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KenKen--called the most addictive puzzle since sudoku--is also the first puzzle in
"New York Times" history to run alongside the traditional crossword puzzle. This
collection offers 300 easy-to-difficult games.
New York Times" editor Shortz collects 50 of the best crosswords from the
papers popular Sunday edition.
200 Sunday-size puzzles from the New York Times
The Sunday New York Times crossword: As good as it gets! The New York
Times Sunday puzzles are the biggest and the best in the world, and this latest
collection of two hundred great puzzles will provide hundreds of hours of puzzling
fun for beginners and experts alike. Famed editor Will Shortz has brought a new,
fresh look to the Times crosswords by emphasizing fun, light vocabulary and a
minimum of obscure trivia. - 200 of America's favorite Sunday New York Times
crossword puzzles - Sunday puzzles are up to 40 percent bigger than weekday
puzzles, with fewer black squares and more inventive themes - Author bylines
allow fans to get to know today's top constructors
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader,
journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te
redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de
ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van
drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft
wegvluchten voor de familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de
grenzen van hun liefde botst...
Since it first ran in 1942, The New York Times Sunday crossword puzzles are the
standard by which all others are judged, and they are the perfect complement to
a snowy day. Features: * 75 classic Sunday New York Times crosswords *
Portable and perfect for solving on the go * Edited by the #1 man in American
crosswords, Will Shortz
Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee jongens en de
allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit De profeten spreekt een poëtisch,
hartstochtelijk humanisme.' De Groene Amsterdammer Isaiah was van Samuel
en Samuel was van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou ook altijd zo blijven.
In elkaars aanwezigheid waren hun lichamen niet langer een lege huls en
vonden ze een reden voor hun bestaan. Maar wanneer de plantage zich tegen
hen keert, wordt hun liefde ineens gezien als een gevaar voor de harmonie onder
hun lotgenoten. In deze hartverscheurende roman roept Robert Jones jr. de stem
op van zowel de onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo de ziel van de
slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de slavernij, maar ook
over de hoop en de schoonheid van de liefde. De pers over De profeten: 'Met De
profeten heeft Robert Jones jr. een roman geschreven die een waardige plaats
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verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison, Colson Whitehead, Alice
Walker, Ralph Ellison en vele andere schrijvers die de Amerikaanse literatuur
veelstemmiger hebben gemaakt en de Amerikaanse geschiedenis veelzijdiger.'
De Groene Amsterdammer 'Een poëtisch […] slavernijepos, dat tegelijk een loflied
op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen twee zwarte mannen.'
Het Parool 'Jones bewijst dat hij een buitengewone schrijver is, die poëzie haalt
uit elk beeld en elke weerkaatsing van het licht.' The New York Times 'De
profeten […] roept het beste van Toni Morrison op, maar is tegelijkertijd een uniek
en virtuoos werk.' The Guardian 'Een schitterend portret van black queerness en
een somber verslag van slavernij in het vooroorlogse Zuiden, opgeschreven in
Jones’ lyrische maar indringende proza.' TIME
De langverwachte nieuwe roman van een briljante verhalenverteller. Golden
Richards, echtgenoot van vier vrouwen en vader van achtentwintig kinderen,
gaat gebukt onder een enorme midlifecrisis. Het gaat bergafwaarts met zijn
bouwbedrijf en zijn gezin is uitgedijd tot een overbevolkt mini hertogdom dat ten
onder dreigt te gaan aan opstand en rivaliteit. Zijn drie huizen veranderen van
veilige havens in vijandige forten waarin het hem moeite kost niet te verdwalen.
Ondanks de vele mensen om hem heen kan hij zijn verdriet om de dood van een
van zijn dochters, die bij een ongeluk omkwam, met niemand delen.
Langzamerhand begint hij te twijfelen aan zijn eigen vermogen tot liefhebben.
Brady Udall, een van de beste jonge Amerikaanse schrijvers, vertelt in De
eenzame polygamist het tragikomische verhaal van een diepgelovige man die
verstrikt raakt in een affaire die de toekomst van zijn gezin op het spel zet. Zoals
bij John Irving en Richard Yates raken Udalls personages ons tot in het diepst
van onze ziel, als ze worstelen met hun behoefte aan liefde en hun verlangen om
ergens bij te horen.
