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Detectiveschrijfster Ariadne Oliver moet voor een feest op een Engels landhuis een 'Jacht op de moordenaar'
organiseren. Ze vraagt Hercule Poirot of hij ook wil komen, zogenaamd als extra attractie, maar in werkelijkheid omdat
Ariadne ervan overtuigd is dat er gevaar dreigt...
De vijfde volledige roman van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van
Henry Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. De Vrouwe van het Meer is het zevende boek van Andrzej Sapkowski over
de avonturen van hekser Geralt, en een direct vervolg op de roman De Zwaluwentoren. Als Ciri in een vreemde wereld
de jonge ridder Galahad en de Vrouwe van het Meer aantreft, besluit ze hun haar verhaal te vertellen. De oorlog die
woedt heeft ondertussen zijn hoogtepunt bereikt als ook de gevaarlijke magiër Vilgefortz zich in de strijd gooit. In het
gevecht dat volgt verliezen velen van Geralts kameraden hun leven. En er dreigt nieuw gevaar. Emhyr, de keizer van
Nilfgaard, wordt door dezelfde profetie geleid die ook Vilgefortz en Ciri volgen. En hoewel hij in het bezit is van een
overweldigend leger, schrikt Emhyr ervoor terug zijn plan door te zetten als hij wordt geconfronteerd met Geralt en Ciri.
Vooral als blijkt dat hij meer gemeen heeft met Ciri dan met de oude profetie.
Jon Roberts werd geboren als de telg van een Godfatherachtige maffiafamilie en was al op zijn zevende getuige van zijn
eerste moord. Als jeugddelinquent en bendelid krikte hij de misdaadcijfers in New York flink op. Om een lange
gevangenisstraf te ontlopen ging hij naar Vietnam, waar hij als lid van een elite-eenheid gerichte moorden uitvoerde.
Later boekte hij in New York successen als promotor van nachtclubs. Toen de grond hem te heet onder de voeten werd,
vluchtte hij naar de zon van Miami, waar hij logistieke zaken ging regelen voor het Medellín-kartel. Hij werkte voor de
legendarische Pablo Escobar en was medeverantwoordelijk voor een aantal ingenieuze smokkelpraktijken. In zijn met
traangas en mortieren beschermde stadsfort was ‘de Bebaarde Gringo’ nagenoeg onaantastbaar voor vijanden en voor
de politie. Zijn leven nam een bizarre wending toen ook hooggeplaatste politici en de CIA gebruik gingen maken van zijn
talent om zaakjes voor elkaar te krijgen.
NRC HANDELSBLAD: 'Somberstop – Eindeloos piekeren, daar kun je ook gewoon mee ophouden.’ Een baanbrekende
methode om uit je dip te komen. Zelfs sceptici zijn enthousiast. Pia Callesen presenteert een beproefde, baanbrekende
methode in 'Leef meer, denk minder' om uit een dip te komen. De oorzaak van neerslachtigheid en depressie is vaak te
veel denken. We analyseren eindeloos wat we hebben gezegd en gedaan of de beslissingen die we moeten nemen.
Maar het werkt niet. In dit boek vind je een radicale strategie om de controle over je denkprocessen terug te krijgen en je
weer goed te voelen. 'Leef meer, denk minder' leidt je naar een beter leven doordat je leert hoe je de aandacht beheerst
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die je aan je gedachten besteedt. ## ‘Zorgeloos leven uit een boekje leren. Het zal ook niemand verbazen dat ik er niets
van verwachtte... Maar tot mijn verbazing raakte het me diep.’ – Ellen de Bruin, NRC HANDELSBLAD Dr. Pia Callesen
is gespecialiseerd in Meta Cognitieve Therapie (MCT). Pia heeft ruim 15 jaar ervaring in de klassieke cognitieve
gedragstherapie en is specialist in de MCT methode. Ze heeft in de loop der jaren regelmatig individuele supervisie en
coaching ontvangen van professor Adrian Wells (grondlegger van MCT). Haar boek Leef meer, denk minder is een
ongelooflijke bestseller in Denemarken met 75.000 verkochte exemplaren (op een inwoneraantal van 5,8 miljoen!). Ook
staat het staat sinds verschijning bijna onafgebroken in de Top 50 bestsellerlijst van Denemarken (Saxo). En zijn de
rechten wereldwijd verkocht.
Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen
over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel
nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda
en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan
met recht de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Het levensverhaal van een Afrikaanse vrouw die zich onderwierp aan de rite van de besnijdenis (cliterodectomie).
Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden. Maar ze hadden ongelijk, de toekomst
is aan een heel ander soort individu, aan een andere manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het
verstand, de logica en het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de
rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink, die de twee hersenhelften gebruikt
als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je
moet ontwikkelen om in de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts over de
hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de wereld voorgoed veranderen.
Vergeet alles wat je weet over hoe je mensen moet motiveren, het zit anders in elkaar dan je dacht. Het geheim van goed
presteren, plezier en zin in je leven en werk is de intrinsieke motivatie. Dat is je diepe wens om je eigen leven te bepalen, nieuwe
dingen te leren en te creeren en bij te dragen aan zinvolle zaken. Daniel Pink toont aan dat de geaccepteerde wijsheid over
mensen motiveren niet strookt met hoe wij thuis en op het werk elke dag te werk gaan. De oude manier van belonen en straffen
werkt voor de meeste taken niet meer. Kijk maar naar de bonuscultuur bij bedrijven: een slecht middel voor een goed doel. Het
gevolg van verkeerde beloning is dat we slechte kwaliteit leveren en uiteindelijk minder betrokken raken bij wat we doen. 'Een van
de goeroes van morgen' Management Team Over Een compleet nieuw brein: Dit boek is een wonder. Volstrekt origineel en
diepgravend Tom Peters, auteur van Excellente ondernemingen Dit is een van die zeldzame boeken die een omslagpunt
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markeren, een boek dat je wilt lezen voordat iemand anders het leest Seth Godin, auteur van Purple Cow Daniel Pink schrijft over
technologie en het zakenleven in onder meer The New York Times, Fast Company en Wired. Hij schreef ook de succesvolle
boeken Een compleet nieuw brein en De avonturen van Johnny Bunko: de eerste carrieregids in stripvorm. Daniel Pink is een
prachtige combinatie van Seth Godin en Malcolm Gladwell
De proloog van Andrzej Sapkowski’s befaamde serie met hekser Geralt in de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry
Cavill uit Netflix-hitserie The Witcher. Het Seizoen van Stormen is het achtste boek van Andrzej Sapkowski over de avonturen van
hekser Geralt. Het is los te lezen en speelt zich af tussen de korte verhalen uit De Laatste Wens en Het Zwaard der
Voorzienigheid. Hekser Geralt: de man die gewone mensen moet beschermen tegen magische monsters. De man die zijn leven
keer op keer op het spel zet om zijn geliefden te redden én goud te verdienen. Om dat te doen maakt Geralt gebruik van zijn eigen
magie, van toverdrankjes, en van de trots van elke hekser, zijn twee zwaarden. Een van staal, een van zilver. Maar wat als Geralt
zijn zwaarden verliest? Niet alleen zijn ze ongelooflijk kostbaar, maar het is ook een schande om ze te verliezen. Geralt moet ze
dus terugkrijgen, en wel zo snel mogelijk... Andrzej Sapkowski keert terug naar zijn populaire held met een losstaand verhaal
waarin Geralt vecht, reist en weer liefheeft, Ranonkel zingt en zich in de problemen werkt, tovenaressen snode plannen bedenken,
en waarin over de hele wereld donkere wolken zich verzamelen – het seizoen van stormen komt eraan...
