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Paulo Coelho Boeken
Na de zoveelste fysieke 'uitschieter' van haar man, besluit de succesvolle schrijfster Sara definitief door te zetten en haar gezin te verlaten. Dit wordt haar niet in dank afgenomen
en in plaats van begrip, oogst ze misprijzen en raakt ze geïsoleerd. Ze besluit letterlijk afstand te nemen en boekt een retraite op het idyllische Italiaanse vulkaaneiland Stromboli.
Onder leiding van een wereldvermaarde goeroe probeert ze in een bont gezelschap misfits weer tot zichzelf te komen. Maar wat een frisse start had moeten worden, mondt al
snel uit in een afdaling naar de diepste krochten van haar verleden.
Simplified Chinese edition of Veronica Decides to Die. Paulo Coelho. 24-year-old Veronica is tired of living and wants to die. But when she wakes up, she discovers she is
restraint in a mental hospital. She is also told that she only has a fatal heart condition and will die in a week. What follows is a classic Coelho. In Simplified Chinese. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
Daniel Meskes klimt uit zijn wieg en kruipt naar de donkere kamer van zijn vader, waar hij een emmer giftige foto-inkt aan zijn mond zet. Een geniale dokter opereert en
reanimeert hem tegelijk. Daniel is een medisch wonder. Jaren later klimt Daniel op het dak van de lokale bibliotheek. Hij bekijkt de mensen en luistert naar alles wat ze zeggen:
de leugens, het geroddel. Hij besluit alleen nog maar de waarheid te spreken, want iedereen wordt maar verdrietig van geheimen. Met de waarheid kun je tenminste niets
kapotmaken. Maar hoe houd je dat vol, een leven zonder liegen? En wat moet je doen als je niet weet wat de waarheid is? In filmische scènes, bevolkt door kleurrijke
personages die aan die van John Irving doen denken, schept Lykele Muus de verrassende en overtuigende wereld van Daniel Meskes; een wereld die verdacht veel op de onze
lijkt. Eland is een ontroerende bildungsroman over liefde, waarheid en identiteit.
Het langverwachte nieuwe boek van Timothy Ferriss, van de bestseller Een werkweek van 4 uur Met een voorwoord van Arnold Schwarzenegger en adviezen van o.a. Brené
Brown, Tony Robbins, Paulo Coelho, Seth Godin en de Nederlander Wim Hof Timothy Ferriss, auteur van Een werkweek van 4 uur, slaagde erin om allerlei experts te spreken,
van bekende sterren als Jamie Foxx, Kevin Costner, Edward Norton en Arnold Schwarzenegger tot atleten, special agents, toppsychologen en biochemici, en vroeg hen naar
hun inspiratie en motivatie. In Fit, rijk & slim deelt hij die inspirerende verhalen, aangevuld met praktische handvatten, levenslessen en tips die je zelf kunt toepassen in je leven
om gezond, rijk en wijs te worden. Zoals Timothy Ferriss zelf aangeeft: dit is zijn ultieme notitieboek met alle gereedschappen, tactieken en insidertips die je nergens anders
vindt. Fit, rijk & slim is het ultieme zelfhulpboek, met advies over een breed scala doelen, dromen en verlangens: financiën, fitness, motivatie, gezondheid en welzijn. Ferriss laat
je zien hoe je slimmer en beter dan ooit kunt leven. De pers over Timothy Ferriss ‘Fit, rijk & slim is het perfecte boek voor fanatiekelingen die productiever willen worden.’
Financial Times ‘Een praktische en inspirerende gids waarmee je de beste versie van jezelf wordt.’ BookPage ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert
Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Zijn adviezen snijden hout en zijn soms verfrissend anders en eigenwijs.’ Aktueel ‘Hoewel
de titel misschien anders doet vermoeden is het niet het zoveelste oppervlakkige hoe-word-ik-rijk-boek of time-managementgids. De dertigjarige Ferriss is zijn eigen casestudie.’ NRC Handelsblad
Simplified Chinese edition of the Da Vinci Code by Dan Brown.
Zomer 1970: de Magic Bus van Amsterdam naar Nepal De jonge Paulo wil schrijver worden en laat zijn haar groeien. Nadat hij tijdens de militaire dictatuur in Brazilië
gearresteerd wordt op verdenking van terrorisme trekt hij, eenmaal vrijgelaten, de wijde wereld in op zoek naar vrijheid en de ultieme zin van het leven. Hij maakt een rondreis
door Zuid-Amerika en gaat dan naar Europa om aan te spoelen in Amsterdam, waar hij in 1970 – de Nederlandse Summer of Love – op de Dam de Nederlandse Karla leert
kennen. Met haar besluit hij op de Magic Bus richting Nepal te stappen. De reis is het begin van een onstuimige liefdesgeschiedenis en een periode die hen beiden diepgaand
verandert en nieuwe waarden verschaft.
