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A Tiny Bit Lucky Tom Gates
In ‘Een stel verhalen’ van acteur Tom Hanks onderneemt een groepje vrienden
een doe-het-zelfpoging om naar de maan te reizen. Een ontheemde Bulgaarse
dissident probeert voet aan de grond te krijgen in New York. Een man gooit
twaalf strikes in één bowlingpartij – een ‘perfect game’ – en doet het vervolgens
nóg een keer, en nóg eens, en nóg eens, totdat het gedaan is met zijn
oorspronkelijke plezier in het spel. Deze en andere verhalen zijn bijeengebracht
in het literaire debuut van Tom Hanks: verrassende, eigenzinnige,
hartverwarmende vertellingen die even innemend zijn als hun wereldberoemde
auteur. Tom Hanks is al dertig jaar een van de grootste filmsterren ter wereld.
Hanks is ook een van de grootste boekenliefhebbers die Hollywood kent, een
fervent verzamelaar van ouderwetse typemachines en nu: schrijver.
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte
in 1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het
begin als distributeur voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze
begonnen met een startkapitaal van slechts $1200. In 1971 ging het bedrijf
verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen. Jeff
Johnson, Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als
naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door
mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote merken
korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een harde
klank in de naam hebben, een letter als de K of de X, die in je hoofd blijft hangen.
Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op Nike. Ik vond het mooi dat
Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh van Nike
werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was
niet razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste
reactie.
WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER
PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.'
SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en
onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New
York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de
getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken,
slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn
verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia
verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de
demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt
je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het
eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw
'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara
groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en
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debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar
wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de
Verenigde Staten.
Een imposant portret van de literaire grootmeester De veelgeprezen biograaf
Blake Bailey werd door Philip Roth aangewezen om zijn levensverhaal te
schrijven. Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg Bailey toegang tot
Roths persoonlijke archief en sprak hij diens vrienden, geliefden en collega’s.
Ook met Roth zelf voerde hij zeldzaam openhartigegesprekken. Bailey beschrijft
hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, hoe zijn literaire
carrière bijna ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk en hoe hij een
pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook onthult Bailey
de waarheid over Roths tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna
twintig jaar durende relatie met actrice Claire Bloom. Door de jaren heen zou
Roth met elk aspect en vele verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse
literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van metafictie tot de tragiek
van De Amerikaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys jarenlange
onderzoek naar Philip Roth is een uiterst leesbare, allesomvattende biografie van
een van de grootste schrijvers van onze tijd.
In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le
Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de
City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een
stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s
avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont,
een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt
Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote toekomstplannen voor de
bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke
vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn
zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha
mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de
nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder
ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
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donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht,
moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar
het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor
een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een
sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos
waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend
en Warcross
Tom Gates 7 A Tiny Bit LuckyTom Gates #7A Tiny Bit Lucky (re-Release)
Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot
zeker waarderen. 'Familie, vrienden en harige wezens' is deel 12 in de serie Tom
Groot van Liz Pichon. Familie, vrienden en harige wezens Het schooljaar is in
volle gang en de hele klas zwoegt op een opdracht van meneer Fullerman: het
maken van een familiestamboom. Tom leert van alles over de familie Groot
(bijvoorbeeld: zijn ouders leerden elkaar kennen dankzij een stuk taart!), over zijn
vrienden en niet te vergeten over de harige wezens die in dit boek rondkruipen...
Tom Groot 12 Tom Groot is een waanzinnig populaire serie kinderboeken in de
stijl van Het leven van een loser: een dagboek met de grappigste avonturen,
geïllustreerd met lollige tekeningetjes. Tom is een dagdromer, een groot
striptekenaar en een meester in het verzinnen van smoesjes.
The Absolutely Fantastic boxed set of super-silly stories filled with Tom's jokes,
scribbles and doodles. One brilliant collection of the funniest books in the world - he first
eleven best-selling Tom Gates books! This box contains the first eleven books from
Tom's life story: The Brilliant World of Tom Gates, Excellent Excuses (and other Good
Stuff), Everything's Amazing (Sort Of), Genius Ideas (Mostly), Absolutely Fantastic (At
Some Things), Extra Special Treats, A Tiny Bit Lucky, Yes! No. (Maybe...), Top of the
Class (Nearly), Super Good Skills (Almost...) and Dog Zombies Rule (for now).
