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schrijver van de buitencategorie.’ – The New Yorker ‘Savage schrijft als de donder, als de
bliksem.’ – Los Angeles Times
Skiing 1977-10
New York Magazine 1989-03-06 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of
the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything
from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New
York as both a place and an idea.
The Publisher 1968
Billboard 1974-12-21 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music
publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard
publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video,
gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste deel van
zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee
van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft
in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en
over de bepalende momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een
roerige periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het licht kwam - tot
de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de
Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land
zou bekleden. In zijn bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich
meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse
partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office
en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We
zijn getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een
mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten
beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de
te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend optreedt
na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt
tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de
opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij
hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de
boodschap van hoop en verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op
het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen
land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn
vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich
voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai
geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat democratie geen geschenk
van boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan
we samen voortbouwen, elke dag weer.
Als Beale Street kon praten James Baldwin 2018-10-09 Harlem, begin jaren zeventig, de tijd van
Aretha Franklin en Ray Charles. De 19-jarige Tish is zwanger van haar grote liefde Fonny, een
jonge beeldhouwer. Hij zit vast, beschuldigd van een verkrachting, ingerekend door een
racistische agent. Terwijl hun beider families hun best doen om Fonny’s naam te zuiveren, wordt
het jonge paar heen en weer geslingerd tussen hoop en wanhoop. Een liefdesverhaal als de
blues, gepassioneerd, melancholiek en onvergetelijk.
Cocktails of the Movies Will Francis 2021-03-16 Now available in a new expanded and updated
edition, Cocktails of the Movies serves up the 72 greatest cocktails to have featured on film.
Take a journey through Hollywood's lifelong love affair with cocktails, celebrating the greatest
characters and their iconic drinks through original illustrations and easy-to-follow recipes. From
Marilyn's Manhattan in Some Like It Hot to The Dude's White Russian in The Big Lebowski,
there's something for everyone. Each cocktail is accompanied by the recipe, method, a history of
the drink and a synopsis of its scene in the movie alongside full-color original artwork.
Een boek Hervé Tullet 2014 Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de volgende
bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft, verandert het van kleur. Maar pas op, als je het
boek kantelt, rollen de bolletjes naar een kant. Interactief prentenboek met eenvoudige
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Lisey's verhaal Stephen King 2014-11-28 Lisey s verhaal is een bijzondere roman over het
huwelijk, een krachtig liefdesverhaal over wat het betekent om getrouwd te zijn met een
schrijver. Lisey Landon ontdekt na de dood van haar man dat de `demonen waarmee hij als
schrijver worstelde maar al te werkelijk zijn. Lisey s verhaal is het meest persoonlijke boek van
Stephen King en het is dan ook opgedragen aan zijn vrouw Tabitha King. 'Stephen King laat me
al sinds mijn vijftiende met doodsangst en verwondering naar de wereld kijken, maar ik ben nog
nooit zo overtuigd geweest van zijn grootsheid als door dit boek.' Michael Chabonz Stephen King
(1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en
fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Skiing 1980
Gin & Tonic Frédéric Du Bois 2018-10-03 De explosieve opkomst van gins - waarbij zelfs
cocktailbars en restaurants hun eigen gin creëren - ginmenu's in de meeste bars en het rijke
aanbod merken en soorten in supermarkten en speciaalzaken zorgen er voor dat de goede gin &
tonic een blijver is. Iedereen zou over de nodige basiskennis moeten beschikken. Welke gin hoort
bij welke tonic, op welk moment en welke kruiden passen er in de ideale mix? Deze Gin en Tonicbijbel heeft zijn strepen verdiend en blijkt het ultieme naslagwerk. Frédéric Du Bois, ginexpert,
en Isabel Boons, culinair journaliste, bieden het antwoord op al je vragen, en geven je een aanzet
voor jouw eigen creaties als ginliefhebber. Met behulp van een zeer praktische indeling van de
gins en de tonics maak je nooit meer de foute keuze.
Casino Royale Ian Fleming 2011-11-01 Maak kennis met James Bond: charmant, beschaafd,
aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn carrière krijgt geheim agent
007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel spelende Russische spion, bijgenaamd Le
Chiffre, onschadelijk te maken. De wijze waarop dit moet gebeuren is door hem aan de
baccarattafel te ruïneren en zo zijn Sovjetbazen te dwingen hem 'met pensioen te sturen'.