The Codes & Cheats Winter 2008 Edition includes over 18,000 codes, cheats, and unlockables for over 1,500 of the most popular
current and next-gen games on the biggest platforms, including PS3, Wii, and Xbox 360! Infinite lives, invincibility, all items, and
hidden content are at your fingertips. Our largest code jump EVER! We have added almost 500 new games and over 2,000 new
codes! New for this edition: Wii Virtual Console game codes! All your favorites brought back for the Wii! Includes codes for: PS3:
Full Auto 2: Battlelines, Mobile Suit Gundam: Crossfire, NBA 07, Ninja Gaiden Sigma, Ratatouille Wii: Tony Hawk's Downhill Jam,
Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 2, Medal of Honor: Vanguard, My Sims, Ice Age 2: The Meltdown Wii Virtual Console: Altered
Beast, R-Type, Fatal Fury, Galaga '90, Virtual Fighter 2, Adventure Island Nintendo DS: FIFA 07, LEGO Star Wars II: The Original
Trilogy, The Urbz: Sims in the City GBA: Yu-Gi-Oh World Championship, Tom Clancy's Splinter Cell, Earthworm Jim 2, Cars,
Madagascar PSP: Grand Theft Auto: Vice City Stories, 300: March to Glory, Full Auto 2: Battlelines, Thrillville, Metal Gear Acid 2
PS2: Guitar Hero II, Transformers, Bully, Grand Theft Auto: Vice City Stories, Bratz: Rock Angelz, FIFA 07 Xbox: Grand Theft
Auto: San Andreas, Madden NFL 07, Dead or Alive 3, Medal of Honor: European Assault Xbox 360: Lost Planet: Extreme
Condition, Battlestations: Midway, Major League Baseball 2K7, Skate, The Outfit, Two Worlds Plus Halo 3 Easter Eggs and
Unlockables!
Een aboriginal meisje, dat op een blanke kostschool zit, raakt in conflict met haar afkomst als haar jongere broer de honderd jaar
oude overblijfselen van enkele aboriginals vindt.
In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk
heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk,
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en niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden gepubliceerd in tijdschriften en de
auteur doet verscheidene pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de
oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo
lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en
verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse
Tolstoj het licht.
Deel 4 van de Napolitaanse romans: de adembenemende ontknoping Na De geniale vriendin, De nieuwe achternaam en Wie
vlucht en wie blijft verschijnt in oktober het langverwachte vierde en laatste deel van de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.
Het verhaal van het verloren kind is de adembenemende ontknoping van de saga van de briljante, geschoolde Elena en de vurige,
onbeheersbare Lila. Beide vrouwen zijn volwassen: de grote ontdekkingen van het leven zijn gedaan, zijn grillen en verliezen zijn
verdragen en geleden. Beide vriendinnen hebben gevochten om te ontsnappen aan de Napolitaanse volksbuurt waar ze
opgroeiden. Elena heeft gestudeerd, is getrouwd, naar Florence verhuisd, heeft kinderen gekregen en is inmiddels een gevierd
schrijfster. Lila is er daarentegen nooit in geslaagd los te komen van haar geboortestad. Ze is weliswaar succesvol ondernemer
geworden, maar haar succes heeft haar dichter gebracht bij de vriendjespolitiek, het chauvinisme en de georganiseerde
criminaliteit die de buurt in hun greep houden. Tegen de achtergrond van een verleidelijk en gevaarlijk Napels en een wereld die
voortdurend verandert, vertelt Elena Ferrante met ongeëvenaarde eerlijkheid en glans het verhaal van Elena’s en Lila’s
levenslange vriendschap. ‘The New York Times zette het in de top tien van de beste boeken. Het werd genomineerd voor de Man
Booker International Prize. Nu is het ook toegankelijk voor Nederlandse lezers.*****’ NRC Handelsblad
Book Excerpt: ...groote haast toebereidselen, want zij wilde het vertrek van de schoenerbrik geen oogenblik vertragen. De
inlanders die haar gedurende haar verblijf te Auckland bediend hadden, kregen hun afscheid en den 22en Januari scheepte zij
zich aan boord van den Pelgrim in, met haar zoon Jack, neef Benedictus en Nan, haar oude negerin.Neef Benedictus nam in een
bijzonder daartoe ingerichte bus zijn gansche vreemde verzameling insecten mede. In deze verzameling bevonden zich onder
anderen eenige van die pas ontdekte staphylini, een soort van vleeschetende coleoptera (schildvleugelige insecten), welker oogen
boven op den kop geplaatst zijn en die tot nog toe alleen op Nieuw-Caledonië gevonden werden. Men had hem ook een zekere
vergiftige spin aanbevolen, de "kapipo" der Maori's, welker beet voor de inlanders dikwijls doodelijk is. Maar een spin behoort niet
tot de orde der eigenlijk gezegde insecten, zij heeft haar plaats in die der arachniden (spinachtigen) en was in de oogen van neef
Benedictus zon...