Een man doorkruist te voet het graafschap Suffolk, een dunbevolkt gebied aan de
Engelse oostkust. De omgeving waarin de man zich bevindt, leidt tot filosofische
bespiegelingen over de mensen en culturen die hem voorgingen. Overal om hem heen
ziet hij sporen van vergane glorie en voorbije schande. Scherven en relikwieën
herinneren aan de Taiping-opstand, aan de slavernij in het voormalige Belgisch Kongo,
aan de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog en de bombardementen van de
Tweede Wereldoorlog. De ringen van Saturnus is een formidabele en tot nadenken
stemmende reis, die een eigen vorm zoekt tussen rapportage en fictie, autobiografie en
geschiedschrijving. Het is een weergaloos 'Europees' boek van een van de
belangrijkste schrijvers van de twintigste eeuw.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt
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benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In Good Vibes, Good Life
beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van
jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om
blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex King,
die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een
volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer een leven te creëren om van te
houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
Op een ochtend leken alle bewoners van het dorpje Salem's Lot verdwenen.
Vijfentwintig jaar later kennen slechts twee mensen het verschrikkelijke geheim. Een
van hen is de schrijver Ben Mears die weet dat hij de enige is die het verwoestende
kwaad eventueel kan stoppen... `Stephen King is een regelrecht fenomeen.' De Morgen
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder
vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Een meesterlijke familiegeschiedenis tegen de achtergrond van het veranderende ZuidAfrika Kort voor haar overlijden dwingt Amor Swarts moeder haar man een belofte af.
Het jonge meisje is daarvan een stille getuige: hun zwarte hulp, Salomé, zal haar eigen
huis krijgen, als dank voor jarenlange trouwe dienst. Amors vader heeft echter zijn
eigen prioriteiten en de belofte wordt niet ingelost. Na zijn dood ontstaan nieuwe
kansen, maar Amors broer en zus gaan hun eigen weg en blijven zich verzetten: Anton
is lafhartig en maakt geen keuzes, Astrid is gefocust op haar eigen gewin. Amor blijft
achter met een sluimerend schuldgevoel. Kan zij nog iets uitrichten of is het daarvoor te
laat?
Will Tom and his band DOGZOMBIES be LUCKY enough to win the Rock Weekly
Band Battle competition? They just might be if they could find time to practice! But with
inspectors in the school, an amazing new cartoon on TV, caramel wafers to eat and a
stray cat getting in the way, Tom's a bit too busy having FUN!
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog lukt het Cyril Conroy door een slimme
investering een groot vastgoedimperium op te bouwen. Met zijn nieuw gevonden
welvaart besluit hij het Hollandse huis te kopen, een prachtig landgoed aan de rand van
Philadelphia. Hij koopt het als een verrassing voor zijn vrouw, maar het huis zal
uiteindelijk alles en iedereen waar hij van houdt te gronde richten. Het verhaal wordt
verteld door Cyrils zoon Danny. Hij en zijn zelfverzekerde en briljante zus Maeve
worden na de dood van hun vader op jonge leeftijd uit het Hollandse huis verbannen
door hun stiefmoeder. Opgegroeid in rijkdom keren ze nu terug naar de armoede waar
hun ouders ooit aan ontsnapt waren en het enige waar ze op kunnen rekenen is hun
liefde voor elkaar. Deze onverbreekbare band zal hun levens redden en hun toekomst
bepalen. Ann Patchett, wereldwijd bestsellerauteur van romans als Gemeengoed en
Bel Canto, is terug met een zeer krachtige roman: een rijk, veelgelaagd verhaal over de
band tussen een broer en zus, over het huis van hun jeugd en over een verleden dat
hen maar niet los kan laten.
Leuk nieuws! Meneer Fullerman heeft aangekondigd dat we binnenkort op schoolreisje
gaan. Als ik maar niet in de groep zit met iemand die snurkt of, nog erger, met Marcus
Mulder...

