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Op zijn wereldreis van een jaar besluit Conor Grennan drie maanden vrijwilliger te worden in
een kinderopvang in het door oorlogen verscheurde Nepal. Wat hij daar ziet en meemaakt,
verandert zijn leven. Tot zijn grote schrik en afgrijzen komt hij erachter dat de `wezen waarvoor
hij zorgt in de meeste gevallen helemaal geen wees zijn, maar door kinderhandelaren onder
valse voorwendselen voor veel geld van hun ouders `overgenomen zijn, zogenaamd om ze in
de grote stad Kathmandu een beter leven te geven. Wie in een tehuis terechtkomt, heeft
eigenlijk nog geluk gehad, maar waar hun ouders zijn, of waar ze vandaan komen, weten de
kinderen niet. Toch onderneemt Conor het schier onmogelijke: de kinderen herenigen met hun
ouders. Maandenlang reist hij door de onherbergzame Himalaya op zoek naar
aanknopingspunten, met handen en voeten gesprekken voerend en foto s van de kinderen
tonend. Op pakkende en goudeerlijke wijze vertelt hij hoe het voelt als hij zich plotseling
realiseert dat hij niet alleen zijn eigen leven heeft veranderd, maar ook de levens van anderen.
`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten
historische voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een
wet goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun tijdens de Eerste
Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw
Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis, en van vijf
vrouwen in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman
over vijf karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats
van hun zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst
kennis met elkaar voor ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit
Massachusetts; Minnie, vrouw van een Russische kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie,
een rijke dame uit Boston; Wilhelmina, een voormalige tennisster in precaire mentale toestand
en Cora Blake, een alleenstaande moeder en bibliothecaresse uit Maine. Geen van de
pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij heeft bijna haar hele leven in een klein
vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt voor de drie dochters van haar
overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is omgekomen tijdens
de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op wat haar tijdens
deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven onlosmakelijk
verbonden met dat van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde Amerikaanse
journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens onderzoekswerk ze een
cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven dromen April Smith is scenarioschrijver en
producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York,
Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in
Frankrijk. Ze woont in Santa Monica, Californië, samen met haar man.
‘Je wordt veel makkelijker rijk als je je niet aan de regels houdt,’ zei Jordan Belfort tegen een
verslaggever van The New York Post. En hij wist waarover hij sprak: de voormalige
effectenmakelaar bracht tweeëntwintig maanden in de gevangenis door, nadat hij was
veroordeeld wegens een grootscheepse verzekeringsfraude die meer dan 200 miljoen dollar
opleverde. In De wolf van Wall Street vertelt Jordan Belfort het verhaal van corrupte bankiers
en maffiabazen, en van beurshandelaren die zichzelf verrijken zodra de gelegenheid zich
voordoet. Zijn autobiografie, die zich laat lezen als een spannende roman, verschijnt in veertig
landen in vertaling en is verfilmd door topregisseur Martin Scorsese.
Sarah Nickelson is een hardwerkende moeder/carrièrevrouw/liefdevolle echtgenote die alle
ballen in de lucht houdt. Maar wanneer ze op een dag een zwaar auto-ongeluk krijgt, staat
haar leven op z'n kop. Het herstel duurt lang, en al snel blijkt dat Sarah een bizar hersenletsel
heeft overgehouden aan haar trauma, waardoor de linkerkant van haar blikveld niet meer lijkt
te bestaan. Sarahs hectische leven komt abrupt tot stilstand...
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Einstein: man, mens en genie ‘Een bijzonder toegankelijke en informatieve biografie.’ The
New York Times In Einstein beschrijft Walter Isaacson het leven, denken en wetenschappelijk
werk van een man die onze kijk op het universum fundamenteel veranderde. Hij geeft een
helder overzicht van Einsteins wetenschappelijk werk, maar besteedt ook ruim aandacht aan
Einsteins vaak gecompliceerde relaties met vrouwen, aan zijn vele wetenschappelijke
contacten, zijn gedwongen verhuizing naar Amerika, zijn pacifisme en zionisme. Walter
Isaacson is CEO van het Aspen Institute. Hij was hoofdredacteur van Time Magazine en
schreef de bejubelde biografie van Steve Jobs. Zijn recente boek is Uitvinders, over de
mensen die aan de wieg stonden van onze digitale wereld.