Geschreven door twee dichters met een passie voor taal én een passie voor astrologie
We hebben dit boek geschreven voor jou en alle mensen die je ooit hebt gedatet, alle
mensen waar je ooit nog een relatie mee krijgt, voor je moeder en je zus en die
aantrekkelijke treinreiziger die je elke ochtend ziet staan maar waar je nooit hoi tegen
zegt. We schreven het voor je baas en je vorige baas en je toekomstige nieuwe
collega. Hopelijk vind je een deel van al deze mensen terug op deze pagina’s. De
dichters Alex Dimitrov & Dorothea Lasky (online bekend als The Astro Poets) verenigen
oude kennis over de dierenriem met het moderne leven. The Astro Poets helpen je
ontdekken wat er voor jou in de sterren geschreven staat en hoe je dat kunt gebruiken
om beter om te gaan met je vriendschappen, je carrière en je zeer gecompliceerde
liefdesleven. Dus als je je ooit hebt afgevraagd waarom je Tweelingen-date je niet aan
het woord laat, hier vind je het antwoord. En wanneer zal die Schorpioen die om twee
uur ’s nachts ‘Ben je nog wakker?’ stuurt, eindelijk de volgende stap willen zetten? Dit
boek geeft je de perfecte kennismaking met de twaalf sterrenbeelden en is een bron
van herkenning en vermaak voor iedereen. Hét astrologieboek voor de 21e eeuw. De
pers over The Astro Poets ‘Wonderlijke astrologische mijmeringen.’ The New York
Times ‘De ultieme gids door de dierenriem. Een perfecte spoedcursus voor astrologiebeginners en lyrisch, geestig en wijs genoeg voor ervaren astrologie-liefhebbers.’
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Booklist ‘Eindelijk een boek over sterrenbeelden dat niet idioot is.’ Tim Hofman
‘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.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg,
Alexander Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de loop van de twintigste
eeuw hebben veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht. ‘Het
blinde licht’ is een roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het
ondenkbare te bedenken.
75 New York Times Sunday crossword puzzles: everyone’s favorite! The New York
Times Sunday crossword is the undisputed king of crossword puzzles. This collection
features 75 of them, sure to put the “fun” in your Funday! Features: - 75 themed
Sunday New York Times crosswords - Portable packaging for solving on the go Smart, fresh vocabulary, fun themes, and pop-culture references
Edited by Will Weng, the book features two hundred Sunday-size crosswords from The
New York Times magazine.
Het klassieke verhaal van de Bergsons, een familie van Zweeds-Amerikaanse
immigranten in het boerenland nabij het fictieve stadje Hanover Nebraska, aan het
begin van de 20e eeuw. De hoofdpersoon, Alexandra Bergson, erft de familiale
landbouwgrond wanneer haar vader sterft, en zij wijdt haar leven aan het maken van de
boerderij tot een levensvatbare onderneming in een tijd waarin veel andere allochtone
gezinnen de prairie opgeven en verlaten. De roman houdt zich ook bezig met twee
romantische relaties, één tussen Alexandra en familie vriend Carl Linstrum en de
andere tussen Alexandra's broer Emil en de getrouwde Marie Shabata.
Laagland is de veelgeprezen roman over een moeizaam huwelijk en de vriendschap
tussen twee volstrekt verschillende mannen. Joseph O Neill weet op indrukwekkende
wijze de tijdgeest te verwoorden in een van de belangrijkste en meest levendige
romans van de afgelopen jaren. De Nederlandse bankier Hans van den Broek woont in
New York op het moment van de aanslagen. Vlak daarna verlaat zijn vrouw hem
samen met hun zoontje, waarna hij twee jaar in een hotel verblijft. Op zoek naar een
nieuw bestaan in een land waar hij zich niet langer thuis voelt, vindt hij geborgenheid
tussen de immigranten die cricket spelen in de stadsparken. Tijdens een van deze
wedstrijden ontmoet hij Chuck en er ontstaat een gedeelde droom om de stad zijn
eerste echte cricketveld te geven. Maar dan ontdekt Hans dat Chuck ook minder
onschuldige dromen nastreeft.
