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gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico
Melk en honing Rupi Kaur 2018 Gedichten en (poëtische) notities over lijden, liefhebben, breken en helen:

en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie achter de

onmogelijke liefde, misbruik, verkrachting, geweld en vrouwelijkheid.

(honderden) moorden zit: de maffia, een psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en

Haar naam was Sarah Tatiana de Rosnay 2009-10-31 De tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt en

kwaad, leven en dood, fictie en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.

naar het wielerstadion in Parijs gebracht, waar duizenden joden worden verzameld voor deportatie. Niemand

Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of

heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in een kledingkast opsloot, net voordat de politie het

award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people,

appartement binnendrong, en de sleutel bij zich stak. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse

lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in

journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia. Ze gaat op zoek in archieven en via het

the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years.

dossier van Sarah ontdekt zij het goed verborgen geheim van haar schoonfamilie.

The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a

Een handvol hemel Kristin Hannah 2016-06-16 Madelaine Hillyard is een succesvolle hartchirurg met een

lifestyle that is uniquely Southern Californian.

geweldige carrière, maar haar privéleven loopt beduidend minder soepel. Als alleenstaande moeder heeft ze

Overspel Paulo Coelho 2014-09-30 Genève 2013. Linda, een vrouw van eenendertig, begint de sleur en

moeite haar werk te combineren met haar opstandige dochter, laat staan dat ze er nog een sociaal leven op na kan

voorspelbaarheid van haar dagelijks leven als een probleem te ervaren. In de ogen van anderen heeft ze het echter

houden. En haar bestaan wordt nog ingewikkelder gemaakt door de twee broers DeMarco. Francis is een

helemaal voor elkaar: een goed huwelijk, een man die van haar houdt, lieve en voorbeeldige kinderen en een

vriendelijke, behulpzame man die altijd klaarstaat om Madelaine uit de brand te helpen, terwijl zijn tegenpool

allerminst saaie baan als journaliste. Ze kan het nauwelijks meer opbrengen te doen alsof ze gelukkig is terwijl ze

Angel al van jongs af aan de spreekwoordelijke bad boy uithangt. Jaren geleden liet Angel Madelaine op een heel

slechts een enorme apathie voelt. Dat verandert allemaal wanneer ze door haar werk een jeugdvriend tegenkomt.

kwetsbaar moment in haar leven in de steek, een verraad dat diepe wonden heeft geslagen in haar hart en dat zijn

Deze Jacob is een succesvol politicus, en tijdens het interview dat ze hem afneemt wordt ze iets gewaar dat ze lang

broer Francis in machteloze woede achterliet. Nu is Angel terug en vraagt de twee mensen die hij al die jaren

kwijt was: passie. Alles zal ze er voor overhebben die onmogelijke liefde waar te maken, ook als ze daarvoor haar

heeft genegeerd om hulp. Kunnen Madelaine en Francis hun pijn en verdriet opzij zetten en Angel een tweede

hele hebben en houden op het spel moet zetten.

kans in hun leven geven?

Art Books, 1950-1979 R.R. Bowker Company 1979

De Fevre Dream George R.R. Martin 2013-09-25 George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner

Hotel op de hoek van bitter en zoet J. Ford 2011-02-15 De jonge Henry Lee wordt door zijn vader naar een witte

Marsh heeft grote moeite werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke

school in een witte wijk van Seattle gestuurd, omdat hij 'Amerikaan moet worden'. Maar het is 1942, en sinds de

aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De reden? De spookachtig

Japanse aanval op Pearl Harbor is iedereen van Aziatische komaf even verdacht. Henry wordt op school gepest en

bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is

buitengesloten. De enige vriend die hij heeft is Sheldon, een zwarte jazzsaxofonist die hem met raad en daad

vergaan tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de

bijstaat. Dan vindt hij een onverwachte bondgenoot in Keiko, een nieuwe leerlinge die ook gepest wordt om haar

