie waarachtig te
maken.’ Tzum.nl 'Wie het fenomeen
oorlog en het effect daarvan op
gewone mensen wil begrijpen, leest
dit verbijsterende debuut over de
Joegoslavische Burgeroorlog.' Zin
'Een integer document tegen oorlog en
voor menselijkheid.' De Limburger
‘Verpletterend. De eerste zin is de
meest memorabele openingszin uit de
hedendaagse literatuur, en alle
zinnen die daarop volgen zijn even
sterk.’ USA Today ‘Levendig en
krachtig geschreven, een verhaal dat
iedereen zal raken. De geschiedenis
van gebroken levens in een ver land
tilt de auteur op tot een universeel
verhaal.’ The New York Times
‘Aangrijpend. In teder en eloquent
proza verkent Novic de dunne
scheidslijn tussen leven en
overleven.’ O. The Oprah Magazine
Vraag me nog eens Mary Beth Keane
2020-02-18 Een moderne Romeo en Julia
als ze nog geleefd hadden en een
prachtig verhaal over menselijkheid,
vergeving en liefde. De Gleesons en
de Stanhopes komen naast elkaar te
wonen als ze de stad uit trekken.
Lena Gleeson voelt zich eenzaam en
probeert vriendschap te sluiten met
Anne Stanhope, een elegante, maar
kille en onstabiele vrouw die met
rust gelaten wil worden. Het is aan
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hun kinderen, Lena’s jongste dochter
Kate en Annes enige zoon Peter, om de
families bij elkaar te brengen. Maar
hun vriendschap wordt danig op de
proef gesteld door de tragedie die
hun te wachten staat.
A Witch's Craft Volume 2: A Witch's
Book of Correspondences Viktorija
Briggs
Benedenwereld Robert Macfarlane
2019-05-14 Benedenwereld is een
epische verkenning van onderaardse
ruimten in de mythologie, de
literatuur, het geheugen en het
fysieke landschap. In zijn
langverwachte nieuwe boek duikt
Robert Macfarlane diep onder het
aardoppervlak en onderzoekt hij de
verstandhouding van de mens tot het
donker, leven en dood onder de grond,
en alles wat zich daar nog meer
afspeelt. Aanvankelijk blijft hij
dicht bij huis. Macfarlane neemt de
lezer mee van begraafplaatsen uit de
bronstijd en ondergrondse
schimmelnetwerken waarlangs bomen
onderling communiceren naar het
catacombenlabyrint onder Parijs. Maar
dan voert zijn reis in de ‘diepe
tijd’ – de duizelingwekkend
uitgestrekte geologische tijd – hem
van prehistorische Noorse zeegrotten
naar een ondergrondse ‘verstopplaats’
waar de komende honderdduizend jaar
kernafval opgeslagen zal liggen, en
van het ontstaan van het heelal naar
de toekomst van het antropoceen, het
huidige tijdperk waarin de mens
domineert. Met veel aandacht voor
actuele, wereldomspannende problemen
en in zijn beeldende, lyrische stijl
schetst Robert Macfarlane in
Benedenwereld de ingewikkelde relatie
van de mens tot de wereld onder zijn
voeten. Daarmee voegt hij een
belangrijk hoofdstuk toe aan het
onderzoek dat hij vanaf zijn debuut
heeft gedaan naar de interactie
tussen ‘het landschap en de
menselijke emotie’.
De wintersoldaat Daniel Mason

2019-03-14 Wenen, 1914. Lucius is een
tweeëntwintigjarige
geneeskundestudent als Europa in de
greep raakt van de Eerste
Wereldoorlog. Meegesleept door
romantische verhalen over operaties
op het slagveld neemt hij dienst in
het leger en rekent op een
aanstelling bij een goedgeorganiseerd
veldhospitaal. Maar als hij aankomt
in een gevorderde kerk ergens ver
afgelegen in een dal in de Karpaten,
treft hij een ijskoude, door tyfus
geteisterde buitenpost aan. Alle
dokters zijn gevlucht; de enige
achterblijver is een mysterieuze
verpleegster, zuster Margareta. Maar
Lucius heeft nog nooit een scalpel
gehanteerd. En terwijl de oorlog
voortraast over het winterse
landschap, wordt hij verliefd op de
vrouw van wie hij een primitief soort
geneeskunde leert. Dan wordt er op
een dag, vanuit de sneeuw, een
bewusteloze soldaat binnengedragen,
wiens uniform is volgepakt met
vreemde tekeningen. Hij lijkt niet
meer te redden, totdat Lucius een
beslissing neemt die het leven van de
dokter, de patiënt en de zuster
voorgoed zal veranderen. Van de
vergulde balzalen in het keizerlijke
Wenen tot de bevroren wouden van het
Oostelijk front, van armzalige
operatiekamers tot slagvelden met
woeste kozakken te paard: De
wintersoldaat is een verhaal over
oorlog en geneeskunde, over
loyaliteit, over liefde in turbulente
tijden en, uiteindelijk, over de
fouten die we begaan en de zeldzame
kansen die we krijgen om het goed te
maken.