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich
een weg over de aarde. Dit is het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele
einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de
wijze en dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten.
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George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige
sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International
Fantasy Award voor.
Includes authors, titles, subjects.
Still one of the most comprehensive books on die-cast cars available anywhere, this reference includes up-to-date information on pricing,
driver listings, and every racing card ever issued for NASCAR, IndyCar, Formula One, NHRA, and Sprint Cars.
De Beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings beroemdste romans en wordt tot een van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre
gerekend. Het is het verhaal van Kings apocalyptische visie op de wereld die door een grote plaag wordt geteisterd. Eerst komt de Grote
Plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd door een geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende lijken. De lucht is
bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een handjevol overlevenden verzamelt zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de
wederopbouw van een nieuwe wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van The Stand is in voorbereiding. `Ik heb De Beproeving
verslonden van de eerste tot en met de laatste pagina.' Trouw
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond
braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de
wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Binnen vijf dagen moeten Kolja en Lev een dozijn eieren vinden voor de bruiloft van de kolonelsdochter. Het is 1942 en winter in Leningrad.
Een bizarre zoektocht begint. Een uitzonderlijk relaas over twee tot elkaar veroordeelde jonge mannen die hun humor en talenten als
speelstukken inzetten in de strijd om te overleven.

‘Wat een prachtig boek. Het knappe van McCarthy is dat hij veel dreiging tussen de regels door laat voelen [...]. Boven alles heeft
De weg een geweldige stijl, pakkende personages en genoeg materiaal om een avond lang over te praten.’ – Ionica Smeets in de
Volkskrant Nadat er een gloeiende vuurzee over het land is geraasd, doorkruisen een man en zijn zoontje het doodse
Amerikaanse landschap. In deze met as bedekte, vergane wereld volgen zij de weg naar het zuiden. Het enige wat hen rest is te
overleven in de snijdende kou, zonder elkaar te verliezen. Ze zijn alles voor elkaar. De weg is een bespiegeling over de dunne
scheidslijn tussen beschaving en woestenij, en over de alomvattende en soms beangstigende liefde die een kind voor zijn ouders
voelt. Een ijzingwekkend meesterwerk.
De held is stapelverliefd op de godin van Mars. Helaas is ze beloofd aan Kulan Tith, Jeddak van Kaol. Op Barsoom kan niets een
verbintenis tussen een man en vrouw verbreken, behalve de dood, hoewel de nieuwe vrijer de dood misschien niet veroorzaakt.
Het is dus dat ze geen van hem zal hebben. Deze situatie laat de held in een hachelijke situatie.
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Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen moeite de bewakingssystemen van zijn
middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de
naschokken van een grote terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plek, en worden gearresteerd,
opgesloten en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat zijn stad
een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een potentiële terrorist. Niemand gelooft wat hem en zijn
vrienden is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory Doctorow (1971) is co-editor
van Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij won diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award en
wordt gezien als een Young Global Leader van het web.
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