Algauw is Le Chiffre aan de verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens de
regels te spelen. Bonds aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte
redder. 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. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino
Royale. In 1964 overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Zijn
veertiende en laatste James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in

Magische praktijken Alice Hoffman 2013-05-31 De zusjes Gillian en Sally Owens worden
opgevoed door hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur bijbrengen en
en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele
jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor Sally's huis stopt, met achter in haar auto het
lijk van haar minnaar, James. Ze begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van
James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een beroep op de
magische praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie en
echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.
Catalog of Copyright Entries. Third Series Library of Congress. Copyright Office 1967
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and Contributions to
Periodicals July - December)
British Books 1967
De schoonheid van weerbarstig proza Lydia Davis 2019-12-13 Met ‘De schoonheid van
weerbarstig proza’ reikt Lydia Davis ons de sleutel aan tot het lezen van haar werk – wat het
leesplezier alleen maar zal vergroten. De korte verhalen van Davis tellen vaak minder dan tien
regels, soms zelfs slechts één, en beschrijven alledaagse observaties en belevenissen in
ongekunstelde, laconieke taal. Op het eerste gezicht dan. Bij een tweede lezing begint de goede
verstaander nieuwe lagen te vermoeden. En wanneer Davis zelf haar werk analyseert, zoals in
deze bundel vol verhelderende essays, dan openbaren zich de doordachte vorm en inhoudelijke
diepgang. Vanaf de allereerste gedachte of zinsnede tot de maanden en zelfs jaren waarin ze aan
een zkv slijpt en snoeit: Davis biedt inzicht in haar schrijf- en redactieproces. Ze vertelt over
lievelingsschrijvers en visuele kunstenaars die haar werk hebben beïnvloed, en strooit
ruimhartig met schrijftips.
Windows 7 voor Dummies A. Rathbone 2009
De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man ter wereld deelt
Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks dat hij de meest vreselijke
oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De 100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in
Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938
toen hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij
maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een dodenmars.
Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te
brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste
leven te leiden. Hij beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter
wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk
kunt vinden, zelfs in de donkerste tijden.
Toen ik jou ontmoette Cecelia Ahern 2016-01-29 Het jaar waarin alles veranderde. Het jaar
waarin ik mijn thuis vond. Het jaar dat ik jou ontmoette. Op het moment dat Jasmine haar baan
verliest, lijkt haar wereld in te storten. Gewend aan een leven waarin haar werk en haar geliefde
zus haar volledig in beslag nemen, valt ze met haar plotselinge vrijheid in een zwart gat. Maar
haar ontslag opent nieuwe deuren. In haar jaar als werkloze leert ze meer over zichzelf dan ze
ooit had kunnen bedenken - en meer over anderen dan ze ooit had durven dromen. Soms dient
vriendschap zich aan op de meest onverwachte momenten. Cecelia Ahern (1981) debuteerde met
PS: Ik hou van je, dat in meer dan veertig landen de bestsellerlijsten haalde. Het succesvolle
debuut werd in 2007 verfilmd met Hilary Swank en Gerard Butler in de hoofdrollen. Sindsdien
schreef ze onder meer Het boek van morgen, De tijd van mijn leven, Honderd namen en Love,
Rosie, dat eveneens succesvol werd verfilmd in 2014. ‘Officieel één van haar beste boeken. [...]
Een hartverwarmend verhaal over de dingen die we kunnen leren van anderen als we onze
vooroordelen opzijschuiven.’ IRISH INDEPENDENT ‘Ahern draait op een scherpzinnige manier
de rollen om, en voorziet de lezer van intrigerende levenslessen. Ik was compleet verslaafd.’
SUNDAY EXPRESS ‘Meeslepend, oprecht en ambachtelijk. Cecelia Ahern is een onbetwiste
meester in het schrijven over relaties. We verslonden elk hapje. Mis het niet.’ HEAT ‘Prachtig
geschreven en uitdagend voor de geest.’ CLOSER
Rum Isabel Boons 2016-05-24 De nieuwe referentie voor elke rumliefhebber Dit boek is een ode
aan de rebel onder de spirits: rum. Geen regels, geen wetten en geen opgelegde definities. Rum
herbergt een schat aan kleuren, geuren en smaken - toegankelijk of complex, zacht of stevig - en
de verscheidenheid is even rijk als de geschiedenis en de cultuur die deze spirit omringen. Deze
gids biedt een overzicht van meer dan 600 verschillende soorten rum en deelt ze in volgens een
vernieuwend smaakmodel. Zo heb je meteen een helder overzicht van de oorsprong, de smaak
en het aroma. Verder lees je alles over de verschillende stijlen rum, het productie- en
rijpingsproces, the perfect serve en de beste rumbars. Met alle nodige achtergrondinformatie om
een echte rum aficionado te worden. Let's rumble!