De gevaarlijkste plek ter wereld
Lindsey Lee Johnson 2017-05-02 De
schatrijke bewoners van de wijken ten
noorden van San Francisco leven in
een ogenschijnlijk paradijs, en
niemand weet dit beter dan de
leerlingen van de plaatselijke
middelbare school. In hun wereld kan
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elke actie, elke roddel, elk gevoel
onuitwisbaar openbaar gemaakt worden
– alles wordt gepost, gedeeld,
geüpload en geliket. Een lerares
raakt gefascineerd door de verborgen
levens van haar bevoorrechte
leerlingen, die getekend blijken door
een drama dat zich drie jaar eerder
afspeelde en resulteerde in de
zelfmoord van een klasgenoot, waarbij
niemand onschuldig was.
Aru Shah en het einde van de tijd
Roshani Chokshi 2018-12-07 'Als je
mijn boeken graag leest, durf ik al
mijn oreo's erom te verwedden dat je
Aru Shah fantastisch vindt!' Rick
Riordan De twaalfjarige Aru Shah
woont samen met haar moeder in het
Museum van Indiase Oudheden. Om
aansluiting te vinden op school heeft
ze de neiging de waarheid een klein
beetje te verdraaien – en te
verfraaien. Haar moeder heeft haar op
het hart gedrukt nooit de vervloekte
lamp van Bharata aan te steken, maar
wanneer Aru haar klasgenoten ervan
wil overtuigen dat ze geen leugenaar
is, heeft ze geen keus. En inderdaad,
ze sprak de waarheid, maar daardoor
heeft ze nu wel een slapende demon
wakker gemaakt die alles en iedereen
wil vernietigen. Aru blijkt een van
de Pandava-broers van haar generatie
te zijn: vijf helden uit het hindoeepos de Mahabharata. Ze moet de
Slaper stoppen, samen met een bedeesd
maar moedig meisje dat ook een
Pandava is en met een sarcastische
duif – en hopelijk ook met een beetje
hulp van de goden. 'Aru is een
hoofdpersoon die, ondanks haar
leugens, zowel vertederend grappig
als zelfbewust is ("Misschien droegen
superhelden daarom helemaal geen
capes, maar veiligheidsdekens. Omdat
de wereld redden eerlijk gezegd best
eng is."). Bovenal is Chokshi wijs
genoeg om Aru het hindoeïsme te laten
ervaren, in plaats van het uit te
leggen. Met Aru aan het roer, voelt
deze achtbaan door de hindoeïstische

cultuur nooit geforceerd of complex,
maar in palats daarvan als een nieuw
soort mythe.' The New York Times
Maangloed Michael Chabon 2017-03-20
Michael Chabon schreef met Maangloed
een nieuw literair meesterwerk dat
moeiteloos waarheid met fictie
vervlecht. Intens, tragikomisch,
ontroerend en bovenal: chabonesk.
Chabon won voor zijn roman De
wonderlijke avonturen van Kavalier &
Clay de Pulitzer Prize. Vlak nadat
zijn debuutroman De geheimen van
Pittsburgh verscheen, reisde Michael
Chabon naar zijn moeders huis om een
bezoek te brengen aan zijn terminaal
zieke grootvader. Op zijn doodsbed
vertelt zijn opa over de rebelse
jonge man die hij ooit was en het
roerige leven dat volgde in een
levensverhaal dat de twintigste eeuw
omspant: over de joodse achterbuurten
van Zuid- Philadelphia waar hij als
schoffie opgroeide in de jaren dertig
en zijn rol in de Tweede
Wereldoorlog, over zijn obsessie met
het Amerikaanse ruimtevaartprogramma
vanaf de jaren zestig tot zijn flirt
als oude man met een intrigerende
dame in het bejaardentehuis in
Florida. In het tijdsbestek van een
week hoort Michael nooit eerder
vertelde verhalen, over oorlog en
avontuur, lust en liefde, waanzin en
existentiële twijfel en,
uiteindelijk, over de verwoestende
impact van geheimen en leugens.
