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Feel Alive By Ralph Smart
Hoe geneest een vrouw van haar obsessie voor een man? Door de verhouding
die eraan ten grondslag lag te ontrafelen en er zo orde in aan te brengen. Vol
frisse moed begint de naamloze vertelster van 'Het eind van het verhaal' aan
haar reconstructie. Maar gaandeweg realiseert ze zich dat de begeerde orde een
illusie is. Want hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen? En wat weten we
eigenlijk over onszelf? Met mededogen, humor en schijnbare openhartigheid
probeert ze te bepalen welke uit haar verleden opgediepte verhalen echt zijn, en
welke verzonnen. Alles wat de korte verhalen van Lydia Davis zo briljant maakt
haar scherpte, haar observatievermogen, haar laconieke stijl schittert ook in haar
enige roman.
Volg op een bewuste manier je eigen (levens)pad geïnspireerd door 33 religies,
mystieken, tradities en methoden Start vandaag met lichter leven van Robert
Bruggeman is hét handboek voor iedereen die een weg zoekt in de wirwar van
spirituele leraren, cursussen, websites, stromingen en tradities die allemaal de
waarheid in pacht zeggen te hebben. Door zijn eigen zoektocht in kaart te
brengen en met jou te delen, geeft Robert je een waardevolle leidraad, zodat je
uit kunt vinden wat voor jou wel en niet werkt. Het gaat erom dichter bij je kern te
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komen. Dat je (nog) authentieker wordt. Dat je ontdekt wat de kracht van
kwetsbaarheid is en dat je betekenis en wijsheid in je leven omarmt. Dit alles
zorgt ervoor dat je op het pad komt van een werkelijk lichter leven.
Bestsellerauteur Glennon Doyle vertelt het verhaal van ontrouw in haar huwelijk
en vooral haar gevecht om trouw aan zichzelf te blijven. Met haar werk inspireert
zij talloze vrouwen, onder wie Adele. Het leven van Glennon Doyle is zoals het
zou moeten zijn. Ze is gelukkig getrouwd, heeft drie prachtige kinderen, en er
staat een New York Times-bestseller op haar naam. Maar dan bekent haar
echtgenoot haar ontrouw te zijn geweest. Carry on, heb lief is het verhaal van
een huwelijk, maar meer nog van Glennons persoonlijke gevecht om boven alles
trouw te blijven aan zichzelf. Carry on, heb lief is, in de woorden van Elizabeth
Gilbert zelf, 'het langverwachte antwoord op Eat, Pray, Love.' Oprah Winfrey
selecteerde het voor Oprahs Book Club 2.0. 'Verbluffend dapper, eerlijk,
ontroerend en mooi' - Elizabeth Gilbert
Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent nooit de JOUWE kan worden?
Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze, onweerstaanbaar
aantrekkelijke en afstandelijke Daniël Grigori de aandacht van Luce Price. Hij
komt haar akelig bekend voor en is haar enige afleiding op een plek waar
mobieltjes verboden zijn en cameras elke beweging waarnemen. Daniël laat heel
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duidelijk merken dat hij niets met Luce te maken wil hebben, maar ze kan hem
niet negeren. Als een magneet wordt ze naar hem toe gezogen en ze is
vastberaden om te ontdekken wat Daniël wanhopig geheim probeert te houden
ook al betekent het haar dood. Fallen is een gevaarlijke pageturner en het
ultieme liefdesverhaal.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en
een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd
van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles
doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn
literarie zeggingskracht verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie
verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke
vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend
nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor
de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil
Gaiman Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele
verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden
op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende levensvragen te
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beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je
de gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders.
Laat je inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval
Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die
oplossingen hebben gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je
resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie
zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad afgelegd!
Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over
Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4
uur leert Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt
leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
'Waar een wil is, is altijd een weg!' aldus Richard Branson. Kunnen we ons leven
meer inhoud geven en tegelijkertijd de wereld helpen verbeteren? Branson laat
op inspirerende wijze zien hoe je dat kunt bewerkstelligen.Zo niet, dan toch
introduceert een compleet nieuwe manier van werken. Branson beschrijft hoe
makkelijk het eigenlijk is om je werk niet alleen een baan van negen tot vijf te
laten zijn. Hoe je je mentaliteit kunt veranderen, problemen op kunt lossen en je
baan tot iets kunt maken waar je écht trots op kunt zijn. Zijn aanpak is een grote
inspiratie voor iedereen die succesvol zakendoen wil laten samengaan met het
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streven naar een betere wereld.
Over veertig jaar zal de wereldbevolking de tien miljard bereiken. Dit gegeven
legt volgens Mann twee radicaal verschillende type mensen bloot – de profeten
en de tovenaars. De profeten zijn de volgelingen van William Vogt, een van de
grondleggers van de milieubeweging. Hij geloofde dat we meer consumeren dan
de wereld produceert en zijn mantra was: Bespaar! De tovenaars zijn de
erfgenamen van Norman Borlaug, grondlegger van de massaproductie van
gewassen. Vernieuw! was zijn strijdkreet. Op toonaangevende wijze voorziet
Mann deze twee standpunten van een historische context en weegt hij de
mogelijkheden. Daarmee levert hij een onmisbare bijdrage aan de discussie over
de toekomst van een steeds dichter bevolkte wereld.
Op zijn vierentwintigste stort het leven van Matt Haig volledig in. Hij ziet geen
enkele uitweg, geen reden meer om te bestaan. Dit is het verhaal van hoe hij zijn
depressie overwon, een ziekte die hem bijna vernietigde, en hoe hij opnieuw
leerde met volle teugen van het leven te genieten. Redenen om te blijven leven is
meer dan een memoire: het is een ontroerende, grappige en vreugdevolle
zoektocht naar hoe om te gaan met depressie.
Oorspronkelijke titel: Medieval people.
Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van Mannen komen van Mars, vrouwen komen
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van Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel is inmiddels een gevleugelde
uitspraak in het Nederlands en sinds het verschijnen van dit boek zijn er wereldwijd
miljoenen exemplaren van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen denken, voelen,
communiceren en liefhebben anders. Ze lijken wel van verschillende planeten te
komen! John Gray legt het feilloos uit met deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms
niets van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct opgelost. Dr. John Gray is ruim 35
jaar werkzaam in zijn vakgebied en erkend expert als het gaat om communicatie,
relaties en persoonlijke ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en veelgevraagd
spreker. Hij inspireert zijn publiek met de eenvoudige communicatietechnieken die hij
geeft. Het is zijn doel dat mannen en vrouwen elkaar beter begrijpen, respecteren en
waarderen. 'In Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus kom ik heel wat
"o ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend situaties, zowel uit mijn persoonlijke
relatie als uit mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens Reacties van lezers:
'Herken veel punten en leest lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het begin van
onze relatie moeten lezen — dat had een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
In Start vandaag met ademen geven Robert Bridgeman en Marleen van den Hout je
alle tools in handen om met behulp van een hele nieuwe ademmethode je
levenskwaliteit te optimaliseren. Ademhalingstechnieken zijn er in alle soorten en
maten. Ademspecialisten als Iceman Wim Hof, De Oekraïense wetenschapper Buyteko
en sportcoach Koen de Jong hebben ieder hun eigen invalshoek. Maar wat als er een
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techniek zou bestaan die je onder al deze technieken kunt leggen om ze nog krachtiger
te maken? Een laagdrempelige methode die je gezondheid, energie en
uithoudingsvermogen helpt verhogen en daarbovenop helpt jezelf op diep niveau terug
te vinden? Innerlijke rust en ontspannen leven zijn het gevolg. Start vandaag met
ademen gaat over de toepassing van ademhalingstechnieken op fysiek, emotioneel,
mentaal en spiritueel niveau. De essentie van Bridgeman Adem Methode (BAM) - snel
en effectief naar een onderbuik-ademhaling - snel en effectief uit je hoofd en in je lijf lichaamsbewustzijn en gevoel ontwikkelen Met als gevolg - meer rust en energie sterke intuïtie, (zelf)vertrouwen, kalmte, kracht - ontspannen nek en schouders,
krachtige buikspieren - meer gezondheid, zelfgenezing, concentratie en nachtrust
Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en ondergang van
een band, maar ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor doen om
die te laten uitkomen. In Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de
knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van een beroemd zangeres te
worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende
rockband The Six. De vonken spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom.
Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen haar man en Daisy, maar hun
huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist Karen
die de liefde opzijschuift voor haar carrière in een tijd die daar nog niet rijp voor is.
Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en ondergang van
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een band, maar bovenal over drie krachtige vrouwen die leven voor hun dromen en er
alles voor overhebben om die te laten uitkomen. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en
verslond deze roman in een dag!’ – Reese Witherspoon ‘Deels onthullende
celebritymemoires deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ – Vogue Best
New Books 'Volledig geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is
onovertroffen in het neerzetten van imperfecte personages, en de strakke plot doet je
racen naar het einde van deze verslavende roman.' - Publishers Weekly (starred)
Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op
weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht.
Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.' Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn
meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk
van anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je
ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet
het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de plaats daarvan het
boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk,
blijf uit de schulden en durf af en toe saai te zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf
ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al
beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je
handen Nevenprojecten en hobby's zijn belangrijk Maak goed werk en deel het met
anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld)
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Wees saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
1491 verandert voorgoed ons beeld van de geschiedenis van de amerika's In 1491
woonden er misschien wel meer mensen in Amerika dan in Europa. Grote steden als
Tenochtitlán hadden stromend water en bezaten prachtige botanische tuinen. In Mexico
verbouwden precolum biaanse Indianen maïs volgens zeer geavanceerde
teelttechnieken. De Inca's hadden het grootste rijk in de toenmalige wereld opgebouwd,
groter dan de Ming-dynastie of het Ottomaanse Rijk. Totdat de Europeanen met hun
geweld en ziektes hier een einde aan maakten. 1491 maakt voor eens en voor altijd
duidelijk dat de geschiedenis van Amerika zeker niet begint met Columbus, die in 1492
op een van de Bahama's voet aan wal zette Charles C. Mann schreef een heldere en
levendige synthese van wat door historici, geografen en archeologen de afgelopen
dertig jaar is ontdekt over de prestaties en het lot van de oorspronkelijke inwoners van
Amerika. Mann ontkracht op overtuigende wijze talloze mythen en neemt de lezer mee
naar de intrigerende, hoogontwikkelde wereld van onder meer de Inca's, Azteken en
Maya's. 'Mann maakt korte metten met het inheemse Amerika van de schoolboekjes:
passief, primitief en in de confrontatie met Europa gedoemd te verdwijnen.' NRC
Handelsblad 'Mann heeft een mooi en aanstekelijk boek geschreven.' Trouw '[...] een
zeer nauwgezette, weloverwogen zoektocht naar het antwoord op de vraag: Hoe zag
de Nieuwe Wereld er ten tijde van Columbus uit.' Natuur, Wetenschap & Techniek
'Krachtig, uitdagend en belangrijk [...] 1491 dwingt ons na te denken over de wijze
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waarop de geschiedenis van Amerika wordt onderwezen.' The Washington Post 'Voor
iedereen die denkt dat het één grote wildernis was, zal dit boek een fascinerende
verrassing zijn.' The Times Tijdens een bezoek aan Yucatán, overdonderd en betoverd
door de Maya-ruïnes, werd het Charles Mann in alle omvang duidelijk dat Columbus in
1492 een hemisfeer met mensen en culturen betrad die in alles verschilde van de ons
toen bekende werelddelen Europa en Azië.Mann schrijft voor Science en The Atlantic
Monthly.
Lydia Davis lezen is een unieke en overrompelende ervaring. Onder kenners en
liefhebbers van het korte verhaal gonst haar naam al jaren. Haar scherpe, filosofische
en absurdistische verhalen zijn nergens mee te vergelijken.