A handy, smaller, and more focused version of our popular New York Times knowledge
books—organized by weekends and topic Fell asleep during history class in high school
when World War II was covered? Learned the table of elements at one time but have
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forgotten it since? Always wondered who really invented the World Wide Web? Here is
the book for you, with all the answers you've been looking for: The New York Times
Presents Smarter by Sunday is based on the premise that there is a recognizable group
of topics in history, literature, science, art, religion, philosophy, politics, and music that
educated people should be familiar with today. Over 100 of these have been identified
and arranged in a way that they can be studied over a year's time by spending two
hours on a topic every weekend.
The Sunday New York Times crossword has been a beloved fixture for over sixty years. It’s
become America’s favorite—and most famous—crossword puzzle. This forty second collection
of the Sunday puzzles features: - FiftyNew York Times Sunday crosswords edited by Will
Shortz - Puzzles over 50% bigger than the weekday crosswords - Covered spiral binding for
easy stay-flat solving
De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in de jaren vijftig
van de vorige eeuw. Wanneer Esther na haar studie stage gaat lopen bij een populair
vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten de schoolbanken
geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische carrière, maar wordt
afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar verzinkt ze, op zoek naar haar identiteit,
steeds verder in een depressie, totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg
lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus
genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers waanzin,
waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste
krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze buitengewone prestatie is De glazen
stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker geworden.
Lucy Barton is langzaam aan het herstellen van wat een simpele operatie had moeten zijn.
Haar moeder, die ze jaren niet gezien heeft, komt op ziekenbezoek. Door te praten over
mensen die Lucy nog uit het dorp van haar jeugd kent zoeken ze aarzelend toenadering tot
elkaar. Maar net onder de oppervlakte ligt nog steeds de spanning die al die tijd tussen hen in
heeft gestaan. Ik heet Lucy Barton is een intiem, diep empathisch en fenomenaal
geobserveerd portret van de kwetsbare band tussen moeder en dochter.
The New York Times large Sunday crosswords are designed for a long, lazy day. So get
comfortable, get set, and get solving with this fun compilation of 150 of the greatest Sunday
puzzles the New York Times crosswords has to offer. With: * 150 of the best Sunday
crosswords from The New York Times * Convenient, affordable trade paperback for easy
transport * Edited by crossword legend Will Shortz
75 New York Times Sunday crossword puzzles: everyone’s favorite! The Sunday crossword
puzzle in The New York Times is the biggest one of the week! This collection has 75 of them,
all edited by puzzlemaster Will Shortz and guaranteed to dazzle. So put on your Sunday best
and let your cleverness shine with Sunday Best Crossword Puzzles! Features: - 75 themed
Sunday New York Times crosswords - Portable packaging for solving on the go - Smart, fresh
vocabulary, fun themes, and pop-culture references
The Sunday New York Times crossword has been a beloved fixture for over seventy years.
It’s become America’s favorite—and most famous—crossword puzzle. This 43rd collection of
the Sunday puzzle features: - Fifty New York Times Sunday crosswords edited by Will Shortz Themed puzzles more than 50% bigger than the weekday crosswords - Covered spiral binding
for easy stay-flat solving
Jonathan Franzen werd in 1959 geboren in Chicago. In 2001 won hij de National Book Award
voor zijn bestseller De correcties, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren werden verkocht.
Hij woont in New York. In een bloemrijk maar daarom niet minder indringend proza laat
Franzen zien hoe zijn personages hun weg proberen te vinden in een wereld vol
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technologische vernieuwing en een immer verschuivende moraal, hoe ze hun verwachtingen in
evenwicht trachten te brengen met de grauwe realiteit, hun politieke opvattingen en hun grillige
driftleven. michiko kakutani, the new york times De eerste vraag is of Franzens langverwachte
nieuwe roman zijn eigen stem kan vinden in de schaduw van voorganger De correcties. Het
antwoord is: ja, welzeker, en op een grootse manier. publishers weekly, starred review Vrijheid
is geen Great American Novel zoals Franzens beroemde voorgangers die schreven, geen
boek à la Bellow, Mailer of Updike. Het hedendaagse Amerika is daar gewoon te complex voor
_ en zich te zeer bewust van zijn eigen complexiteit. Maar Vrijheid voelt niettemin groot op een
andere manier, een grootsheid die maar heel zelden te vinden valt in de Amerikaanse fictie
van vandaag. Het boek deinst niet terug voor de complexiteit. Om een begrip uit de fotografie
te gebruiken: Franzens proza heeft een jaloersmakende scherptediepte: het houdt heel veel
tegelijk in focus. time magazine Na 26 jaar bezint Patty Berglund zich op haar huwelijk. Haar
man Walter is niet meer de sympathieke idealist voor wie ze jaren geleden als een blok viel. Hij
heeft zich ontpopt als een ambitieuze, rusteloze ondernemer. Terwijl Patty haar frustraties van
zich afschrijft in een therapeutisch dagboek, verliest Walter thuis en op zijn werk de controle.