Marlena Julie Buntin 2017-04-19 De
vader van de vijftienjarige Cat heeft
haar en haar moeder van de ene op de
andere dag verlaten voor een veel
jongere vrouw en zijn familie
verslagen achtergelaten. Cat is er in
haar radeloosheid van overtuigd
geraakt dat haar leven tot nu toe één
grote leugen was. Maar dan ontmoet ze
Marlena: wild, prachtig en
verleidelijk. Zij trekt Cat mee in
haar opwindende wereld vol foute
beslissingen. Hun vriendschap wordt
het nieuwe middelpunt van Cats
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bestaan. Samen stevenen ze af op
complete zelfvernietiging, in de
jeugdige overtuiging dat ze nog een
eindeloze, ongetwijfeld prachtige
toekomst voor zich hebben. Schokkend
genoeg blijkt dit voor Marlena niet
weggelegd: binnen een jaar zal ze
overlijden. Somber, boos, sexy,
scherp, diepzinnig, nostalgisch:
Julie Buntin beeldt al deze gevoelens
in haar debuutroman Marlena met een
filmische helderheid uit. Nog nooit
werd een vriendschap tussen twee
tieners in hun overgang naar
volwassenheid zo scherp en schrijnend
uitgebeeld. Julie Buntin (1987)
studeerde literatuur in New York.
Marlena is haar debuutroman en is
gebaseerd op haar eigen ervaring met
het verlies van haar beste vriendin
aan de gevolgen van drank- en
drugsmisbruik. Hierover schreef zij
voor The Atlantic een van de meest
gelezen en gedeelde artikelen in de
geschiedenis van de website. 'Met
emotionele eerlijkheid en inzicht
weet Julie Buntin dat unieke moment
op de grens van de volwassenheid te
vangen. Haar zinnen zijn indringend
en onthullend en zorgen ervoor dat je
ze wilt voorlezen aan iedereen die
toevallig in de buurt is. Het zijn
zinnen die je je jaren later nog weet
te herinneren.' Jonathan Safran Foer
'Marlena overdonderde me. Schitterend
geschreven, met een uitmuntend gevoel
voor beschrijvingen. Ik hoefde mijn
ogen niet eens te sluiten om me voor
te stellen dat ik er was. Ik
koesterde elk woord.' Anton
Disclafani 'De ware magie van Julie
Buntin is dat haar verhalen voelen
alsof ze van jezelf zijn. Dit
schitterende, zelfverzekerde debuut
weet de romantiek van jonge
vriendschap vast te leggen.
Messcherp, met een zacht randje.'
Julia Pierpont
De verzamelde werken van A.J. Fikry,
boekhandelaar Gabrielle Zevin
2014-07-04 Onvergetelijke

liefdesverklaring aan boeken Het
leven zit A.J. Fikry niet mee. Zijn
vrouw is overleden, de omzet van zijn
boekhandel daalt zienderogen, en nu
is zijn kostbaarste bezit, een
zeldzame dichtbundel, uit zijn woning
ontvreemd. Zelfs de prachtige boeken
waarmee hij zich dagelijks omringt,
geven hem geen plezier meer. Langzaam
maar zeker zakt Fikry weg in een
isolement waaruit zelfs de charmante
Amelia, vertegenwoordiger van een
kleine uitgeverij, hem niet kan
halen. Als op een dag een mysterieus
pakket in zijn boekhandel verschijnt,
krijgt Fikry de kans om opnieuw te
beginnen.
The Natural Medicine First Aid
Remedies Stephanie Marohn 2001-09-01
When faced with common health
emergencies, many of us automatically
turn to over-the-counter medications.
But we have another option--easy-touse, safe, inexpensive, and highly
effective natural medicines. Natural
Medicine First Aid Remedies provides
everything you need to know to treat
a range of ailments and health
concerns, including burns, muscle
cramps, hot flashes, shock, sore
throat, toothache--100 common health
problems in all. (Next time you get a
headache, try rubbing peppermint
essential oil on your temples before
you reach for the aspirin.) Natural
Medicine First Aid Remedies tells how
to equip your medicine cabinet with
the ten most essential natural
remedies including arnica (for pain
and stiffness), echinacea (for
colds), tea tree oil (for skin
infections), aloe vera gel (for
burns), activated charcoal (for food
poisoning), and more. It explains how
homeopathy, herbs, diet, essential
oils, flower essences, nutritional
supplements, reflexology, and gem
therapy can provide healing benefits
for various conditions. Written by
health journalist Stephanie Marohn,
Natural Medicine First Aid Remedies
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is based on medical research and
draws upon protocols used by dozens
of health care practitioners.