Sian Bishop heeft zich maar één keer in haar leven roekeloos gedragen en daar heeft ze haar
geweldige zoontje Rory aan overgehouden. Ook al heeft ze geen spijt van de wilde nacht die
haar leven veranderde, toch is ze voorzichtiger geworden. Ze laat zich door Richard, een
degelijke, rijke vriend, overhalen om de chaos van Londen te verruilen voor een schattig huisje
in het dorp waar ook hij woont. Als blijkt dat Richard verliefd op haar is, overweegt ze op zijn
avances in te gaan. Dat is wel zo verstandig. Sian sluit al snel vriendschap met haar oudere
buurvrouw Fiona en ze blaast haar meubelbedrijfje nieuw leven in. Maar het is op slag gedaan
met al haar goede voornemens als Fionas zoon op een prachtige zomeravond thuiskomt na
een lange reis. Gus, wereldreiziger en hartenbreker, is charismatisch, woest aantrekkelijk en
een volslagen verkeerde keus voor een alleenstaande moeder. Het is alleen niet de eerste
keer dat hun paden elkaar kruisen Over de boeken van Katie Fforde: Ouderwetse romantiek
op zijn best. Elle Fijn om bij weg te dromen. Flair Een sprookjesachtig, licht humoristisch boek.
Cosmopolitan Katie Fforde woont in Gloucestershire met haar man en haar kinderen. Haar
oude hobbys, strijken en het huishouden doen, zijn inmiddels vervangen door zingen,
flamencodansen en racen met de hondenslee. Zo blijft ze fit, zegt ze zelf. Zomerliefde is haar
zeventiende boek.
Nagelaten stellingen van de Oostenrijks-Engelse (taal)filosoof (1889-1951).
” In de aandacht: de nieuwe homiletiek van prof. dr. Kees de Ruijter.Roberta Rich De
vroedvrouw van Venetië 330 pagina's | Paperback | ISBN: 9789023994466Venetië, 1575.
Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met haar geheime
kraamtechniek.Venetië, 1575. Vroedvrouw Hannah Levi heeft al heel wat babys gered met
haar geheime kraamtechniek. Op een nacht wordt ze te hulp geroepen door de graaf van
Padovani. Zijn vrouw en kind dreigen tijdens de bevalling te bezwijken. Het is een gevaarlijk
verzoek, want het is Joden bij pauselijk edict verboden christenen medische hulp te verlenen.
Hannah stemt toe en vraagt een astronomisch bedrag voor haar diensten met het geld hoopt
ze haar man Isaak vrij te kunnen kopen, die op Malta gevangen zit. Hannahs beslissing heeft
grote gevolgen. Ze raakt verstrikt in een web van familievetes, verraad en hebzucht. Niet
alleen haar eigen leven loopt gevaar, ook dat van de baby die zonder haar hulp dood geboren
zou zijn. De schuwe Hannah komt tot daden die ze niet voor mogelijk had gehouden.
De superrijken van Manhattan hebben hun eigen strikte gedragsvoorschriften. In het kille
appartement van de familie Wilder-Bingham aan Park Avenue bestuurt matriarch Glenn haar
huishouden als een generaal. Wanneer de Engelse giga-optimiste Rosie hun huis
binnenstuitert, heeft niemand in de gaten dat ze lak heeft aan reglementen. Rosie achtendertig, excentriek, met een geheim verdriet en een hart zo groot als New York - begint
hun levens draad voor draad te ontrafelen.
This title can be previewed in Google Books http://books.google.com/books'vid=ISBN9789052602974.