'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor koetjes en kalfjes. Het is een
boek voor mensen die geen zin hebben om altijd maar weer te lezen over
voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een boek voor mensen die
schaamteloos willen doorstomen naar de meest fundamentele tijdloze vragen van dit
bestaan: waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en waarom zien wij eruit zoals we
eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom hebben we seks? Waarom gaan we
dood? En hoe kon er ooit leven ontstaan uit de dode materie van de vroege aarde?'
Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is leven. We komen het tegen in simpele
vormen, zoals bacteriën, of in complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen,
mensen. Maar waarom bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het begin van het leven, 4
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miljard jaar geleden, duurde het 2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen
de sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe is het leven begonnen?
De belangrijkste vraag van het leven geeft een even grondig als betoverend antwoord
op deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals we zijn, en waarom zijn we hier
überhaupt? Nick Lane (1967) is biochemicus aan University College London. In 2010
werd hij onderscheiden met de Royal Society Prize for Science Books voor zijn boek
Levenswerk. In 2015 ontving hij de Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan
de moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en helderste boeken over de
geschiedenis van het leven in jaren.' THE ECONOMIST
4 Seizoenen, de bestseller van meesterverteller Stephen King, bevat het verhaal waar
de indrukwekkende film The Shawshank Redemption op gebaseerd is. In De
ontsnapping is een man ten onrechte tot levenslang veroordeeld wegens de moord op
zijn vrouw. Nu zoekt hij wraak... Verfilmd als The Shawshank Redemption. De leerling
vertelt de macabere geschiedenis van een scholier die ontdekt dat zijn plaatsgenoot
een gezochte ex-nazi is... Verfilmd als Apt Pupil. In Het lijk komen vier jongens oog in
oog te staan met leven en dood, en de dreiging van hun eigen sterfelijkheid... Verfilmd
als Stand By Me. De ademhalingsmethode is het huiveringwekkende verhaal over een
ongetrouwde zwangere vrouw die ten koste van alles wil triomferen over de dood...
‘Hypnotiserend.’ The New York Times Book Review
In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een jaar in
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de Amerikaanse staat Virginia, in een vallei waardoor de rivier Tinker Creek stroomt.
Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en
bezield vertelt ze in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond de rivier en
laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan verandering
onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en confronteert
hem aldoor met het mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is
meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet los van de natuurlijke wereld
leven, maar er deel van uitmaken. Het met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs
Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar de betekenis van het
leven en een natuurklassieker van jewelste.
Alex North De Fluisterman Als de deur halfopen staat, hoor je het gefluister vroeg of
laat. De Fluisterman van Alex North is de thrillersensatie van 2019! Nog kapot van de
dood van zijn vrouw besluit Tom Kennedy met zijn zoon Jake te verhuizen naar het
kleine stadje Featherbank om een nieuwe start te maken. Maar Featherbank heeft een
duister verleden. Twintig jaar geleden ontvoerde en vermoordde een seriemoordenaar
vijf jongens. Tot hij uiteindelijk werd gepakt vreesde iedereen de Fluisterman. Dat was
al heel lang geleden, en een oud misdrijf hoeft natuurlijk niet van invloed te zijn op het
leven van Tom en Jake. Maar dan verdwijnt er weer een jongen en begint Jake zich
vreemd te gedragen. Hij zegt dat hij gefluister hoort bij zijn raam. De Fluisterman van
Alex North is een unieke leeservaring die je nog lang zal bijblijven.
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Een brute moord in een van de meest luxe hotels in San Francisco doet het
levensgeluk van Lindsay Boxer kantelen. Het onderzoek leidt naar een knappe blonde
vrouw die in contact stond met de cia, maar voordat Lindsay haar kan verhoren vindt er
een vliegramp plaats in de stad, en verdwijnt Lindsays man Joe. Hoe meer ze te weten
komt, hoe duidelijker het wordt dat haar man een verleden deelt met de blonde vrouw.