Na Kind van sneeuw vangt Eowyn Ivey in De schitterende rand van de wereld
opnieuw de kou, schoonheid en wreedheid van het afgelegen Alaska, en weeft
ze die samen tot een warm verhaal over liefde en verlangen. In de winter van
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1885 leidt de gedecoreerde oorlogsheld kolonel Allen Forrester een kleine groep
mannen in een expeditie die gedoemd is te mislukken: de Wolverine rivier af
lopen en het uitgestrekte en ongetemde Alaska ontdekken. Alaska is rijk aan
goud en andere grondstoffen, maar eerdere expedities liepen uit op tragedies.
Forrester legt zijn buitengewone ervaringen vast in een dagboek, in de hoop dat
het als hij niet terugkeert, terecht zal komen bij zijn zwangere vrouw Sophie.
Sophie is achter gebleven in Vancouver, waar ze wegkwijnt en ernaar verlangt
om samen met haar man mee te kunnen reizen. Wat ze echter niet weet, is dat
de winter net zo veel van haar zal vergen als van haar man, en dat zowel haar
moed als haar geloof zwaar op de proef gesteld zullen worden.
71 brilliant stories from Lawrence Block - non-stop suspense from the
grandmaster of crime. Grandmaster and Edgar award-winning author Lawrence
Block has brought together 71 of his best stories featuring his most popular
series characters. From Matt Scudder in 'The Merciful Angel of Death' to Bernie
Rhodenbarr in 'Like a Thief in the Night' and Keller's 'Answers to Soldier', THE
COLLECTED MYSTERY STORIES is the ultimate collection from 'one of the best
authors now working the beat' Wall Street Journal
Ringdrager Frodo heeft samen met zijn vriend Sam de taak op zich genomen om
de Ene ring naar de Doemberg in het land Mordor te brengen. Daar is de Ring
gemaakt en alleen daar kan hij vernietigd worden. Voor hen ligt een zware tocht.
Er is veel gevaar: niet alleen onderweg, maar ook in Mordor zelf, waar de
Donkere Vorst Sauron woont en waar zijn legers van orks hun kampen hebben...
Als er iets is dat het leven van Lance Armstrong typeert - behalve dat hij een
succesvol gevecht voerde tegen kanker, zeven keer de Tour de France won,
uitgroeide tot een media-icoon en herhaaldelijk van dopinggebruik werd
beschuldigd - dan is het wel zijn onbreekbare wil om te winnen. Ten koste van
alles en iedereen. Armstrong krabbelt weer op na de bijna verloren Tour van
2003, verwerkt een pijnlijke scheiding, speelt psychologische spelletjes met
renners als Jan Ullrich en houdt zich staande in een mediacircus van jetsetters,
controversiële Italiaanse sportartsen, advocaten en de dopingheksenjacht van
Franse pers en politie, die uitgerekend na Armstrongs afscheid steeds grotere
vormen aanneemt. Dit alles maakt de lezer van zeer nabij mee - alsof Daniel
Coyle bij Armstrong achterop de fiets zat. Wat drijft deze man? Lance
Armstrongs oorlog geeft op uiterst onderhoudende wijze antwoord. En is
daarmee dé biografie van een van de grootste sportmensen aller tijden. 'Een
proeve van Amerikaanse sportjournalistiek in de beste tradities.' - de Volkskrant
'Het is eigenlijk veel leuker in boekvorm dan op tv.' - Sunday Telegraph Daniel
Coyle schreef onder meer Hardball en Waking Samuel. Zijn werk werd
opgenomen in The Best American Sports Writing. Hij woont in Alaska met zijn
vier kinderen. Benjo Maso schreef onder meer Wij waren allemaal goden. De
Tour van 1948.'
Een onvergetelijke roman over wreedheid, verraad en wraak Hoorspelacteur Iron
Rinn (geboren als Ira Ringold) is een populair artiest. De bijna twee meter lange
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autodidact is zijn carrière begonnen als slotengraver. Maar hij is ook communist:
zijn ideaal, zijn hartstochtelijk verlangen, is het verbeteren van de wereld. Als hij
na de Tweede Wereldoorlog het leger verlaat, is de heksenjacht op de
communisten begonnen. Ook Iron Rinn belandt op de zwarte lijst en daarmee
valt zijn leven in scherven. Op weg naar zijn politieke catastrofe trouwt Iron met
de beeldschone Eve Frame (geboren als Chava Fromkin), een aanbeden ster uit
de tijd van de stomme film en nu de beroemdste hoorspelactrice van het land.