Op een wandeling door Montparnasse glijdt de Parijse schrijver Jean onverhoeds weg in een
bres in de tijd: is hij terug in 1966? Zijn vriendin Dannie R. werd gezocht wegens
betrokkenheid bij een moordzaak. Maar zijn eigen dagboeken uit die periode gaan veel verder
terug: hij maakte aantekeningen over de Witte Barones, die in 1974 tot de guillotine
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veroordeeld werd, en over de oude Jeanne Duval, een voormalige minnares van Baudelaire,
die Jean in een boekhandel tegenkwam, in 1878... In Kleine flora van de nacht wordt de lezer
meegenomen in een wereld waarin heden en verleden naast elkaar voortbestaan in een stelsel
van droomlagen en tijdtunnels, als ondergrondse wijken van een reusachtige metropool.
Op 9 september 2001 werkte Jess Walter in New York, aan de memoires van Bernard B.
Kerik, de toenmalige hoofdcommissaris. Alles wat hij die dagen waarnam – de onwerkelijke
gebeurtenissen, de idiote contrasten en de wanorde – heeft hij weten te boekstaven in ‘Het
Nulpunt’. Met als resultaat een intrigerende psychologische roman over die chaotische dagen
na de aanslag op de Twin Towers. Wanneer politieagent Brian Remy vijf dagen na 9/11
ontwaakt uit een coma, merkt hij dat zijn waarnemingsvermogen erg vreemd werkt. Zijn
geheugen hapert en hij ziet vlekjes – als het dwarrelende puin dat van de ingestorte torens
naar beneden viel – die voor eeuwig zijn beeld verstoren. De reconstructie van zijn eigen
geschiedenis van 9/11 is in eerste instantie één grote dwaaltocht. Ook kan Remy een aantal
zaken niet plaatsen. Zo verloopt het contact met zijn ex-vrouw opeens moeizaam, begrijpt hij
niets van de gesprekken met zijn collega Guterak en is hem volstrekt onduidelijk wat de
opdracht inhoudt, die hij kennelijk in het kader van de nationale veiligheid heeft gekregen. Laat
staan dat hij nog weet van wie hij die belangrijke opdracht heeft gekregen. Tot overmaat van
ramp negeert zijn zoon Edgar hem volledig; hij doet net alsof zijn vader is omgekomen bij de
aanslag. Wat volgt is een intrigerende ‘histoire noir’ waarin Jess Walter met een zeker
sarcasme en met humor vertelt over de chaotische dagen na die enorme tragedie. Een
gebeurtenis die zoveel ouders van kinderen het leven nam en die het denken over orde en
veiligheid in de wereld voorgoed heeft veranderd. ‘Deze buitengewoon beeldende roman is
niet alleen een prachtige poging om de emotionele werkelijkheid van de post 9/11 wereld tot
leven te wekken, maar een briljante krachttoer, even schokkend als hartverscheurend.’ –
Kirkus reviews ‘Walter brengt zijn donkere, hilarische verhaal met een grootse en groteske
verbeeldingskracht. Een waanzinnig scherpe politieke satire. Uitstekend geschreven,
spannend, heerlijk om te lezen en onvergetelijk.’ – Publishers Weekly

Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.'
In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier
kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft.
Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk
verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde
kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt
onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was
groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Michael Crichton - Zero cool De herontdekking van legendarische thrillers van
Michael Crichton De bestsellerauteur van Jurassic Park, Disclosure en Congo De
Amerikaanse radioloog Peter Ross wilde alleen maar lekker ongestoord op
vakantie. Maar als hij eenmaal de verleidelijke Angela Locke ontmoet, raakt hij
verstrikt in een oorlog tussen rivaliserende bendes die uit zijn op een kostbare
schat. Van Barcelona naar de verregende straten van Parijs, van de tuinen van
het Alhambra naar de donkere catacomben Peter Ross is een alledaagse man
die een wanhopige strijd voert om een eeuwenoud geheim te ontrafelen en
daarbij moet vechten voor zijn leven... Lang voordat hij Jurassic Park schreef, en
het scenario voor blockbusters als Twister en de tv-serie ER, was Michael
Crichton een briljante student aan de Harvard Medical School en schreef hij s
nachts genrethrillers onder het ultrageheime pseudoniem `John Lange . Tussen
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1966 en 1972 publiceerde Lange een reeks boeken en verdween toen. Totdat,
veertig jaar nadat John Lange was geboren, Michael Crichton vlak voor zijn
overlijden instemde met heruitgave van de boeken, waarvan hij er twee opnieuw
redigeerde en voor één zelfs nieuwe hoofdstukken schreef. Ze verschijnen nu
voor het eerst in Nederlandse vertaling. 'Michaels talent is nog groter dan zijn
eigen dinosaurussen uit Jurassic Park. Niemand kan in zijn schaduw staan.'