Volledig in paniek roept Lindsay de hulp in van haar vriendinnen van The Women's
Murder Club. Ze móet de waarheid achter halen.
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
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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
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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.
In 'Vreemdelingen in hun eigen land' verlaat de beroemde socioloog Arlie Hochschild
Californië, haar progressief linkse, kosmopolitische enclave vol gelijkgestemden, en
trekt vijf jaar op met haar rechtse landgenoten in Louisiana, een van de armste en
meest conservatieve staten van Amerika. Daar leert ze mensen kennen die een heel
ander leven leiden en er ideeën op nahouden die haaks staan op die van haar.
Hochschild raakt bevriend met een automonteur, een aannemer, een
telefoonreparateur, een handelsreiziger, een vrachtwagenchauffeur, een conciërge en
een gospelzanger, en probeert te achterhalen waarom zij tegen hun eigen belangen in
aanhangers zijn van politici als Donald Trump en op hem stemmen. Het blijkt dat de
angst voor culturele achterstelling, economische achteruitgang en het gevoel verraden
te zijn door de staat doorslaggevend zijn. Tijdens haar zoektocht vindt Hochschild
antwoorden op een van de cruciale vragen van de hedendaagse westerse politiek:
waarom verzetten mensen zich met hand en tand tegen 'progressieve'
overheidsinterventies terwijl zij daar zelf het meest van kunnen profiteren? Een must
read voor iedereen die de opkomst van het rechtspopulisme en de alt-right-beweging
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wil doorgronden.
Een labiel meisje verliest, nadat ze op 13-jarige leeftijd door een bovenbuurman is
verkracht, haar greep op de werkelijkheid.
Feel Alive
'Dit is zowel een grijpt-je-bij-de-strot-thriller als een aangrijpend familiedrama.
Fantastisch.’ – A.J. Finn, auteur van De vrouw in het raam Je bent weer terug in je
geboortestad na vier jaar in het buitenland. Met een nieuwe man aan je zij. Jullie zijn op
zoek naar een eigen plek, maar logeren voorlopig bij je broer. En dan ontmoet je zijn
buurman. Directeur op de plaatselijke school. Twee keer zo oud als jij. Extreem
aantrekkelijk. En je begint hem te volgen. Maar je had nooit kunnen vermoeden dat een
onschuldige verliefdheid zich zou ontpoppen tot een dodelijke obsessie. Of dat iemand
anders jou zou gaan volgen... ‘Ik volg je brengt het idee van een obsessie naar
griezelige nieuwe hoogten.’ – PopSugar
Holistisch zorgen voor je huisdier van Niki J. Senior is het handboek voor iedereen die
nóg beter voor zijn huisdier wil zorgen. Met een ernstig ziek of gewond huisdier ga je
natuurlijk naar de dierenarts. Maar zelf kun je ook heel veel doen om je kat of hond
gezond te houden. In dit boek laat Nikki J. Senior zien hoe met eenvoudige, natuurlijke
middelen die overal te koop zijn. Bijvoorbeeld door een kristal in de mand van je hond
te leggen als hij artrose heeft, of je kat te behandelen voor een allergie met
bloesemextracten. Door je energetische vermogens te activeren kun je je precies
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afstemmen op wat jouw dier nodig heeft.

De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét afstuderen? Olivia staat op het
punt om als beste van haar klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik
ontdekt dat ze een onderdeel van haar studie nog niet heeft afgerond en nog
maar één week heeft om dit voor elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet
ondertekend formulier... Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar
uit de brand moeten helpen, maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote
nieuwsgierige familie er niet achter komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging, want
haar moeder kan iedere stap volgen met een tracking app op haar telefoon.
Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes haar helpen dit geheim
te bewaren. Nu kan er niets meer misgaan, toch? Of schoppen de golfers en die
knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele plan in de war?
‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De Leesclub van Alles over 10 blind
dates
Bundel met vijf vertaalde, oorspronkelijk in runetekens geschreven, sprookjes;
voorzien van inleiding en illustraties. Vanaf ca. 12 jaar.