Hun huwelijk ontwikkelt zich van een opwindende, romantische idylle tot een
deprimerend melodrama. En door Eves opzienbarende onthulling aan een
roddelcolumnist dat haar man ‘gespioneerd’ heeft voor de Sovjet-Unie, ontstaat
er een nationaal schandaal.
Julius, een jonge psychiater van Nigeriaanse afkomst, maakt schijnbaar doelloze
wandelingen door de straten van Manhattan. Dit doet hij echter met een reden:
de wandelingen geven hem de mogelijkheid om aan het keurslijf van zijn werk te
ontsnappen en zijn leven te overdenken. Zoals de breuk met zijn vriendin, zijn
getroebleerde verleden en ook zijn onzekere toekomst. Hij loopt door de drukke
stad, waar de vele anonieme gezichten die hij langs ziet komen zijn gevoelens
van eenzaamheid alleen maar versterken. Op straat ontmoet hij mensen uit
verschillende culturen en klassen die hem verrijken met inzichten. Deze zal hij
gebruiken tijdens zijn reis - een reis die hem naar Brussel voert en terugbrengt
naar het Nigeria van zijn jeugd. En naar de diep verborgen delen van zijn ziel.
Open stad is een beklemmende roman over identiteit, ras, vrijheid, verlies,
isolatie en overgave. Een boek waarin het lot van de immigrant in het
hedendaagse New York op fantastische wijze wordt beschreven. Open stad is
bekroond met de presitigieuze PEN/Hemingway Award for Debut Fiction
Een duistere, bitterzoete en steeds weer verrassende komedie Een naamloze
vrouw, M, nodigt een bekende schilder, de eveneens naamloze L, uit om naar
een afgelegen streek aan de kust te komen. Ze woont daar samen met haar
gezin, en op hun uitgestrekte landerijen staat ook een buitenhuisje, de Tweede
Plaats, waar L zijn intrek kan nemen. Ze hoopt met hem te kunnen discussiëren
over zijn werk en de kunst, maar L arriveert samen met een mooie jonge vriendin
en blijkt een ontwrichtende invloed op zijn omgeving te hebben. Naarmate de
irritaties over en weer toenemen, wordt pijnlijk duidelijk waar ieders grenzen
liggen. In typisch Cuskiaanse stijl – beeldend, soms bijtend en altijd scherp
geobserveerd – komt de positie van de vrouw ten opzichte van de man aan de
orde, de ingewikkelde verhoudingen binnen relaties en hoe moeilijk het is om
normen en waarden te handhaven, in jezelf en in de buitenwereld. Tweede plaats
onderzoekt de stelling dat kunst ons zowel kan redden als vernietigen, terwijl de
menselijke ziel worstelt met duistere demonen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de Groot weet dat hij
is voorbestemd voor iets groots, iets gigantisch. Maar dan ook werkelijk iets
kolossaals. Maar soms neemt zijn leven een andere wending. of eigenlijk: op een
of andere manier achtervolgt pech hem altijd en maakt Niek met regelmaat
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brokken. Niettemin blijft hij kalm en koelbloedig. Hij is immers op aarde om zijn
leeftijdgenoten voorbij te streven. Maar waarom laten mensen hem niet gewoon
zijn gang gaan?
Twee jonge academici komen op het spoor van een geheime liefde tussen de
Victoriaanse dichters Christabel LaMotte en Rudolph Henry Ash. Hun onderzoek via
gedichten, brieven en dagboeken voert hen uiteindelijk naar het vervallen graf van Ash,
waar hij begraven ligt met zijn geheim. Obsessie is een liefdesroman met de grootsheid
van een historisch epos en de spanning van een literaire roman. Obsessie won de
Booker Prize en werd een internationale beststeller.
Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker
waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot striptekenaar,
een briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn
tweemansband) en een meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er
nog wel de humor van in, maar zijn zus Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen
echter vanaf de eerste bladzijde gek op hem zijn.