Steven Spielberg 'Sterke plots en perfect tempo.' TIME
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst
in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Met ‘De macht van nietsdoen. Een radicaal verzet tegen de
aandachtseconomie’ schreef Jenny Odell een krachtige kritiek op de
kapitalistische krachten die om onze aandacht strijden. Niets is vandaag de dag
moeilijker dan nietsdoen. Maar in een wereld waarin we er alleen maar toe doen
als we 24/7 ‘aan’ staan, is nietsdoen misschien wel de belangrijkste vorm van
verzet. Jenny Odell schreef een kritiek op de kapitalistische krachten die om
onze aandacht strijden. We gaan anders denken over productiviteit, krijgen
opnieuw verbinding met onze omgeving en ontdekken weer betekenisvolle
vormen van geluk en echte aandacht.
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part
of the knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced
from the original artifact, and remains as true to the original work as possible.
Therefore, you will see the original copyright references, library stamps (as most
of these works have been housed in our most important libraries around the
world), and other notations in the work. This work is in the public domain in the
United States of America, and possibly other nations. Within the United States,
you may freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate)
has a copyright on the body of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc.
Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We
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appreciate your support of the preservation process, and thank you for being an
important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Vertaling en herdichting van het gedicht van de Amerikaanse dichter (1926- ).
De reiziger is een aangrijpende roman over een joodse man, Otto Silbermann,
die in 1938 weet te ontsnappen aan de nazipogroms, maar daardoor alles
verliest: zijn bezittingen, zijn waardigheid en uiteindelijk ook zijn verstand. Hij
vlucht van stad naar stad om aan zijn achtervolgers te ontsnappen - van Berlijn
naar Hamburg, van Nürnberg naar Aken. Hij verblijft wekenlang in treinen,
wetende dat hij in de val zit, maar blijft desondanks geloven in het goede in de
mens. Zelfs wanneer hij, gek geworden van angst, opgesloten wordt in een
inrichting, blijft hij aan dat idee vasthouden.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication
and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard
publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
‘Onder haar hoede’ van Elizabeth Byler Younts: als oorlog, verdriet en beloftes
de liefde in de weg staan. Marinier Joe Garrison keert na de oorlog terug naar
huis en kijkt ernaar uit om weer voor zijn dochter Daisy, die doof is, te zorgen.
Eenmaal thuis ontdekt hij dat het meisje erg verknocht is aan Esther Detweiler,
een Amish vrouw die zich na het overlijden van zijn vrouw over het meisje heeft
ontfermd. Joe voelt zich aangetrokken tot Esther en beiden hebben het beste
met Daisy voor, maar om dichter tot elkaar te kunnen komen zullen ze eerst het
verleden een plek moeten geven. Elizabeth Byler Younts is opgegroeid in een
van oorsprong Amish gezin. Nadat haar familie de gemeenschap had verlaten,
bleven ze trouw aan het Amish geloof en tradities. Eerder schreef Elizabeth de
romans `Aan zijn zijde’ en ‘In haar hart’.
Het glazen kasteelOveramstel Uitgevers
Jennifer Egan is de auteur van Bezoek van de knokploeg, waarmee ze de
Pulitzerprijs won. Onlangs bracht De Arbeiderspers haar eerdere roman Kijk naar
mij opnieuw op de markt. Black Box, in 2012 als tweeluik verschenen in The New
Yorker, verschijnt alleen als e-book.