De nieuwe verhalen van Lydia Davis zijn soms letterlijk oneliners. Zoals
`Bloomington, dat in zijn geheel luidt: `Nu ik hier een tijdje ben, kan ik met een
gerust hart zeggen dat ik hier nooit eerder ben geweest. Ook kan het verhaal een
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nauwgezette observatie zijn, of een klaagbrief; het kan ontleend zijn aan de
correspondentie van Flaubert, of zijn inspiratie vinden in een droom. Wat niet
varieert in 'De taal van dingen in huis' is de kracht van het subtiel getoonzette
proza. Davis is een scherp waarnemer; ze is ironisch, geestig of bijtend, maar
vooral verfrissend. Ze schrijft met een verkwikkende onbevangenheid en
geslepen humor over de alledaagse dingen en onthult het mysterieuze, het
vervreemdende en het plezierige van het dagelijks leven.
If Mother Earth had a fight song, this would be it. America’s Divine Design is in
question. Lady Liberty's reputation is at stake. Planet Earth's palm has some
fractured lines, & this book shines a big fat spotlight on all of it. This revealing
book takes a deep dive into the underbelly of the epic turning point at hand as we
plow through the double doors of “New Earth.” The addictive personality
archetype has earned a special chapter dedicated to their exoneration. GenXers, Boomers, Millennials, every sector of humanity & all animals gracing this
planet… are addressed here because we ALL have souls. It is time to endorse the
TRUTH by way of thinking, speaking, reading, grasping, acknowledging &
becoming aware of what exactly the truth is. Inquire within. We learn exactly how
& why the soul is taking center stage in the 21st Century world. Glimpse an
overview of what the light at the end of the tunnel really looks like, beyond pop
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interpretations. The Author & her Elite Spirit Guide Team navigate a roadmap to
move forward New Earth style in 5D fashion. The Age of Enlightenment is here,
whether the status quo endorses it or not. It’s not going anywhere, so you may
as well retain some important information on the matter. Tap here. Kick: the drag
of "survival" to the curb, & get your THRIVE on. No matter your age, race,
religion, culture, color, gender, creed, class, case... you are officially invited to a
party for the greater good. ALL lives matter & this book includes YOU. Discover:
an advanced understanding of the 21st century, what LOVE really has to do with
it & finally get a simple definition of "God" that trumps all others. Grasp: the
bigger picture of what exactly is happening to America, our world & human
civilization at large regarding the past, present & future of our species. Skip:
down memory lane with bells on as the author's fun, captivating, nostalgic charm
finds you. Her whip-smart, silly & sarcastic sense of humor will keep you
grounded from the high vibes & upgrades attempting to bounce you off the
planet. Catch: a charming SNL-worthy rendition of a 2020 time capsule, you will
likely want to share with all your friends. Gain: access to a signature "Dimension
Diagram" which you will find nowhere else. This diamond guide explains in full
clarity all the key characteristics of 3,4, & 5D beyond what Google or any other
resource contains. Figure out exactly where you stand, which dimensions you are
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bouncing in & out of, & never be scratchin’ your head again, my friend. Receive:
a priceless 25-page indispensable resource guide of the most RELEVANT &
BEST of everything from soul practitioners & healers, to podcasts, platforms,
apps, channels, influencers, cookbooks, charities, holistic recovery, hotlines &
more. *Andale! Check out the LOOK INSIDE feature *Do not delay, my friend...
BUY NOW & thank yourself later *Follow the Amazon Author Page for all new
releases You are a magical being of miracle light. Act like it. #InLoveWeTrust
Author Note: formerly Decline of Civility 2, published earlier this year, this edition
has an added Forward, a new title that indeed reflects the context more
accurately & a new shiny cover it deserves. This is book 2 in a box set. Check
out “Thee Trilogy of the Ages” on my author page. Your lovely readership is
deeply appreciated. Don't be shy, leave reviews! Namaste.
Bundeling van de kennis over en ervaring met Reiki door drie auteurs uit
verschillende Reiki-scholen.