komende tien jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan,

afkomst. Keiko en Henry worden vrienden, en langzaam bloeit er meer tussen hen op. Maar Keiko is van Japanse

vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te stellen

komaf, en als de Amerikaanse overheid besluit dat alle burgers van Japanse komaf naar interneringskampen

accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord,

moeten, worden de twee van elkaar gescheiden. Ruim veertig jaar later ziet Henry op het nieuws dat in het

misschien tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar zeker tot

Panama Hotel, waar vroeger de Japanse wijk begon, een ontdekking is gedaan. In de kelder zijn spullen gevonden

hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met

van Japanse families die ze daar hadden opgeslagen voor zij weggevoerd werden. Onder de voorwerpen bevindt

Anne Rice Dagboek van een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News

zich een bamboeparasol, beschilderd met oranje vissen. Met een schok realiseert Henry zich dat die van Keiko was.

2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met

Herinneringen aan hun tijd samen komen boven, en Henry begint te hopen dat het verleden misschien nog een

ingang van dit najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt

tweede kans biedt...
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Popular Science 1945-08 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology

waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot

and their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and

mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt.

science and technology are the driving forces that will help make it better.

Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele

The Nation [Electronic Resource] 1892

leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van

Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of

wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn

award-winning feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people,

lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit

lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in

van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit

the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years.

voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer

The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely interested in a

dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld.

lifestyle that is uniquely Southern Californian.

Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen

Forthcoming Books Rose Arny 1990

en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel

The New York Times Biographical Service 1980 A compilation of current biographical information of general

opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig,

interest.

zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele,

De vijfde vrouw James Patterson 2021-03-01 New York Times bestsellerauteur James Patterson bewijst in ‘De

weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als

vijfde vrouw’ opnieuw het enorme succes van de Women’s Murder Club en introduceert in het vijfde deel van

een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels

de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de advocate Yuki, vraagt haar om hulp wanneer haar moeder op

voor het leven, met moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en

mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis. Al gauw ontdekken de vriendinnen dat er meerdere patiënten om

inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"

het leven zijn gekomen die genezen waren verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in zijn hoofd om te moorden

intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot,

in een ziekenhuis? James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996

controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als

eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,

een vaderfiguur.' - TROUW

waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de

The Nation 1892

bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze

The New York Times Magazine 1980

cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein

Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij

achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij

schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs,

meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk

Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen

heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de

van het lijden van het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden

Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.

gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne

Een eerste liefde in Parijs Paula McLain 2011-03-04 Hij zou de beroemdste Amerikaanse auteur van de twintigste

Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf Anne

eeuw worden, zij zijn 'vergeten' eerste vrouw. Maar wanneer ze elkaar in 1920 ontmoeten is Ernest Hemingway

Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van de familie, Otto

niets meer dan een journalist met schrijversaspiraties, gewond teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog. Elizabeth

Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het

Hadley Richardson was acht jaar ouder dan hij en geloofde als geen ander in zijn talent. Hun huwelijk zou niet

Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen

meer dan zes jaar duren, en voerde hen van Chicago naar Parijs, een leven dat zich afspeelde in het Quartier Latin

verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons

en de literaire salons van Gertrude Stein. Hemingway groeit in zijn rol als schrijver, totdat hij de 'bescherming'

meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat

van Elizabeth niet meer nodig heeft. Als Hemingway een verhouding met een andere vrouw begint, beseft ze dat

ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo

hun huwelijk voorbij is. Een eerste liefde in Parijs is een indringend verhaal over twee mensen bij wie de vlam

Levi

der liefde langzaam dooft, terwijl Hemingways ster steeds meer schittert. 'Hij zou nooit meer onbekend zijn. Wij

De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden met

zouden nooit meer zo gelukkig zijn,' schrijft Paula McLain in deze roman over romantiek en opoffering,

hun 50 neven.

vrijheidsdrang en geborgenheid. Een eerste liefde in Parijs is niet alleen een liefdevol portret van een beginnend

De wintertuin Kristin Hannah 2020-11-03 Anya heeft nooit willen vertellen wat er tijdens de oorlog is gebeurd.

schrijver, het is ook een roman over de kunst van het loslaten.