Informative and unique, it is a
reference that you will want to
consult whenever faced with one of
life's everyday medical emergencies,
injuries, or discomforts.
De onbewoonbare aarde David WallaceWells 2019-03-19 Als jouw zorgen over
de opwarming van de aarde zich
beperken tot angst voor de stijgende
zeespiegel, dan zie je slechts het
topje van de ijsberg. Het is veel,
veel erger dan je denkt.
Klimaatverandering wordt vaak
beschouwd als een langzaam proces,
maar de onheilspellende effecten
ervan zien we nu al: hete zomers,
grote droogte, allesverwoestende
overstromingen en orkanen.
Natuurrampen die zich vroeger maar
één keer in een mensenleven
voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De
onbewoonbare aarde brengt David
Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot
een schokkende aanklacht: we slagen
er maar niet in om een betere
toekomst voor ons te zien, laat staan
dat we naar zo'n idee handelen.
Wallace-Wells luidt de alarmklok en
vertelt ons alles wat we niet willen
maar wel moeten weten over
klimaatverandering. Als we onze
aanpak van dit probleem en onze
manier van leven niet snel
veranderen, zullen delen van de aarde
door desastreuze ontwikkelingen in de
nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Bijna thuis Jean Kwok 2014-05-22 De
elfjarige Kimberly Chang en haar
moeder verhuizen van Hongkong naar
New York. Daar wonen ze noodgedwongen
in een morsig, onverwarmd appartement
in Brooklyn. Hoewel Kim goed kan
leren, is ze een buitenstaander
doordat ze nauwelijks Engels spreekt.
Na schooltijd moet Kim haar moeder
helpen bij haar werk in een

kledingfabriek, waar ze de knappe
Matt ontmoet. Na enkele jaren wordt
Kims talent op school opgemerkt, en
ze slaagt erin een beurs te krijgen
voor een vooraanstaande particuliere
school. Kim overwint vele obstakels
en vecht voor een beter leven, maar
net als alles waarvoor ze heeft
gewerkt binnen bereik is, raakt ze
zwanger van haar jeugdliefde Matt.
Hij vertegenwoordigt alles wat ze
niet wil. Waarom is het dan toch zo
moeilijk om hem los te laten? Over de
boeken van Jean Kwok ‘Lees het vooral
en onderga het prachtige, tastbaar
onbegrijpelijke van de ene cultuur
kronkelend in de andere.’ Leo Vroman
‘Dit is een ongelofelijk en
imponerend debuut.’ Vendela Vida ‘Een
hartverscheurend immigratieverhaal
over strijd en succes (...) in
taalgebruik dat zowel rijk aan
details als eenvoudig en doeltreffend
is.’ Booklist
De kracht van engelen Doreen Virtue
2011-10-09 Toen Doreen Virtue een
paar jaar geleden het Griekse eiland
Santorini bezocht, kwam ze in contact
met een groep machtige engelen die
zichzelf de engelen van Atlantis
noemde. Ze namen Doreen mee op een
bijzonder spiritueel avontuur, waarin
ze de oude geheimen van de
genezingstempels van de verloren
gegane beschavingen van Atlantis
herontdekte. Doreen constateerde dat
het genezingswerk dat ze tot dan toe
samen met engelen had verricht en de
duizenden getuigenissen van
engelengenezing die ze in de loop der
jaren had verzameld, naadloos
aansloten bij de boodschappen van
deze engelen van Atlantis. In De
kracht van engelen leert Doreen
Virtue zowel genezers als leken hoe
lichaam en geest met hulp van
beschermengelen kunnen worden
geheeld. Of je jezelf nu wilt genezen
of iemand anders, dit boek zal zeker
je geloof en inzicht in de
engelenmethoden vergroten.
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Healing Crystals Karen Ryan
2019-06-11 Awaken your life using the
power of crystals with the ultimate
crystals book for beginners Get ready
to embark on your journey to better
well-being by unlocking the
metaphysical mysteries of healing
crystals. Connecting with crystals
allows you to harness your energy and
balance your chakras to mend your
body and soul. And this guide teaches
you how! The Awakened Life: Crystal
Healing explores the natural
therapeutic power of crystals, from
their chemical composition and
ancient connections to the many ways
in which preparing and using them can
empower and enhance your life through
physical, emotional, and spiritual
healing. As you chart your course to
better health and wellness, you'll
survey the specific healing
attributes of each type of crystal,
and you'll learn how to select,
prepare, charge, activate, and
connect with them energetically.