Zijn gebrek aan moraal en compassie culmineert zonder de corrigerende hand van zijn vrouw
algauw in een vernederend schandaal. Vrijheid, het langverwachte nieuwe boek van Amerikas
grootste hedendaagse schrijver, is een briljante epische roman over de hoop en wanhoop in
families en over onmogelijke ambities. Opnieuw bewijst Jonathan Franzen op eenzame hoogte
te staan in het beschrijven van familietoestanden, waarbij zijn meesterlijke, vileine ironie
tegelijk vol psychologisch inzicht en empathie voor zijn karakters is. Vrijheid zal ongetwijfeld
direct na verschijning al beschouwd worden als een klassieker. Met deze rusteloze, rijk
geschakeerde figuren heeft Jonathan Franzen zijn meest overtuigende roman tot dusver
geschreven _ een verslavende biografie van een gemankeerde familie, en tegelijk een
onuitwisbaar portret van de tijd waarin wij leven. michiko kakutani, the new york times Vrijheid
heeft een verslavend effect dat doorgaans alleen van thrillers uitgaat. time magazine
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste
vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de
zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten
staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die
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de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
Since it first ran in 1942, The New York Times Sunday crossword puzzles are the standard by
which all others are judged. Features: * 75 of the best classic Sunday New York Times
crosswords * Portable and perfect for solving on the go * Edited by the #1 man in American
crosswords, Will Shortz
The Biggest and Best Sunday Crosswords Ever Published in The New York Times! The New
York Times Sunday crosswords are America's favorite puzzles, and under the leadership of
legendary Times crossword editor Will Shortz, the Sunday puzzles have become even more
renowned, featuring virtuoso contstruction, clever clues, and increased wordplay, as well as
fresh vocabulary, and a hip, contemporary attitude. Now Shortz has chosen his fifty all-time
favorite Sunday puzzles from the pages of the Times and collected them all in this volume.
Once you start these puzzles, you won't be able to stop! * Special introduction by Will Shortz *
Personal commentary from Will Shortz on why each puzzle made his list of all-time greats *
Creative themes, wordplay, and amazing tricks-each puzzle has something that makes it one
of the best ever! * Sunday puzzles are up to 40% bigger than weekday-size puzzles, with fewer
black squares and more inventive themes
The biggest, best collection of Sunday crosswords ever published!
The next in our popular series of the New York Times Sunday crosswords with bigger, more
readable clues! Edited by Will Shortz...
Het blinde lichtAtlas Contact
The first, and still the best! The New York Times Sunday crossword debuted in 1942, and ever
since has remained the nation's favorite puzzle. With giant-size grids, inventive themes and
clever construction, the Sunday Times crossword is more popular than ever before under
legendary editor Will Shortz! This forty-first collection of the Sunday puzzles features: * Fifty
New York Times Sunday crosswords edited by Will Shortz * Puzzles over 50% bigger than the
weekday crosswords * Covered spiral binding for easy stay-flat solving. The full list of the
puzzle titles for Vol. 41: 1. Musical Play 2. Location, Location, Location 3. Can I Change
Places? 4. Drivers’ Translations 5. Figure of Speech 6. Risky Business 7. Fangs for the
Memory 8. Leading Articles 9. Doubleheaders 10. Having Aspirations 11. A Shining Moment