Maar haar geheim is het enige wat haar dochters weer bij elkaar kan brengen Een hartverscheurende

12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om

oorlogsroman van de auteur van De nachtegaal ‘Een ontroerende roman over vriendschap en familie, verlies en

antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.

troost.’ Algemeen Dagblad De zussen Meredith en Nina zijn erg verschillend van aard. De een bleef thuis om haar

Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend

kinderen op te voeden en het familiebedrijf te runnen, de ander volgde haar droom om fotojournalist te worden

wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons

en reisde de hele wereld over. Wanneer hun vader ziek wordt beseffen ze dat ze hun krachten moeten bundelen.
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Hun afkeurende moeder Anya is zelfs nu niet in staat troost te bieden. Op zijn sterfbed vraagt hun vader Meredith

Wanneer hun moeder overlijdt hebben ze alleen elkaar nog, want hun verbitterde vader geeft niets om zijn

en Nina nog één keer te luisteren naar het Russische sprookje dat hun moeder altijd vertelde, maar waarvan ze

kinderen. Winona, de oudste, wordt advocaat, Aurora trouwt en Vivi Ann blijft op de ranch. Als jongste van de

nooit het einde hebben gehoord. Zo komt eindelijk Anya’s tragische verleden in het door oorlog verscheurde

drie, met een hart zo groot als de oceaan voor haar huis, probeert Vivi Ann een plichtsgetrouwe dochter te zijn -

Leningrad aan het licht. En haar dochters luisteren, helemaal tot het einde... In de pers ‘Hannah is steengoed in

tot er een vreemdeling in het stadje verschijnt en ook zij besluit haar hart te volgen. Kristin Hannah schreef al

diepgravende karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post ‘Een

vele bestsellers, waaronder Zomernacht en De wintertuin. Haar boeken worden in meer dan twintig landen

grootse, bitterzoete pil waarin je wilt blijven lezen.’ Zin ‘Prachtig ontroerend verhaal. De karakters worden

gepubliceerd. Ze woont met haar gezin in Washington, V.S. www.kristinhannah.com

subliem getekend.’ NBD Biblion ‘Alles zit erin: spanning, ontroering, verdriet. Het pakt je beet en laat je niet meer

Een huis voor meneer Biswas V.S. Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt

los.’ Boekenbijlage.nl ‘Een mooi geschreven roman met een prachtige verhaallijn.’ Leesfanaten.nl

Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij

Een beknopte geschiedenis van zeven moorden Marlon James 2015-05-15 Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen

in de familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen.

voor het Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee grootste politieke partijen

Hij komt in opstand en door middel van verschillende carrières probeert hij zich uit de greep van zijn

gebruikt om de komende verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob Marley 56 kogels afgevuurd.

schoonfamilie te worstelen en eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes gebaseerd op het leven van

Marley, zijn vrouw en zijn manager overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte aanslag op de

V.S. Naipauls vader op Trinidad vormt deze roman een hartverscheurende, tragikomische beschrijving van een

Zanger en de zoektocht naar de motieven van de daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt

man op zoek naar autonomie tegen de achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S. Naipaul werd in

naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een

2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur bekroond.

journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een vermoorde politicus nemen je mee naar hun

The Middle East, Abstracts and Index 2006

wereld, van het door bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de jaren '70 naar de door rudeboys

De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4 gekleurde litho's en een gekleurd

gedomineerde crackpanden van New York in de jaren '80, om te eindigen op een onherkenbaar veranderd

omslag. Op de voorkant een afbeelding van de molenaarszoon en de kat die een laars aantrekt.

Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en ondergang van

Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan Brown

een internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is een

`De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze

monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.

overzees komt te overlijden, treedt zijn voornaamste informant naar voren met een opzienbarende en dreigende

Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997 Sprookjesachtige komedie waarin een viertal jonge verliefden,

claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten

bij wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld zijn, in handen vallen van elfen die hun

vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen, en een vluchteling die politiek asiel

verliefdheden door middel van een kruid willen herverdelen.

aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Met een ophanden zijnde

Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een

verwoestende aanval op de Verenigde Staten ziet de kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich

klein dorpje op het platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken

te wenden tot anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest gevaarlijke missies ooit uit te voeren.

in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem

De overkoepelende missie, met codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien

te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en

ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.

haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson

61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste

in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de

moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee

prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was

Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De

afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper

lokale politie heeft problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te

class.

helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies

De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij

61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt.

dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks dat hij de meest vreselijke oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De

De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee

100-jarige Eddie Jaku groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland, maar dat

Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster

veranderde allemaal in november 1938 toen hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp

door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd

werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een

miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld.

dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot hulde te

Jij bent een badass Jen Sincero 2016-05-03 Met alle wildgroei aan inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero

brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij

gelukt om een verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met hilarische en inspirerende verhalen

beloofde zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn. Deze krachtige,

levensveranderende inzichten geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor losers’ en ‘Het was de

hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt vinden, zelfs in de donkerste tijden.

schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt Sincero je mee op een transformerende tour. Ze laat je zien hoe je je

De kleuren van de nacht Kristin Hannah 2012-10-09 Wervelende roman over drie zussen - boordevol

financiën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk alle geweldige dingen kunt krijgen waar je naar

verrassingen De zusjes Grey wonen in Washington, op een paardenranch die al vier generaties in de familie is.

verlangt. Ben je bang om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero was aanvankelijk ook
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een scepticus en heeft daarom dit boek geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new age-sausje. Na

hartsvriendinnen. De serieuze Kate komt uit een liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en houdt van

het lezen van dit boek ben je een badass, ken je jezelf en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de

glamour. Bij haar thuis is het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact dat ze altijd op elkaar kunnen

dingen die je niet kunt veranderen en de dingen te veranderen waar je niet van houdt, en hoe je het leven gaat

rekenen, een belofte die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd journaliste geworden. Kate

krijgen waar je vroeger altijd jaloers op was.

heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor het moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de twee

Meer van herinnering Kristin Hannah 2018-05-16 Na twintig jaar huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat

vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully een dringende oproep krijgt... De pers over de boeken van

haar man wil scheiden. Eenzaam vertrekt ze naar Mystic, het kleine stadje waar ze is opgegroeid. Daar ontmoet ze

Kristin Hannah ‘Een meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en het verdriet van

haar jeugdliefde Nick. Het meer van herinnering is een meeslepende roman die laat zien dat liefde de diepste

de drie vrouwen mooi wordt beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen

wonden kan helen...

en hetisweergeven
Waar
Bernadette?van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post ‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en

Dat vreemde in mijn hoofd Orhan Pamuk 2016-04-21 Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of wat het

met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad

lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door krachten die we niet

Wat Alice vergat Liane Moriarty 2018-04-24 Alice Love is 29, dol op haar man en zwanger van hun eerste kind.

onder controle hebben? Dat vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en portretteert tegelijkertijd de

Dus... stel je Alice’ schok voor wanneer ze bijkomt op de vloer van haar sportschool, naar het ziekenhuis wordt

spanning tussen het stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is een straatverkoper die in boza handelt, een

gereden en daar ontdekt dat de bruidsweken al lang voorbij zijn. Ze ligt in een scheiding, heeft drie kinderen en

traditioneel Turks drankje. In Dat vreemde in mijn hoofd wordt niet alleen het liefdesverhaal beschreven van

ze is 39 jaar. Alice moet de gebeurtenissen van het afgelopen decennium zien te reconstrueren, en tegelijkertijd