You'll also learn how to use the Five
Master Healers-clear quartz, rose
quartz, amethyst, smoky quartz, and
turquoise-and other crystals, to heal
the body, mind, and spirit, with
techniques and crystal layouts that
are easy to follow.
Een vreemde in huis Shari Lapena
2017-07-27 Wat als je misschien iets
verschrikkelijks hebt gedaan en je
het je niet kunt herinneren? Van de
auteur van Het stel van hiernaast, de
wereldwijde bestseller Wat als je
misschien iets verschrikkelijks hebt
gedaan en je het je niet kunt
herinneren? Je bent thuis, wacht tot
je man thuiskomt van zijn werk. Je
kookt een lekkere maaltijd, kijkt
ernaar uit hem te zien en te horen
hoe zijn dag was. Hij kan elk moment
komen. Dat is alles wat je je
herinnert. Je wordt wakker in het
ziekenhuis, zonder enig idee hoe je
daar beland bent. Ze zeggen dat je
een ongeluk had; je verloor de

controle over je stuur terwijl je
veel te hard reed in een gevaarlijke
buitenwijk. De politie start een
intensief onderzoek en gaat ervan uit
dat je iets in je schild voerde. Maar
je echtgenoot weigert dat te geloven.
Je beste vriendin twijfelt. En zelfs
jij kan niet achterhalen wat er die
nacht gebeurd is... Shari Lapena
schiet met haar tweede thriller
opnieuw helemaal raak. Een vreemde in
huis is ijzersterke psychologische
crime, die je met een verhoogde
hartslag in één ruk uitleest. Lapena
zet levendige personages neer met
geloofwaardige motieven, die je laten
wikken en wegen tot en met de laatste
pagina. Shari Lapena (1960) was
werkzaam als advocaat en docent
Engels voor ze begon met het
schrijven van romans. Het stel van
hiernaast werd een wereldwijde hit.
Een vreemde in huis is haar tweede
thriller. Over Het stel van
hiernaast: 'Goed leeswerk, slimme
verteltrant, leuke wendingen.' AD
MAGAZINE 'Het stel van hiernaast heb
ik verslonden.' LIBELLE 'Shari Lapena
levert een slimme reeks motieven en
verdachten. De spanning blijft tot de
laatste adembenemende pagina hoog.'
THE TIMES 'Een plotwendend, uiterst
boeiend verhaal.' TESS GERRITSEN
Show Me, Teach Me, Heal Me Acaysha
2010-10-11 Show Me, Teach Me, Heal Me
is a much needed reference guide to
the alternative and complementary
health choices that are available
today. In our society we have been
raised to believe that our health
depends on the quality of the
healthcare we receive, and that our
doctors always know what is best. The
truth is, your health is your
responsibility. You are the only
person who can make the lifestyle
decisions that contribute to your
well-being and with this book, you
have the tools to start making
educated decisions. This is your life
and there are no dress rehearsals!!
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Achieving wellness is an on-going
series of small steps, taken one day
at a time. So "enjoy the journey!"
TESTIMONIALS "An absolutely wonderful
conglomeration of healing
practitioners that explore many
different modalities that can blend
with Western medicine in your quest
to achieve balance and health -spiritually, mentally and
emotionally." "Lucy Throne" "Acaysha
and her angels will show you how to
open the door to set your soul free
simply, easily and completely. I
recommend getting Acaysha's positive
light into your own life and feel reenergized." "Caryn Suarez Author of
"Living Crazy Like Fly"" "The world
needs a simple tool like this book to
help them find themselves and learn
to heal. Using this book will help
you find the techniques that best
suit your life." "MyLinda Butterworth
Award winning author of "For Health's
Sake: A Cancer Survivor's Cookbook""
Reviews
Love is in Earth Melody 1998 The last
supplement to Melody's A Kaleidoscope
of Crystals. The book provides 120
"new" minerals with color photos and
describes their metaphysical
properties.
De H is van Havik Helen Macdonald
2015-09-11 Helen Macdonald, een
ervaren valkenier, had nooit de
behoefte een van de allerfelste
roofvogels af te richten: de havik.