12. On A Roll 13. The Wish 14. Hope for Clear Skies 15. Hey, Mister! 16. Works in Translation
17. The Long and Short of It 18. A River Puns Through It 19. Letter Openers 20. Circle of Life
21. High School Reunion 22. Bargaining 23. Wunderbar! 24. V-2 25. For Your Edification 26.
Reverend Spooner, U.S.P.S. 27. Chick Lit 28. Get Ready to Roll 29. Triple Bonds 30. All-pro
31. End of the Line 32. Use It Or Lose It 33. Look on the Bright Side! 34. Working in Opposition
35. Included Herewit 36. Happy Birthday, New York Public Library! 37. You’ll Get Through
This 38. Cagey Answers 39. Pullet 40. Say What?! 41. T Mobile 42. My Treat 43. Body
Enhancement 44. The End Is In Sight 45. Nine Of Diamonds 46. Separate Checks 47. Good
To Go 48. Hack Saws 49. Underwater Search 50. Pardon “E” Interruption
Direct na de Amerikaanse verkiezingen in november 2016 stelde historicus Timothy Snyder
een lijst op van twintig aanbevelingen die van belang zijn als de democratie wordt bedreigd. Hij
plaatste deze lijst op zijn Facebookpagina en het bericht ging direct viral. In Over tirannie werkt
Snyder deze twintig lessen uit met concrete voorbeelden uit de geschiedenis. Hij waarschuwt
ons dat wij niet wijzer zijn dan de Europeanen in de twintigste eeuw, die hun democratieën
zagen zwichten voor fascisme, nazisme en communisme: bewegingen waarin één leider of
één partij uitdrukking gaf aan de stem van het volk en beloofde de burgers te beschermen
tegen bedreigingen van buitenaf. Ook in de huidige tijd lijkt het voortbestaan van de liberale
democratie op het spel te staan. Niet eerder was de geschiedenis van de vorige eeuw zo
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actueel. Een voordeel is dat we kunnen leren van ervaringen uit het verleden om de opmars
van tirannie te stuiten. TIMOTHY SNYDER is hoogleraar geschiedenis aan Yale University. Hij
publiceerde de invloedrijke boeken Bloedlanden (2011) en Zwarte aarde (2015). In januari
2017 hield hij in Amsterdam de Nooit Meer Auschwitz-lezing.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze
over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar
altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt.
Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun
leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een
dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel
verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar
verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de
gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar
wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te
bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor
een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim

The first, and still the best! The New York Times Sunday crossword debuted in 1942,
and ever since has remained the nation's favorite puzzle. With giant-size grids,
inventive themes and clever construction, the Sunday Times crossword is more popular
than ever before under legendary editor Will Shortz! This thirty-ninth collection of the
Sunday puzzles features: * Fifty New York Times Sunday crosswords edited by Will
Shortz * Puzzles over 50% bigger than the weekday crosswords * Covered spiral
binding for easy stay-flat solving.
Since it first ran in 1942, The New York Times Sunday crossword puzzles have been
the standard by which all others are judged. Features: - 75 classic Sunday New York
Times crosswords - A portable and perfect for solving on the go - Puzzles edited by the
#1 man in American crosswords, Will Shortz
The biggest and most popular crossword book of the year! 200 of the famous giant
Sunday puzzles from The New York Times
Een nieuw begin voor het plaatsje Winthrop, daar hoort ook een nieuwe plaatsnaam bij
- en dus schakel je een reclamebureau in. De briljante hoofdpersoon van APEX IS EEN
PLEISTER OP DE WONDE heeft al menige gezichtsbepalende naam bedacht, voor
antidepressiva, pizza's, schoenen en (zijn meesterwerk): Apex, de pleister op de wonde
die in elke huidskleur verkrijgbaar is, welke kleur die huid ook heeft. De gemeenteraad
heeft wel idee voor een nieuwe plaats-naam, de bewoners ook. Goed leven bestaat
voor negentig procent uit marketing, stelt onze held vast, maar wat er in het stadje aan
de hand is, is niet zo eenvoudig met een mooie pleister te bedekken. Hij bedenkt dan
ook een verrassende naam Colson Whitehead doe twat een schrijver moet doen: hij
verfrist onze kijk op de wereld. John Updike COLSON WHITEHEAD is een van de
belangrijkste jonge Amerikaanse schrijvers. Van hem verscheen in 2003 John Henry
Dagen, dat genomineerd werd voor de National Book Critics Circle Award en de
Pulitzer Prize. Ook ontving hij een MacArthur Fellowship Genius Award en een Whiting
Award.
Never before have so many Sunday crossword puzzles been packed into a portable
paperback! This collection contains almost three years worth of Sunday crosswords! So
grab a pencil and enjoy 150 Sunday crossword puzzles wherever you go. * Edited by
the #1 man in American crosswords, Will Shortz
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