Het oude Rome is belangrijk. De geschiedenis van het rijk, van zijn veroveringen,
wreedheid en uitspattingen, is voor ons nog altijd een ijkpunt. Zijn mythen, verhalen,
disputen en problemen houden ons nog altijd bezig. SPQR biedt een frisse kijk op de
Romeinse geschiedenis door een van ’s werelds belangrijkste classici. Mary Beard
onderzoekt niet alleen hoe Rome van een onbelangrijk dorp in Midden-Italië uitgroeide
tot een wereldmacht die heerste over een gebied van Spanje tot in Syrië, maar ook hoe
de Romeinen zichzelf en hun wereld zagen, en waarom dat van belang is tot in onze
eeuw. Deze gezaghebbende geschiedenis omspant duizend jaar, en werpt een nieuw
licht op veel aspecten van de Romeinse beschaving, van de slavernij en de religie tot
het stromend water. Het is het definitieve boek over het oude Rome, verrassend en
goedgeschreven.
This fantastic boxed set of super-silly stories is filled with Tom's jokes, scribbles and
doodles. One brilliant collection of the funniest books in the world. This box contains the
first twelve books from Tom's life story: The Brilliant World of Tom Gates Excellent
Excuses (and other Good Stuff) Everything's Amazing (Sort Of) Genius Ideas (Mostly)
Absolutely Fantastic (At Some Things) Extra Special Treats (Not) A Tiny Bit Lucky Yes!
No. (Maybe...) Top of the Class (Nearly) Super Good Skills (Almost...) Dog Zombies
Rule (For Now) Family, Friends and Furry Creatures.
Wanneer het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar beneden stort en ze denkt dat
haar laatste uur geslagen heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat ze niet aan haar
echtgenoot of tienerdochter denkt, maar aan een onbegaan pad van 15 jaar geleden.
Dawn overleeft de crash en begint met een zoektocht naar antwoorden over de weg die
ze zo lang geleden achter zich heeft gelaten. Nu het lot haar een tweede kans biedt,
lijkt ze niet meer zo zeker van de keuzes die ze heeft gemaakt. Terwijl de twee
verschillende uitkomsten zich aandienen, steken ook de weggestopte twijfels en
geheimen de kop op...
Heruitgave van een van de mooiste boeken aller tijden, in 1981 bekroond met de
Pulitzer Prize. Een schitterende hommage aan New Orleans, dat het verhaal vertelt van
de dertigjarige Ignatius J. Reilly: de onvergetelijke, zwaarlijvige, aartsluie, boerende,
zijn omgeving terroriserende, Don Quichot-achtige hoofdpersoon. Na een weinig
glorieuze carrière als hotdogverkoper, die mislukt omdat hij vooral zichzelf van
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consumpties voorziet, gaat hij ervandoor met Myrna, de 'luidruchtige, beledigende
jongedame uit de Bronx'.
A brilliant boxed set of super-silly stories filled with Toms jokes, scribbles and doodles.
One cool collection of the funniest books in the world! This box contains the first nine
masterpieces from Toms life story: The Brilliant World of Tom Gates, Tom Gates:
Excellent Excuses, Tom Gates: Everythings Amazing (Sort Of), Tom Gates: Genius
Ideas (Mostly), Tom Gates is Absolutely Fantastic (At Some Things), Tom Gates: Extra
Special Treats, Tom Gates: A Tiny Bit Lucky, Tom Gates: Yes! No. (Maybe...) and Tom
Gates: Top of the Class (Nearly).
De vrouw uit Uruguay is het verhaal van de dag waarop de veertiger Lucas Pereyra
alles verliest wat hij belangrijk vindt: zijn vrouw, zijn geld, zijn gedroomde minnares en
zijn gevoel voor eigenwaarde. En wanneer hij aan het einde van de dag de ramp
overziet, beseft hij dat het tijd is om volwassen te worden. Lucas is een schrijver met
een writer’s block. Hij leeft op kosten van zijn vrouw, wat zijn ego geen goed doet. Hij
ziet maar één uitweg: van zijn woonplaats Buenos Aires de Rio de La Plata oversteken
naar Uruguay, om daar de voorschotten te verzilveren voor de boeken die hij nog moet
schrijven. Daar is de wisselkoers veel gunstiger dan in Argentinië. Enig nadeel: het is
illegaal. Het uitstapje biedt hem bovendien de kans om de 28-jarige Uruguyaanse
vrouw te ontmoeten op wie hij tijdens een festival hopeloos verliefd is geworden. Maar
het lot beslist anders.