Maar dan sterft plotseling haar
vader, de bekende fotograaf en
valkenier Alisdair Macdonald, in
Londen, midden op straat. Overweldigd
door rouw en verdriet besluit Helen
een havik te nemen om haar verlies te
verwerken. Door het vurige dier te
temmen verkent ze haar grenzen en
verandert haar leven voorgoed. In De
H is van havik beschrijft Helen
Macdonald hoe ze haar havik, Mabel,
stapje voor stapje tam maakt. Het is
een roerend en humoristisch relaas
over rouwverwerking en de

aantrekkingskracht van een
buitengewoon beest. Macdonald
betreedt onontgonnen gebied met dit
hartveroverende boek dat
tegelijkertijd een memoir, een boek
over de natuur en een spirituele
queeste is, en waarin ze onderzoekt
of de dood zich laat verzoenen met
het leven en de liefde.
1984 George Orwell 2013-05-16
Nieuwspraak, Big Brother, het
vocabulaire uit 1984 is in onze taal
opgenomen en een eigen leven gaan
leiden. De roman van George Orwell
uit 1949 over de strijd van Winston
Smith, ambtenaar op het ministerie
van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn
gedoemde liefde voor Julia heeft
niets van zijn literarie
zeggingskracht verloren. In Orwells
steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep
van een systeem dat is gegrondvest op
de verbreiding van angst, haat en
wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en
indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk
dictatoriaal regime.
Heimwee naar een andere wereld
Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is
iets onheilspellends aan de hand in
de verhalen van Ottessa Moshfegh iets dat haast een beetje gevaarlijk
aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd
ook betoverend zijn en je soms hardop
aan het lachen maken. Haar personages
zijn altijd op een of andere manier
onhandig; ze verlangen naar contact
met anderen en proberen hun leven te
beteren, elk op hun eigen manier,
maar worden vaak gehinderd door
verkeerde prikkels en existentiële
onzekerheden. Heimwee naar een andere
wereld is een masterclass in de
variaties in zelfbedrog via een breed
scala aan personages die leven in
onze huidige tijd. Maar het echt
unieke aan haar vertelstem, de echte
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Moshfegh-ervaring, is de manier
waarop ze het groteske en wanstaltige
verlecht met tederheid en compassie.
Het vlees is zwak, het hout is krom,
mensen zijn wreed tegen elkaar, en
stompzinnig, en kwetsend. Maar soms
openbaart schoonheid zich op vreemde
plekken. En de duistere toon in deze
verhalen is erg verfrissend. De lezer
is in de handen van een auteur met
een groot intellect, een groot hart
die zich bedient van woedende
uithalen en vlijmscherpe kleine
speldenprikken. En die naald raakt de
gevoelige plek voordat we de prik
zelfs maar voelen.
Waarvan wij droomden Julie Otsuka
2013-09-11 Waarvan wij droomden
vertelt het verhaal van een groep
jonge vrouwen die bijna een eeuw
geleden als picture brides per schip
van Japan naar San Francisco werd
gebracht. De slopende boottocht
verbindt de vrouwen in zowel ervaring
als verwachting. De onzekerheid over
hun leven in Amerika geeft hun een
collectieve stem, een gezamenlijke
identiteit. Vanaf hun aankomst in
Californië zullen ze alleen zijn in
een totaal vreemde wereld. Daar
ontmoeten ze hun mannen, die
vreemdelingen voor hen zijn, baren ze
kinderen die Amerikaans zullen zijn,
en moeten ze zich redden in een taal
die ze niet spreken. En juist als ze
zich na jaren thuis beginnen te
voelen in Amerika volgt de aanval van
Japan op Pearl Harbour.
Mijn jaar van rust en kalmte Ottessa
Moshfegh 2018-09-10 Eigenlijk zou
onze hoofdpersoon gelukkig moeten
zijn: ze is jong, slank, mooi, net
afgestudeerd aan Columbia, heeft een
eenvoudige baan bij een trendy
kunstgalerij en woont in een
appartement aan de Upper East Side
van Manhattan dat ze - net als alles
in haar leven - betaalt van een
erfenis. Desondanks is er een donker,
luchtledig gat in haar hart dat niet
enkel te verklaren is door het

verlies van haar ouders, de manier
waarop haar geliefde haar behandelt
of haar sadomasochistische relatie
met haar beste vriendin Reva. Het is
het jaar 2000 in een stad die
glinstert van rijkdom en
onuitputtelijke mogelijkheden. Wat
zou er dan toch zo vreselijk verkeerd
kunnen voelen? Mijn jaar van rust en
kalmte is een krachtig antwoord op
die vraag. In dit verhaal over een
jaar doorgebracht onder de invloed
van een waanzinnige combinatie van
drugs die de hoofdpersoon zouden
moeten genezen van haar vervreemding
van deze wereld, toont Moshfegh de
lezer hoe redelijk en zelfs
noodzakelijk precies die vervreemding
kan zijn. Zowel fijnzinnig als
zwartgallig grappig, genadeloos en
barmhartig: dit boek toont ons een
jonge, veelbelovende schrijfster op
de toppen van haar kunnen.