Nog voor zijn sabbatsjaar goed en wel begonnen is, wordt de briljante
bijbelwetenschapper Jonathan Weber ontboden bij de Paus. Tijdens een bezoek
aan de archieven van hetVaticaan wordt hij geconfronteerdmet een
verontrustende ontdekking.Met veel vragen vertrekt hij naar Israël om daar mee
te werken aan een veelbelovende archeologische opgraving bij de plaats Rama.
Wanneer Weber na enige tijd stuit op een unieke vondst lijkt de droom van iedere
archeoloog voor hem werkelijkheid te worden. Deze droom verandert echter met
één slag in een nachtmerrie bij de volgende ontdekking: een 2000 jaar oude
brief. Nog nooit heeft een archeologische vondst de wereld zo op zijn kop gezet
als het Rama-document. Terwijl de wereld en haar religieuze leiders discussiëren
over de betekenis van de archeologische ontdekking gaat Weber, samen met de
eigenzinnige Shannon Jennings, op zoek naar meer gegevens. Dat hun leven
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daarbij gevaar loopt, kan hen niet meer tegenhouden.Maar hoe meer zij
ontdekken, hoe meer vragen er rijzen.
Valentina Roncalli, schoenenontwerpster voor het New Yorkse familiebedrijf
Angelini Shoe Company, heeft het zwaar. Haar grootmoeder heeft een nieuwe
liefde gevonden en vertrekt naar haar moederland Italië. Het bedrijf blijft achter in
handen van Valentina en haar twistzieke broer Alfred, en dan is er ook nog hun
grote, luidruchtige Italiaanse familie die de rest van Valentina s tijd en aandacht
opeist.Wanneer Valentina naar Buenos Aires reist voor zaken, wacht haar een
nog grotere uitdaging. Ze blijkt daar een verre neef te hebben, die ook `in de
schoenen zit. Deze ontdekking roept vele vragen op. Waarom hebben de
familiezieke Roncalli s het contact met deze bloedverwanten verbroken? De
familie is in rep en roer, en het is aan Valentina om iedereen nader tot elkaar te
brengen.
‘Als je een boek van Katie Fforde openslaat, weet je dat je een heerlijk
feelgoodverhaal kunt verwachten.’ chicklit.nl Alle feelgoodfilms al gezien?
Probeer dan nu de onvervalste feelgood van Katie Fforde. Zoe Harper krijgt de
geweldige kans om mee te doen aan een heel bekende en op de landelijke
televisie uitgezonden kookwedstrijd. Als ze wint, betekent dat niet alleen roem en
rijkdom, maar kan ze ook het delicatessenwinkeltje kopen waaraan ze haar hart
verloor. Maar niet alleen de wedstrijd blijkt een flinke uitdaging. Zoe’s
belangrijkste rivaal, de even mooie als briljant kokende Cher, lijkt alles op alles te
willen zetten om te winnen, en laat daarbij heel wat achterbakse streken zien.
Bovendien krijgt Zoe het niet alleen heel warm van de kookwedstrijd, maar ook
van de aantrekkelijke Gideon Irving. Helaas zit Gideon in de jury, dus hij valt zeer
zeker onder de term ‘verboden vrucht’. Zal Zoe kiezen voor haar droom, of voor
de liefde? In de pers ‘Bijna iedereen moet wel van de boeken van Katie Fforde
houden.’ Closer ‘Warm, briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen
maar!’ Heat ‘Een verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Echt op en top
romantisch escapisme.’ Daily Mail ‘Heerlijke boeken: precies de goede
hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times ‘Een écht heerlijk herkenbaar
verhaal!’ Hebban.nl
Emerson Montgomery, een bekend politiek verslaggever, vertelt over zijn
persoonlijke opvattingen over Martin Wagner, de 45e president van de Verenigde
Staten. Hij vergelijkt Wagner met andere wereldleiders en constateert de
overeenkomsten met hen. Emerson voegt persoonlijke anekdotes toe uit ervaring
met de president en die van zijn familie en collega's.
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