Er zijn momenten in ons leven waarop de wereld zich tegen ons lijkt te keren. De confrontatie met het onvermijdelijke lokt uiteenlopende reacties uit. Sommige mensen raken
ervan buiten zinnen, anderen worden sterker, maar de verstandigsten leren ervan. De Vijfde Berg is een roman over het onvermijdelijke, maar ook over doorzettingsvermogen en
hoop. Paulo Coelho heeft zich laten inspireren door het bijbelse verhaal over de beproevingen van Elia. In hoeverre kan een mens zijn eigen lot bepalen? Op deze vraag zal elke
lezer zijn eigen antwoord vinden.
Een dorpsgemeenschap verdeeld door hebzucht, lafheid en angst. Een man achtervolgd door een verleden vol pijn en verdriet. Een meisje op zoek naar geluk. Een oude vrouw ziet de duivel arriveren... De
nieuwe roman van Paulo Coelho is een meeslepende geschiedenis waarin de menselijke integriteit zwaar op de proef wordt gesteld. "Met De duivel en het meisje besluit ik de trilogie Op de zevende dag...
De andere delen daarvan zijn Aan de oever van de Piedra huilde ik en Veronika besluit te sterven. De drie boeken behandelen een week uit het leven van gewone mensen die zich plotseling geconfronteerd
zien met liefde, dood en macht. Mijn opvatting is altijd geweest dat ingrijpende veranderingen, in het individu evenzeer als in de samenleving, zich voltrekken in zeer korte tijd. Wanneer we er het minst op
bedacht zijn, plaatst het leven ons voor een uitdaging door onze moed en veranderingsgezindheid op de proef te stellen. Op zo'n moment kunnen we onmogelijk doen alsof er niets aan de hand is, of
aankomen met de smoes dat we er nog niet klaar voor zijn." Paulo Coelho in het voorwoord van De duivel en het meisje. Het kleine Viscos, een door tijd en wereld vergeten gehucht hoog in de bergen, wordt
het toneel van een verontrustende veldslag wanneer zich daar een vreemdeling meldt. De komst van deze mysterieuze man heeft tot gevolg dat het dorp betrokken raakt bij een listig spel, dat onuitwisbare
sporen zal achterlaten in het leven van de inwoners. Hij komt uit een ver land en wil voor zichzelf het antwoord vinden op de vraag die hem kwelt: is de mens in diepste wezen goed of slecht? In De duivel en
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het meisje wordt de integriteit van de dorpsbewoners zwaar op de proef gesteld.
With 1901/1910-1956/1960 Repertoium is bound: Brinkman's Titel-catalohus van de gedurende 1901/1910-1956/1960 (Title varies slightly).
Inspirerende Ontmoetingen, Gesprekken en Levenslessen Susan Smit staat bekend om haar speelse en persoonlijke benadering van moderne spiritualiteit in het dagelijks leven. Ook Wijze mannen & Wijze
vrouwen leest als een inspirerende en openhartig getoonzette zoektocht naar wijsheid. Smit is ervan overtuigd dat wij veel van oudere mannen en vrouwen kunnen leren. Ze beschrijft haar ontmoeting met
koningin Noor van Jordanië, met wie ze spreekt over het belang van een kritische geest, wisselt van gedachten met schrijfster Isabel Allende over verdriet als onderdeel van het bestaan, interviewt prinses
Irene van Lippe-Biesterfeld over de kracht van de natuur en bezoekt onder anderen Isabella Rossellini, majoor Bosshardt, Char Margolis en Jane Goodall die haar laten delen in hun inzicht en visie. Ze reist
de wereld over voor ontmoetingen met wijze mannen op het gebied van wetenschap, spiritualiteit, filosofie en cultuur, zoals Alain de Botton, Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Max Moszkowicz senior. Ook
laat ze haar eigen licht schijnen op de thema's die aan bod komen: werk, liefde, geluk, loslaten, stilte, bezieling. 'Hoe meer we alle kanten van onszelf ontwikkelen en uiten, hoe evenwichtiger en gelukkiger
we zijn. Het draait om dynamiek, beweging en afwisseling: zoals dag en nacht elkaar afwisselen, zo hebben we ook afwisselend mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten nodig om door het leven te gaan.'