Harry kan niet wachten tot hij terug mag naar Zweinsteins Hogeschool voor
Hekserij en Hocus-Pocus, om aan zijn vierde schooljaar te beginnen. Maar voor
het zover is, wordt hij door de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de
Duffelingen opgehaald, om mee te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal!
Harry weet dan nog niet dat er dat jaar op Zweinstein een nog groter en
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spannender evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle opwinding en magische
gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn lessen te concentreren.
Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort, met behulp
van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die
Niet Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan, wordt steeds groter...
Inleiding in de drie graden van reiki-beoefening voor beginners.
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.
Feel Alive by Ralph Smart explores the infinite potential in human beings, and
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discovers how we can awaken our infinite power. We talk on relationships, mind
control, organic food and becoming the greatest version of yourself. To feel alive
is to be free, being free is our birthright.
Dat hebben we gehad behoort tot de absolute hoogtepunten uit de literatuur over de
Eerste Wereldoorlog. Dichter Robert Graves beschrijft zijn persoonlijke ervaringen aan
het front, die tekenend zijn voor de Britse soldaten in de Franse en Vlaamse
loopgraven. Behalve een verslag van het oneindig bloedvergieten, de wanhoop en de
heuse gekte in het slijk van de loopgraven, is het boek een weergaloos tijdsdocument
van de jaren na de oorlog, van 1918 tot 1929. Graves, die Engeland in 1927 de rug
toekeerde, geeft een uiterst venijnige kritiek op talloze politieke en literaire figuren uit
zijn omgeving. Hij neemt niet alleen afscheid van de valse heroïek die de officiële
oorlogspropaganda typeert, maar ook van Engeland en alles waar dat voor staat. Dat
hebben we gehad, waarin Graves zijn verbeelding van de loopgravenoorlog geeft,
groeide uit tot een onomstreden klassieker
Dit verhaal kent twee beginpunten. Een daarvan is op een landingsbaan in Alaska. Het
andere is aan de oever van een meer, waar de regen als mist op me neerdaalt, terwijl
de houten resten van de blokhut nog nasmeulen. Ik zal je beide versies vertellen: wat
er gebeurde voordat mijn vader stierf, en wat er daarna gebeurde. En wanneer ik
daarmee klaar ben, of te zwak ben om nog door te schrijven, dan zal ik dit notitieboek
achterlaten op de plek waar de hut heeft gestaan. Mocht iemand ons, of mij, ooit komen
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zoeken, wie weet vinden ze dan mijn verhaal. Dus als jij dit leest, ben ik waarschijnlijk
dood.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze
haar man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit
ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet
haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had
moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met
dodelijke afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want
welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is een
wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer
continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
Heb je wel eens het gevoel dat je je een slag in de rondte werkt en toch constant in
tijdnood verkeert? Dat vrienden en familie meer aandacht vragen, terwijl je nauwelijks
tijd hebt voor jezelf Stephen Covey beantwoordt in dit boek de vraag hoe het komt dat
we de prioriteiten in ons leven toch maar zo zelden op de eerste plaats laten komen.
Jarenlang zijn ons methodes en technieken aangereikt om efficiënt met onze tijd om te
gaan. Als we maar hard genoeg werken en leren kunnen we alles beter en sneller
doen. Maar vaak is dat niet genoeg, en dan nemen de schuldgevoelens alleen maar
toe Timemanagement volgens Covey biedt een heldere methode gebaseerd op
principes, niet op tips en trucs. Daarmee kun je de focus houden op wat echt belangrijk
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is, een goede werk-privébalans hanteren en afgewogen keuzes maken. Wie met Covey
het probleem bij de wortel aanpakt, hoeft zich nooit meer af te vragen of hij met de
verkeerde zaken bezig is. Dan is timemanagement niet meer een kwestie van tijd maar
van prioriteit.
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die geen
kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een
menselijk wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de
naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het
komische naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste
verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man wordt alom geprezen
als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen
James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier
waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in het Amerika van vóór de
burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
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