Mevlut en zijn vriendin Rayiha, aan wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de straten van Istanbul in een

proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert erachter te komen waarom haar zus haar niet meer wil

periode die vier decennia omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft Mevlut overdag diverse baantjes, naast het

spreken, en hoe het komt dat ze een van die superslanke moeders met veel te dure kleren is geworden.

verkopen van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige van de veranderingen die de stad en zijn bewoners

Uiteindelijk moet Alice vooral erachter komen of geheugenverlies een zegen is of een vloek, en of het mogelijk is

ondergaan en vraagt zich vaak af wat de bron van de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders maakt dan

om helemaal opnieuw te beginnen. ‘Een vaak grappig, soms hartverscheurend, zeer persoonlijk portret van een

alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd wordt verteld vanuit het perspectief van een groot aantal personages en

vrouw die haar eigen geheimen probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een parel. Moriarty’s proza gaat van grappig

is een modern epos over het leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het rijke oeuvre van de

via scherp naar loeispannend in één knip met de vingers.’ – Publishers Weekly

meesterverteller Orhan Pamuk.

The Spectator

Alibaba Duncan Clark 2016-11-03 Honderden miljoenen Chinezen maken gebruik van de diensten van Alibaba. De

Microsoft, is ze zijn geestige, getalenteerde, wispelturige en getroebleerde vrouw. Voor designexperts is ze een

beursgang was een van de grootste ooit. Oprichter Jack Ma vervult met zijn bedrijf een sleutelrol in de

revolutionair architect. Voor de moeders van school is ze een regelrecht gevaar. Voor de vijftienjarige Bee is ze

consumptie van de snelgroeiende Chinese middenklasse. Hoe is het Jack Ma gelukt om in vijftien jaar tijd een van

haar beste vriendin, en gewoon mam. Maar dan verdwijnt Bernadette. Bee zet alles op alles om haar moeder terug

de grootste internetbedrijven ter wereld op te bouwen? Hoe wist hij zijn eenvoudige afkomst te overstijgen en

te vinden. Maria Semple groeide op in Spanje en Amerika. Ze werkte vijftien jaar in Los Angeles als

eerdere mislukkingen te boven te komen? Hoe kijkt de Chinese overheid aan tegen de opkomst van de

scenarioschrijver voor tv-series, zoals Ellen, Saturday Night Live en Arrested Development. Ze woont in Seattle

internetgigant? Duncan Clark, een van de adviseurs tijdens het prille begin van Alibaba, ontmoette Jack Ma voor

met haar man en dochter. Waar is Bernadette? kreeg fantastische recensies en is een New York Times Bestseller.

het eerst in 1999, in het bescheiden flatje waar Ma Alibaba oprichtte. Voor het schrijven van dit boek kreeg Clark

`Een onweerstaanbaar grappige en veelzijdige roman. The New York Times `Fantastische, geestige roman met

toegang tot een schat aan nieuw bronnenmateriaal en kon hij Ma exclusief interviewen. Het resultaat is een

verrassende plotwendingen. Een te gekke leeservaring. Los Angeles Times `Verrukkelijk grappig. VOGUE `Een

gezaghebbend en meeslepend relaas van het ongehoorde succes van Alibaba.

meesterlijke schets van sociale verhoudingen, vol trefzekere, zwarte humor. Patrick DeWitt, auteur van De

Wie naar de sterren grijpt Kristin Hannah 2015-10-27 ‘Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische personages,

gebroeders Sisters `Goed getroffen, satirische roman met mooie inzichten over de band tussen moeder en dochter.

geweldige plots, -ontroerende emoties... Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende Kate en Tully zijn

O, The Oprah Magazine

Maria Semple 2012-11-22 Wie is Bernadette Fox? Voor haar man Elgie Branch, topman bij

1970 A weekly review of politics, literature, theology, and art.
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