Het naakte gezicht Sidney Sheldon 1994 Een psycho-analyticus die verdacht wordt van moord
op twee directe medewerkers, probeert zelf zijn onschuld te bewijzen.
Yoga Journal 2002-03 For more than 30 years, Yoga Journal has been helping readers achieve
the balance and well-being they seek in their everyday lives. With every issue,Yoga Journal
strives to inform and empower readers to make lifestyle choices that are healthy for their bodies
and minds. We are dedicated to providing in-depth, thoughtful editorial on topics such as yoga,
food, nutrition, fitness, wellness, travel, and fashion and beauty.
New York Magazine 1973-05-14 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of
the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything
from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New
York as both a place and an idea.
Wodka Frédéric Du Bois 2018-09-14 De geheimen achter deze mysterieuze spirit ontrafeld.
Wodka is al lang véél meer dan het nationale drankje van Rusland en Polen. Van Azië en GrootBrittannië tot de Verenigde Staten: dit vuurwater heeft de hele wereld veroverd en is de meest
verkochte spirit ter wereld. De term vuurwater duidt op zijn belangrijkste kwaliteit: een neutrale
sterkedrank, zonder geur en met een pure smaak, en hierdoor meteen ook de beste vriend van
elke barman en de basis van elke cosmopolitan, moscow mule of bloody mary. Wodka, de
complete gids vertelt je alles, van de oorsprong, de productiemethode, een overzicht van de
talloze wodkamerken en de lekkerste cocktails tot hoe je deze drank het beste drinkt.
New York Magazine 1971-03-15 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of
the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything
from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New
York as both a place and an idea.
Het geweld van de hond Thomas Savage 2021-11-09 Het leven van twee broers op hun ranch in
het Amerikaanse westen in de jaren twintig van de twintigste eeuw verandert onherroepelijk als
een van hen trouwt, en de ander dat niet kan verkroppen en probeert zijn nieuwe schoonzus
kapot te maken. Het geweld van de hond is een koortsachtig geschreven moderne
westernklassieker over masculien geweld. De recente verfilming van regisseur Jane Campion,
met in de hoofdrollen Benedict Cumberbatch en Kirsten Dunst, werd onderscheiden met een
Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië, en is vanaf december als The Power of the Dog te
zien op Netflix. ‘Krachtig en aangrijpend, een literair kunststukje.’ – Annie Proulx ‘Een rijk
psychodrama voor fans van Brokeback Mountain.’ – The Guardian ‘Thomas Savage is een
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1966.
The Bookseller 1969 Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas
bookseller, separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular
series.
Bantam Great Outdoors Vacation and Lodging Guide Val Landi 1980-04
Skiing 1980-01
Renegades Barack Obama 2021-11-12 In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de
baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al lange
tijd met elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en
over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat
land kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder
gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige,
onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en muzieklegende
Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de
bepalende momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in
Amerika en de steeds bredere kloof tussen de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit
van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een
fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke mannen, een zwarte en een
witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en
gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat:
* Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen
* Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn
'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière *
Zeldzame en exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en
verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die dienen als
omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens
ten minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het
vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende
avontuur en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun
favoriete protestsongs en over de meest inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen. Tijdens
de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter en waarachtiger
verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Bookseller 1967 Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller,
separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
The Virgin Encyclopedia of the Movies Derek Winnert 1995 An illustrated work, covering every
aspect of the movie industry. It contains information on actors, directors, classic movies, special
effects, stunts, animation and movie star lifestyles. Included are 250 landmark movies, a
comprehensive Whos's Who and sections on the movie industry and technology. including Xan
Brooks, Paul Sussman, George Watson and Carol Allen, many of which helped to script the
permanent exhibition at the Museum of the Moving Image in London.
Cyprus Georgina Hayden 2019-09-30
The Cocktail Joseph Lanza 1995 A cultural history of the cocktail by the author of Elevator Music
shows how cocktails have impacted politics, movies, popular songs, architecture, circadian
rhythms, and social interactions.