Gids voor het vormen en leiden van een leesclub.
Susan Smit vervolgt haar persoonlijk getoonzette zoektocht naar moderne spiritualiteit in het dagelijks leven. In hekserij, de oude natuurreligie van Europa, wordt de oudere vrouw, de Crone, beschouwd als
de drager van wijsheid. Smit is ervan overtuigd dat wij veel van oudere vrouwen kunnen leren. In Wijze vrouwen bezoekt ze koningin Noor van Jordanië, met wie ze spreekt over het belang van een kritische
geest, wisselt van gedachten met schrijfster Isabel Allende over verdriet als onderdeel van het bestaan, interviewt prinses Irene van Lippe-Biesterfeld over de kracht van de natuur en bezoekt o.a. Isabella
Rossellini, majoor Bosshardt en Jane Goodall die haar laten delen in hun inzicht en visie.
Voorts een alphabetische lijst van Nederlandsche boeken in België uitgegeven.
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ELK MOMENT IS EEN NIEUW BEGIN Kies nu voor verandering. Vind jezelf opnieuw uit. Zet de volgende stap. Experimenteer. Ontdek. Geloof in je dromen. Overwin het onbekende. Blijf
vragen stellen en leef bewust. Zo is elk moment een nieuw begin. Er komt een moment waarop je je afvraagt of je bent waar je wilt zijn en of je doet wat je wilt doen. Aleph, de nieuwe roman
van Paulo Coelho, nodigt je uit om in actie te komen. Sommige boeken lees je, Aleph beleef je.
Als je nooit risico’s neemt, weet je ook niet wat je de volgende keer anders moet doen – Een jonge man krijgt levenslessen van een oude Japanse boogschutter Tetsuya, de beste
boogschutter van Japan, woont in een afgelegen vallei. Aan de hand van de kunst van het boogschieten vertelt hij een jongen uit het dorp over de beginselen van een betekenisvol leven,
zoals hard werken, een verschil willen maken en bereid zijn om te falen. Hij toont hem hoe handeling en de ziel onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, en dat een leven beperkt door angst
voor afwijzing of falen het niet waard is om te leven. Met moed en geduld kun je onverwachte wendingen van het lot omarmen. Geïllustreerd door Christoph Niemann, vertaald door Piet
Janssen ‘Coelho’s boeken leiden tot een verdieping van het leven voor miljoenen mensen.’ – The Times ‘Een must-read. De symboliek in de nieuwe Coelho is subliem, zijn taalgebruik
poëtisch. De schijnbare eenvoud van het verhaal verhult een complexere boodschap dan hoe een boog te spannen – het duidt de loop van het leven en voedt het begrip van de ziel. Zijn
filosofische gedachten roepen op tot reflectie, lang nadat je het boek hebt dichtgeslagen.’ – Booktrib ‘Een fabelachtige raamvertelling met rake illustraties. Fans van Coelho zullen veel vinden
om zich in onder te dompelen.’ – Publishers Weekly
`Wat is een lichtstrijder? `Dat weet je wel, antwoordde ze met een glimlach. `Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te begrijpen [] Schrijf over die strijder. Voor Paulo
Coelho is zelfonderzoek een sleutel tot het vinden van geluk. `Ik ben een strijder, geen wijs man, zei hij eens in een interview. In De strijders van het licht verzamelde Coelho 133
levenswijsheden. Dit boek openbaart de strijder die zich in ieder van ons verschuilt; een strijder van het licht, die weet dat hij kan vechten voor zijn dromen.
Het ware verhaal van een bijzondere spirituele reis. De hoofdpersoon, Paulo, lijdt onder een vreselijke vloek. Zijn meester draagt hem op een tocht te maken op zoek naar zijn beschermengel.
Alleen door met hem in gesprek te raken kan Paulo de confrontatie aan met zijn donkere verleden. Veertig dagen lang reist hij met zijn vrouw Chris door de hitte van de Mojavewoestijn, waar
zij de Walkuren ontmoeten, een groep vrouwen die door de woestijn trekt om de waarheid over engelen te verkondigen. De beschermengel is zowel het verslag van een persoonlijke strijd, vol
twijfels en angsten, als het ware verhaal van twee mensen die alles op alles zetten om elkaar te begrijpen.