De helderziende gravin Dorothy Gilman
1977 Een helderziende vrouw, die van
haar talent een beroep heeft gemaakt,
helpt een inspecteur van politie bij
het oplossen van verschillende
mysterieuze zaken.
A Witch's Craft Volume 1: Dictionary
for a Witch's Grimoire Viktorija
Briggs
Wat je nooit zult weten Nicole Chung
2019-09-03 Nicole Chung werd maanden
te vroeg geboren en vervolgens voor
adoptie afgestaan door haar Koreaanse
ouders. Ze groeide op in een
liefhebbende witte familie, ervan
overtuigd dat haar biologische ouders
het ultieme offer hadden gebracht om
haar een beter leven te geven. Met de
jaren leerde Nicole leven met de
vooroordelen die haar gezinsleden
niet zagen en met de nooit-aflatende
vragen over haar identiteit, van
zichzelf en van haar omgeving. Tot ze
zelf een kind verwachtte en de
twijfel de kop opstak: was het mooie
sprookje dat haar al die jaren werd
verteld wel de hele waarheid? Teder
en genuanceerd vertelt Nicole Chung
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over haar zoektocht naar de mensen
die afstand van haar deden, over
verrassende verbintenissen en over
pijnlijke familiegeheimen. Wat je
nooit zult weten is onmisbaar voor
iedereen die zich ooit heeft
afgevraagd: wat maakt je tot wie je
bent?
Mannen in mijn situatie Per Petterson
2019-05-14 Arvid is 38, net
gescheiden en de weg kwijt. Hij maakt
doelloze tochten in zijn Mazda en
schuimt ’s nachts de kroegen van Oslo
af, troost zoekend bij steeds weer
andere vrouwen. Op zo’n nacht lijkt
een nieuw begin mogelijk, maar de
volgende ochtend voelt hij zich weer
net zo verloren als eerst. Met zijn
roekeloze gedrag zet hij de omgang
met zijn drie dochters op het spel.
Zijn oudste dochter, Vigdis, heeft
hem nodig. Is hij in staat haar te
helpen? En komt er ooit een eind aan
zijn eenzaamheid?
A Kaleidoscope of Crystals Melody
1995-01-01 The reference book
describing the metaphysical
properties of the mineral kingdom.
Werkboek chakra yoga Anodea Judith
2016-06-22 Werkboek chakra yoga gaat
over aandacht voor de chakra's
tijdens het beoefenen van yoga en
over het zich bewust worden van de
subtiele energie tijdens het aannemen
van de houdingen, het ademwerk en de
meditatie. In de eerste hoofdstukken
wordt uitgelegd wat chakra yoga
precies inhoudt. De volgende
hoofdstukken focussen zich elk op een
van de zeven chakra's, met daarin een
meditatie om de subtiele energie van
die chakra waar te nemen, voordat
verder wordt gegaan met de fysieke
yogahoudingen. Aan het einde van elk
hoofdstuk is een overzicht van alle
houdingen opgenomen.
Elke dag is voor de dief Teju Cole
2014-09-04 Een jonge Nigeriaan die in
New York woont, gaat naar Lagos voor
een kort bezoek. Bij aankomst treft
hij een zowel bekende als vreemde

stad aan. Hij ziet de `yahoo yahoos
die vanuit internetcafés spam-mails
de wereld in sturen, hij verlangt
naar een onbekende vrouw die hij in
de bus heeft gezien en hij is getuige
van het tragische lot van een jongen
die op een lokale markt wordt
beschuldigd van diefstal. Hij ontmoet
er oude vrienden, een ex-vriendin en
zijn familie en gaandeweg wordt hij
weer onderdeel van het creatieve,
tegenstrijdige leven in Lagos.
Langzamerhand verzoent hij zich met
de grootse veranderingen die in zijn
land maar ook in hemzelf hebben
plaatsgevonden. In zijn kenmerkende,
kristalheldere stijl heeft Teju Cole
met Elke dag is voor de dief een zeer
persoonlijk boek geschreven, over
literatuur, het geheugen, kunst en
reizen. Teju Cole (1975) groeide op
in Nigeria en verhuisde in 1992 naar
de Verenigde Staten. Hij is
schrijver, fotograaf en
kunsthistoricus. Hij debuteerde met
Open stad, dat werd bekroond met de
PEN/Hemingway Award.