‘In de kou’ is een rauw coming-of-ageverhaal geschreven door Travis Mulhauser, waarin de
zestienjarige Percy James op zoek gaat naar haar moeder. Midden in een sneeuwstorm rijdt
ze naar het huis van Shelton Potter in de heuvels in het noorden van de staat Michigan. Haar
moeder is daar niet. Wel treft Percy er een baby aan, achtergelaten in een ijskoude kamer
boven, terwijl Shelton en een vrouw beneden hun roes uitslapen. Percy beseft dat ze deze
baby moet redden en naar een ziekenhuis moet brengen. Maar de sneeuwstorm gaat niet
liggen, waardoor haar pick-up ingesneeuwd raakt. Wat volgt is een voettocht dwars door het
onherbergzame landschap. ‘In de kou’ is bij vlagen donker, bij vlagen teder, en bevat veel
meer humor dan je zou verwachten. De roman is geschreven in een dwingende stijl, die het je
onmogelijk maakt het boek neer te leggen.
From the winner of the Roald Dahl Funny Prize, the Red House Children's Book Award, the
Waterstones Children's Book Prize and the Blue Peter Best Story Book Award 2013, comes
the seventh amazing instalment of Tom Gates' adventures!
Iedere ouder wil dat zijn kind gelukkig is, en dat het in een veilige omgeving opgroeit tot een
gelukkige volwassene. Maar hoe doe je dat? In dit wijze, verstandige en verfrissende boek
staat alles wat er in de opvoeding van een kind écht toe doet. Geen praktische tips over
slapen, eten, goede manieren of huiswerk, maar helder advies over de essentie van het
ouderschap. Op basis van haar rijke ervaring als therapeut, haar wetenschappelijke inzichten
en haar persoonlijke ervaringen als ouder, behandelt Philippa Perry de grote vragen van de
ouder-kindrelatie, van baby tot tienerjaren. Hoe ga je om met je eigen gevoelens en die van je
kind? Hoe zien je gedragingen en patronen eruit? Hoe ga je om met je ouders, je partner,
vrienden? Dit boek biedt een brede, verrassende kijk op een diepgaande en gezonde ouderkindrelatie. Zonder oordelend te zijn, geeft Perry op een even directe als geestige manier
inzicht in de invloed van je eigen opvoeding op je ouderschap. Het is een boek vol liefdevol
advies over het maken van fouten en het onder ogen zien daarvan - waardoor het uiteindelijk
goed zal komen. Philippa Perry is al twintig jaar psychotherapeut en schrijver. Ze is verbonden
aan The School of Life. Daarnaast is ze tv- en radiopresentator en werkte ze mee aan vele
documentaires. Ze woont in Londen met haar echtgenoot, de kunstenaar Grayson Perry, met
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wie ze een volwassen dochter heeft.
Het is superkoud buiten en we hopen allemaal dat het gaat sneeuwen. Yes! Dirk en ik kunnen
dan een sneeuwpop van Haan maken (een sneeuwhaan) en een sneeuwballengevecht
houden (pas maar op, Delia!). Oma is een nieuwe trui voor me aan het breien, maar ik vraag
me af of die wel gaat passen...' Met alweer het zesde deel van de serie kunnen de fans zich
opnieuw onderdompelen in de hilarische wereld van de vet goede, superslimme en extra
speciale Tom Groot. Gewoonweg geniaal!
Deze waarheden is de briljante weerslag van de bewogen geschiedenis van de Verenigde
Staten. In fonkelend proza beschrijft Jill Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen
historie en met de fundamentele waarheden waarop zij als natie is gebouwd: gelijkheid van
alle mensen, soevereiniteit, en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dit boek
voorziet die worsteling van historische context. Een erudiete, messcherpe analyse van de
Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de technologie, de erfenis van de slavernij, de
blijvende ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken het relaas: presidenten
en schurken, rijken en armoedzaaiers, wetenschappers en kunstenaars – en dragen bij aan
Lepore’s meeslepende verhaal.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het
soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische
dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie
van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen
zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter
komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te
profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Bundel essays over de Russische geschiedenis, literatuur en filosofie van de 19e eeuw.
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