Een flierefluiter in Rio de Janeiro, een ex-minister in Recife, een oudpapierverzamelaar in Curitiba, een museumgids in Salvador, een prediker in São Paulo het zijn maar een paar van de
kleurrijke figuren die dit boek over Brazilië bevolken. Harrie Lemmens reisde samen met zijn vrouw, fotografe Ana Carvalho, langs acht gezichtsbepalende Braziliaanse steden. Het leverde
talloze beelden en verhalen op die samen een even sprankelend als rijk verslag van een bruisend land vormen, met een verrassende kijk op de vaste clichés over voetbal, favela s, carnaval
en indianen.
Met een voorwoord van Rupi Kaur, bestsellerauteur van de dichtbundels Melk en honing en De zon en haar bloemen Prachtige, luxe cadeau-editie Voor de lezers van De alchemist van Paulo
Coelho en de boeken van Haemin Sunim De profeet geldt als een van de bekendste spirituele boeken van de twintigste eeuw. De filosoof en kunstenaar Kahlil Gibran werd geboren in
Libanon maar emigreerde al snel met zijn moeder naar Amerika. Zijn ervaringen als immigrant waren de basis voor De profeet. In dit meesterwerk verbindt hij twee werelden: die van de
oosterse mythen uit zijn jeugd en die van de westerse verlichting en tolerantie die hij omarmde. Voor veel lezers is De profeet een persoonlijke bijbel en biedt het boek inspiratie en houvast in
een drukke, veranderende wereld. Een mysterieuze profeet, Almustafa, gaat aan boord van een schip om naar zijn thuisland terug te keren na twaalf jaar in ballingschap te hebben geleefd.
Voordat hij vertrekt, wordt hij tegengehouden door een groep mensen die hem vraagt zijn wijsheid met hen te delen. Dat doet hij in 28 poëtische essays, die diepzinnige en tijdloze inzichten
bieden in verschillende aspecten van het leven zoals liefde, pijn, vriendschap, familie, schoonheid, religie, vreugde, verdriet en dood. In de pers ‘Ritmisch en barstensvol gevoel roepen de
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woorden van Kahlil Gibran de majestueuze cadans van het Oude Testament tot leven.’ The Chicago Post ‘Magnifiek. Simpelweg een meesterwerk.’ The Independent ‘Gibran biedt geen
simpele route naar geluk, geen formule voor een succesvol leven. Eigenlijk leert hij je goed naar je eigen hart en geest te luisteren.’ The New York Times ‘Het boek bevat schitterende
spirituele dialogen. De kracht van Gibrans poëtische werken ligt in de toegankelijkheid.’ Tubantia ‘Mijn lievelingsboek!’ Noor de Groot in NRC, over De zon en haar bloemen van Rupi Kaur
‘De gedichten raken je in je ziel en laten je nadenken.’ Wim Krings, Boekhandel Krings, over Melk en honing van Rupi Kaur, Radio L1
Tijdens een reis van een week door de Pyreneeën ontmoet Pilar, een studente uit Barcelona, een jeugdvriend van wie zij altijd is blijven houden. Deze vriend koestert gelijke gevoelens voor
haar, maar zijn probleem is dat hij op het punt staat zich tot priester te laten wijden. Via deze aangrijpende liefdesgeschiedenis toont Coelho ons de vrouwelijke kant van God. Dit prachtige
boek werpt een ander licht op de kracht van de liefde en de ervaring van het spirituele.
Kun je er ongestraft voor kiezen de verantwoordelijkheid voor je leven uit handen te geven? Michelle Buurman hoopte tot voor kort van wel. Ze is in paniek. Haar therapeut heeft met haar
gebroken. In de wachtkamer van de crisisdienst wordt ze opgehaald door Frans, een medewerker in opleiding met een geel hesje. Volgens haar voormalige goeroe leefde Michelle achter haar
taal, maar hij heeft wel meer gezegd dat nu niet meer vanzelfsprekend is. In een reeks gesprekken vertelt Michelle aan Frans wat er is gebeurd met Sieb, de pseudopsycholoog die ze heilig
had verklaard. Langzaam maar zeker begint het haar te dagen dat het streven naar totale overgave misschien wel in haar familie zit. Wie brengt mij naar Mentrum is een roman over
grenzeloos geloven in iets anders dan jezelf, over de gevaren van een ongelijke machtsverhouding, over verlies, en over de neiging om de geschiedenis te herhalen in de hoop dat die op een
dag opnieuw geschreven kan worden. Eveline Vreeburg (1984) debuteerde in 2011 met haar roman Onder pseudoniem. Zij studeerde Europese studies en literary studies aan de Universiteit
van Amsterdam. Vreeburg woont en werkt in Lissabon. Over Onder pseudoniem: 'Een merkwaardig genadeloze roman, vermomd als een naïef meisjesboek, dat me nu al weken bezighoudt.