The Big Book of Candle Magic Jacki
Smith 2022-07-01 The definitive guide
to candle magic, written by a leading
authority with over 30 years of
experience making magical candles and
creating candle spells. Author Jacki
Smith, founder of Coventry Creations
(currently among the largest and most
successful magical supply companies),
shares her magical secrets with
readers, enabling them to empower
themselves through successful spell
casting. Her book explains the nature
of magic spells and provides examples
for a wide variety of purposes
including love, money, healing, and
protection, liberally punctuated with
tips from "Aunt Jacki," deriving from
her many years of experience. The Big
Book of Candle Magic shows: How to
create your own candles The basics of
crafting your own spells How to use
basic supplies for everyday magic
Love is in the Earth Melody 2008-01
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THE Encyclopedia Describing The
Metaphysical and Mineralogical
Properties Of The Mineral Kingdom With over 1400 minerals and over 1400
photographs!
Love Is in the Earth - A Kaleidoscope
of Crystals Melody 1991-01-01
Metropolis Ben Wilson 2020-10-22 Een
kleurrijke reis door 7000 jaar
geschiedenis en 26 wereldsteden
'Bijzonder boek [...] Een zeer
aangename leeservaring.' •••• NRC Ben
Wilson laat in het geweldig
geschreven Metropolis zien dat het
leven in steden de kraamkamer van en
de drijfveer achter de belangrijkste
veranderingen was. In de tweehonderd
millennia van het menselijk bestaan
heeft niets ons grondiger veranderd
dan de stad. Wilson vertelt het
glorieuze verhaal van de bloei van de
stedelijke mensheid, beginnend in
Uruk, de eerste stad in 5000 v.C. Hij
laat zien dat steden nooit een
noodzaak waren, maar toen ze er
eenmaal waren, creëerde de nabijheid
van andere mensen een enorme kracht
die uitvindingen, kunst en handel tot
grote hoogte dreven – een snelkookpan
voor vooruitgang en beschaving.
Wilson neemt zijn lezer mee langs de
beroemde steden van de afgelopen 7000
jaar, van het beginnende burgerschap
in het oude Athene, de wereldwijde
handel in negende-eeuws Bagdad, de
rol van Londense koffiehuizen bij het
ontstaan van financiële markten, het
moderne huiselijke comfort in het
centrum van Amsterdam tot aan het
flaneren in het Parijs van de belle
époque. Ook kijkt hij naar de impact
die wolkenkrabbers hadden en hebben
in New York, naar het uitgestrekte
landschap in Los Angeles en de
recente ecologische vernieuwingen in

Shanghai. Levendig, erudiet en
onweerstaanbaar: Metropolis is een
grand tour langs menselijke
prestaties.
Toewijding Elizabeth Gilbert
2013-07-22 Trouwen, dat nooit!
Elizabeth Gilbert en Felipe ontmoeten
elkaar in Indonesië en beloven elkaar
eeuwige trouw, maar ze zweren ook dat
ze nooit met elkaar zullen trouwen.
Hun idylle wordt ruw verstoord als de
Amerikaanse immigratiedienst Felipe
op het vliegveld arresteert en hem
het land uitzet. Elizabeth en Felipe
worden alsnog voor de keuze gesteld:
trouwen of nooit meer tot de VS
toegelaten worden.
Elle & Darcy Alexandria Bellefleur
2020-12-01 Opposites attract in 'Elle
& Darcy', een hartverwarmende queer
rom-com van Alexandria Bellefleur.
Alexandria Bellefleur bewijst zich
met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in
romcomland! Na een verschrikkelijke
date besluiten Elle en Darcy dat ze
nooit meer afspreken. Ze zijn te
verschillend: Elle is een dromerige
Twitter-astrologe die op zoek is naar
haar soulmate, Darcy is een nononsense actuaris die niet van
verrassingen houdt. Ze nemen
afscheid, maar niet voor lang. Darcy
wordt gek van haar bemoeizuchtige
broer die matchmaker speelt en doet
Elle een voorstel: tot oudejaarsavond
doen ze alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze niets meer met
elkaar te maken te hebben. Maar hoe
eindigt het toneelstukje als de
gevoelens echt worden? Een heerlijk
verhaal over twee vrouwen die
mijlenver van elkaar afstaan, maar
langzaam voor elkaar vallen. 'Elle &
Darcy' is de debuutroman van
Alexandria Bellefleur.
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