Altijd het bruidsmeisje Lindsey Kelk 2016-09-08 Heerlijke feelgoodroman over de valkuilen
van het leven en de liefde Maddie is enorm gevleid als haar beste vriendin Lauren haar vraagt
bruidsmeisje en ceremoniemeester te zijn op haar huwelijksdag. Maar die eer brengt ook een
fikse verantwoordelijkheid met zich mee – of ze de hele trouwerij graag even in recordtempo wil
plannen! Maddies wereld staat volkomen op zijn kop: aan de ene kant een overgelukkige
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vriendin (die jammer genoeg wel wat akelige bridezillatrekjes vertoont), en aan de andere kant
een vriendin die maar niet kan stoppen met huilen omdat ze gaat scheiden. En tot overmaat van
ramp zijn er ook nog Will en Tom. Will is grappig en houdt van een feestje en Maddie heeft altijd
heel veel lol met hem. Tom is stroef en afstandelijk en ze kan niet echt hoogte van hem krijgen,
dus waarom kan ze hém nou niet uit haar hoofd zetten...? De pers over Altijd het bruidsmeisje
‘Slim, hip en hilarisch grappig – een juweel van een boek!’ Heat ‘Echt geweldig.’ The Sun
‘Fantastisch.’ Hello
23 dingen die ze je niet vertellen over het kapitalisme Ha-Joon Chang 2011-05-11 Kritische
analyse van vrijemarktdenken Er zijn misschien wat nadelen aan verbonden, maar er is eigenlijk
geen alternatief voor de vrijemarkteconomie. We worden er toch ook allemaal beter van? Fout.
Ha-Joon Chang, een van de meest gerespecteerde economen ter wereld, maakt in dit boek korte
metten met de grootste mythes over de economie in het algemeen en het vrijemarktdenken in
het bijzonder. Niet iedereen wordt rijker van marktwerking, duurbetaalde managers leveren niet
per se betere prestaties en we leven niet in een postindustriële economie. Chang weet elk idee
dat wij over economie hebben op zn kop te zetten. 23 dingen die ze je niet vertellen over het
kapitalisme, boordevol informatie over geld, gelijkheid, vrijheid en hebzucht, laat zien dat de
vrije markt veel verliezers kent en vaak leidt tot een inefficiënte manier van economie bedrijven.
In dit prikkelende boek legt de auteur, die in de traditie staat van John Kenneth Galbraith and
Joseph Stiglitz, uit hoe de economie echt werkt en waarom verstandig overheidsbeleid meestal
tot betere resultaten leidt dan pure marktwerking.
New York Magazine 1969-03-03 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of
the New York Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography covering everything
from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New
York as both a place and an idea.
The Illustrated London News 1981
Fast, fresh, simple Donna Hay 2011
Delphi Complete Novels of Sinclair Lewis (Illustrated) Sinclair Lewis 2022-01-15 The first
American to receive the Nobel Prize in Literature, Sinclair Lewis was revered for his vigorous
and graphic art of description and his ability to fashion, with wit and humour, innovative and
inspiring characters. Masterpieces such as ‘Main Street’, ‘Babbitt’, 'Arrowsmith' and
‘Dodsworth’ are noted for their critical views of American capitalism and materialism in the
interwar period, while promoting strong characterisations of modern working men and women.
This comprehensive eBook presents Lewis’ complete novels, with numerous illustrations, rare
texts appearing in digital print for the first time, informative introductions and the usual Delphi
bonus material. (Version 1) * Beautifully illustrated with images relating to Lewis’ life and works
* Concise introductions to the major novels * All 23 novels, with individual contents tables *
Features rare texts appearing for the first time in digital publishing * Images of how the books
were first published, giving your eReader a taste of the original texts * Excellent formatting *
Rare short stories digitised here for the first time * Special chronological and alphabetical
contents tables for the short stories * Easily locate the stories you want to read * Ordering of
texts into chronological order and genres Please visit www.delphiclassics.com to browse through
our range of exciting titles CONTENTS: The Novels Hike and the Aeroplane (1912) Our Mr.
Wrenn (1914) The Trail of the Hawk (1915) The Job (1917) The Innocents (1917) Free Air (1919)
Main Street (1920) Babbitt (1922) Arrowsmith (1925) Mantrap (1926) Elmer Gantry (1927) The
Man Who Knew Coolidge (1928) Dodsworth (1929) Ann Vickers (1933) Work of Art (1934) It
Can’t Happen Here (1935) The Prodigal Parents (1938) Bethel Merriday (1940) Gideon Planish
(1943) Cass Timberlane (1945) Kingsblood Royal (1947) The God-Seeker (1949) World So Wide
(1951) The Shorter Fiction Selected Short Stories (1935) Miscellaneous Short Stories Please
visit www.delphiclassics.com to browse through our range of exciting titles or to purchase this
eBook as a Parts Edition of individual eBooks
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