Gevaarlijke schrijfster, die Eveline Vreeburg.' Marja Pruis, De Groene Amsterdammer 'Vreeburg weet de aandacht vast te houden. De afstandelijke, licht sarcastische toon is zeer vermakelijk.'
HP/De Tijd
Coelho neemt de lezer in De winnaar staat alleen mee naar het filmfestival van Cannes. Hier komt de zogenaamde ‘superklasse’ bij elkaar, zij die het in de wereld van de mode en de film
gemaakt hebben. Sommigen van hen leven in angst te midden van eigen geprefabriceerde dromen, bang om geld, macht en roem te verliezen. Ze deinzen nergens voor terug en doen er
alles aan om hun status te behouden.
Genève 2013. Linda, een vrouw van eenendertig, begint de sleur en voorspelbaarheid van haar dagelijks leven als een probleem te ervaren. In de ogen van anderen heeft ze het echter
helemaal voor elkaar: een goed huwelijk, een man die van haar houdt, lieve en voorbeeldige kinderen en een allerminst saaie baan als journaliste. Ze kan het nauwelijks meer opbrengen te
doen alsof ze gelukkig is terwijl ze slechts een enorme apathie voelt. Dat verandert allemaal wanneer ze door haar werk een jeugdvriend tegenkomt. Deze Jacob is een succesvol politicus, en
tijdens het interview dat ze hem afneemt wordt ze iets gewaar dat ze lang kwijt was: passie. Alles zal ze er voor overhebben die onmogelijke liefde waar te maken, ook als ze daarvoor haar
hele hebben en houden op het spel moet zetten.
De jonge Braziliaanse Maria verlangt koortsachtig naar het grote avontuur en de grote liefde. Onder valse voorwendselen wordt ze naar Genève gelokt, waar ze in de prostitutie belandt. Ze
doet haar werk echter zonder schaamte, omdat ze haar geest leert zich niet te beklagen over wat haar lichaam doet en omdat ze zichzelf niet toestaat verliefd te worden. Niettemin blijft seks
voor haar, net als de liefde, iets raadselachtigs. Dat verandert wanneer ze een jonge schilder ontmoet die haar in verwarring brengt, want ook al is hij net zo verloren als zij, hij weet de taal
van het hart te spreken.
‘Wandelaar, een weg is er niet, de weg wordt al gaande gemaakt.’ Maktub is een boek met verhalen zoals alleen Paulo Coelho ze schrijft: moderne parabelen die niet pretenderen één
waarheid te vertellen. Ze bieden lezers een kleurrijke schat aan grote en kleine wijsheden uit verschillende culturen. De inspiratie voor deze verhalen vond Coelho onder andere bij
volksverhalen. Maktub is geen moralistisch boek, maar een uitwisseling van ervaringen. Het biedt bij uitstek de gelegenheid om stil te staan bij het leven en jezelf weer te vinden. Maktub: het
staat geschreven.
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MaktubHet staat geschrevenSingel Uitgeverijen
Susan Smit staat bekend om haar speelse en persoonlijke benadering van spiritualiteit in het dagelijks leven. Ze staat met haar voeten midden in het moderne leven en met haar hoofd in een wolk van
mijmeringen. In Sterrenstof maakt Smit korte metten met verplicht positief denken en gedweep met kalenderwijsheden. Vol zelfspot en wars van zweverigheid en wollige taal prikt ze de spirituele mythen van
vandaag door en graaft ze dieper naar doorleefde beschouwingen. Bewustwording bereik je volgens Smit niet door je van de wereld te onthechten en je lichaam en gevoelens te ontstijgen; het draait er juist
om het leven ten volle aan te gaan, fouten te maken, op te krabbelen en tot inzichten te komen.
De grote kracht van Paulo Coelho is misschien wel dat zijn ideeën, filosofieën en onderwerpen direct aansluiten bij de verlangens van zijn lezers, die op zoek zijn naar hun eigen weg en naar nieuwe
manieren om de wereld te begrijpen. In Als een rivier spreekt de auteur rechtstreeks tot zijn lezers en lezeressen. Hier zijn voor het eerst stukken samengebracht die eerder verspreid over de wereld zijn
verschenen. Via speelse, soms emotionele, dan weer beschouwende impressies en gedachten geeft Coelho zijn verfrissende kijk op de wereld en het leven, en laat hij telkens vanuit een andere invalshoek
zien hoe mensen invloed op het leven kunnen uitoefenen door de juiste keuzes te maken.
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