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De avond is ongemak is het schrijnende verhaal van een religieus boerengezin
dat wordt getroffen door de dood van een kind. Matthies komt op een dag niet
meer terug van het schaatsen en laat zijn zusje Jas in totale verwarring achter.
Door de ogen van de tienjarige Jas zien we hoe de familieleden elk op hun eigen
manier omgaan met het verlies. Vader en moeder zijn volledig verlamd door
verdriet en zien niet hoe Jas en haar zusje Hanna en haar broer Obbe
ondertussen langzaam ontsporen. Onder leiding van Obbe ondernemen ze
morbide experimenten met dieren en Hanna en Jas dromen hartstochtelijk van
een Redder, een man als Boudewijn de Groot, een man die hen mee kan nemen
naar de Overkant en hen in kan wijden in de geheimen van hun seksualiteit.
In this seminal new study of resilience, Meg Jay tells the stories of a diverse
group of people who have overcome trauma in their childhoods to go on and live
successful lives as adults. These are the 'supernormal', who having shouldered
greater than average hardship as children defy expectation and achieve better
than average success as adults. But how, and at what cost? Whether it was
experiencing parental divorce, or growing up with an alcohol or drug-abusing
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parent, living with a parent or sibling with mental illness, being bullied, living in
poverty, being a witness to domestic violence, suffering physical or emotional
neglect, the people Meg Jay introduces us to are all survivors. She explores what
they have in common that made it possible for them to transcend the trauma of
their early years and to build successful adult lives. And she asks the questions:
What was the cost of developing those powers? And having survived, even
thrived, how do you go on and build a trusting, fulfilled life? Drawing on her
clinical experience with survivors of childhood trauma, Meg Jay documents
ordinary people made extraordinary by the experience of all-too-common trauma.
Bringing together personal, scientific and cultural knowledge Jay gives a voice to
the experience of the 'supernormal', furnishes them with the tools to better
understand themselves and take full advantage of their strengths, and gives a
window into their world for those who seek to understand them.
Een prachtig verhaal over een man die zijn heil zoekt in een bergdorp in India en
daar een bijzondere vriendschap opbouwt Om zijn demonen in Engeland te
ontvluchten, zoekt Hillary Byrd zijn toevlucht in Conoor, een bergdorp in het
zuiden van India. Daar vindt hij troost in de eenvoud van het leven. Hij laat zich
door zijn chauffeur Jamshed per riksja rondrijden en verblijft in een missiehuis
naast de plaatselijke pastorie waar de padre en zijn adoptiedochter Priscilla hem
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onder hun hoede hebben genomen. De padre maakt zich zorgen om Priscilla’s
toekomst en naarmate Hillary’s vriendschap met de jonge vrouw groeit, begint hij
zich af te vragen of zijn doel in deze nieuwe relatie ligt. Maar religieuze
spanningen broeien en het missiehuis is misschien niet de veilige haven die het
lijkt. In Het missiehuis geeft Davies vol verbeeldingskracht een nieuwe invulling
aan postkoloniale verhalen in een wereld vol breuklijnen tussen religie en
ongeloof, oud en nieuw, imperiaal verleden en nationalistisch heden. Haar
tweede roman is een revolutionair, teder en zorgvuldig vormgegeven verhaal
over zowel de wonderen als de verschrikkingen van menselijke verbondenheid in
een moderne wereld. ‘Met Het missiehuis bevestigt Carys Davies het talent
waarvan haar debuutroman West al blijk gaf.’ Trouw ‘Briljant opgezet. Davies
bouwt subtiel het verhaal op, om dan met een mokerslag te eindigen. Een
onthullend en hartverscheurend verhaal.’ The Daily Mail West West in de pers:
‘Een rijk boek, een beklemmend en in al zijn ingetogenheid soms
hartverscheurend verhaal.’ de Volkskrant ‘Het boek wortelt in de rijke traditie
van mythische helden en schrijvers als Cervantes, Homerus en Mark Twain.
Schrijvers die de grens opzochten, in meer dan een opzicht.’ **** De Limburger
Life's too short to be unhappy at work "I'm working harder than I ever have, and I
don't know if it's worth it anymore." If you're a manager or leader, these words
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have probably run through your mind. So many of us are feeling fed up, burned
out, and unhappy at work: the constant pressure and stress, the unending
changes, the politics--people feel as though they can't give much more, and
performance is suffering. But it's work, after all, right? Should we even expect to
be fulfilled and happy at work? Yes, we should, says Annie McKee, coauthor of
the bestselling Primal Leadership. In her new transformative book, she makes
the most compelling case yet that happiness--and the full engagement that
comes with it--is more important than ever in today's workplace, and she sheds
new light on the powerful relationship of happiness to individual, team, and
organizational success. Based on extensive research and decades of experience
with leaders, this book reveals that people must have three essential elements in
order to be happy at work: A sense of purpose and the chance to contribute to
something bigger than themselves A vision that is powerful and personal,
creating a real sense of hope Resonant, friendly relationships With vivid and
moving real-life stories, the book shows how leaders can use these powerful
pillars to create and sustain happiness even when they're under pressure. By
emphasizing purpose, hope, and friendships they can also ensure a healthy,
positive climate for their teams and throughout the organization. How to Be
Happy at Work deepens our understanding of what it means to be truly fulfilled
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and effective at work and provides clear, practical advice and instruction for how
to get there--no matter what job you have.
Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw
leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een
arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar
geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt
en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en
bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee,
die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug
toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks
gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een
grootse doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun
thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de
geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse,
sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama.
Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke
vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit
realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek
familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die immigranten
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brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke,
verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en
opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties omspannende
kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat
hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog
lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte,
verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse
familie in Japan.’ David Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch
verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van dit boek.’ John
Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die
immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst
hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens
of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min
Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt
ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary
Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote
negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’
Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische
familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet
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voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek
Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord.
Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de
magie teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji –
wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen
waren alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun
magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om
Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te verenigen om te
voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is het van het
grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware
taken op haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in
1939 verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de
achtergrond van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere kleine boeren en
landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken op
zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een
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van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele
visie te beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke geest is.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk
bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek
[...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet
meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge
schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende
en schrijnende verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te
ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de
wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten
Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun
vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in
het onderhoud van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de
gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar naar een dokter te
brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer
gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij
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te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint
haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan
kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet
komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer.
Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving
vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast
met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden
wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Logboek van een van de meest spectaculaire odyssees uit de tijd van de Tweede
Wereldoorlog. In mei 1943 stort een Amerikaanse bommenwerper in de Stille
Oceaan en zinkt. Boven het oceaanoppervlak verschijnt het hoofd van een jonge
luitenant, de piloot van de bommenwerper, die verwoede pogingen doet om op
een stuk drijvend hout te klimmen. Zo begint een van de meest indrukwekkende
odyssees van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon is Louis Zamperini, die
als hardloper uitblinkt tijdens de Olympische Spelen in Berlijn en in de Tweede
Wereldoorlog uitgroeit tot een toonbeeld van wilskracht en
doorzettingsvermogen.
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Website van de Lean in-community Volg Lean in op Facebook Volg Lean in op
Twitter
? Publishers Weekly starred review Seasoned pastor and church leader Will
Willimon excels at creating thought-provoking, accessible books for working
pastors and seminarians. In Aging, he takes a theologically rich look at numerous
aspects of growing old. Drawing on Scripture, literature, current research, and his
experiences as an aging adult, Willimon reflects on aging as a spiritual journey.
He explores the challenging realties as well as the rewarding joys of growing old
and shows pastors how to help their congregants grow old gracefully and in good
Christian hope. Willimon also offers practical advice on helping church members
as they encounter retirement, aging, caring for the aging, loss, bereavement, and
finding faith in the last quarter of life. This eloquent, delightfully Christian
perspective on aging will be of interest to all who care for aging souls--not only
pastors but also chaplains and other ministers in hospitals, hospices, and
extended care facilities. About the Series Pastors are called to help people
navigate the profound mysteries of being human, from birth to death and
everything in between. This series, edited by leading pastoral theologian Jason
Byassee, provides pastors and pastors-in-training with rich theological reflection
on the various seasons that make up a human life, helping them minister with
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greater wisdom and joy.
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de Verlichting Edmund Burke
schreef zijn meest invloedrijke tekst aan het begin van de Franse Revolutie,
waarbij hij met huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige excessen
voorspelde die zouden gaan plaatsvinden. Hoewel in adellijk conservatief
Engeland aanvankelijk positief werd gereageerd op de gebeurtenissen in
Frankrijk - de aartsrivaal verviel immers tot chaos - overheerste bij Burke de
bezorgdheid. In een brief getiteld Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk
betoogde hij dat de revolutionaire ontwikkelingen alleen maar leidden tot
vernietiging van de bestaande structuren in de samenleving, in plaats van de
(behoedzame!) hervormingen te bewerkstelligen die ook voor de Engelse
maatschappij zo broodnodig waren. Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk
is een van de grote werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur. Het
boek geldt nog altijd als een klassieker binnen het conservatieve gedachtegoed
in de westerse wereld.
Paradise Lost is het grootste, beste en beroemdste gedicht van John Milton.
Toen hij dit in 'blank verse' (rijmloze verzen) geschreven epos maakte, was hij al
enige tijd blind; hij dicteerde het aan zijn dochter. Een deel van de in de hele
wereldliteratuur onovertroffen klankschoonheid van het epos is misschien
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daaraan toe te schrijven. In het negende boek van Het paradijs verloren schrijft
Milton: Mijn aard neigt er niet toe verslag te doen Van oorlog, tot dusver het
enige thema Voor heldendichten: 't meesterstuk was om Taai, slepend
moordbedrijf van fabuleuze Ridders te tonen in verdichte strijd. Milton wilde niet
dichten over aardse strijd van helden en ridders, maar over opstand in de hemel,
oorlog tussen God en Satan, elk met zijn legioen engelen, over het
neerbliksemen van de gevallen engelen naar de hel en hun duivelse wraak op de
nieuw geschapen mens in het paradijs: de verleiding van Adam en Eva en hun
zondeval. Als de heidense godenwereld van Homerus en Vergilius al dichters
had geïnspireerd tot werk van eeuwige roem, wat was er dan niet mogelijk met
de grootse scheppingsmythe en de sublieme stof uit het Oude Testament?
Miltons Paradise Lost verscheen in 1667 en werd op slag herkend als een
meesterwerk. De laatste Nederlandse vertaling van dit epos dateert van
honderddertig jaar geleden. Deze nieuwe vertaling van Peter Verstegen is de
eerste die getrouw is aan inhoud én vorm. Een uitgebreid maar bondig
commentaar biedt wetenswaardige achtergrondinformatie. Met alle prenten van
Gustave Doré.
Grace Anderson leidt een tevreden leven, met haar violenwinkeltje in een rustig
Engels dorp en een langeafstandsrelatie met David in Parijs. Maar als David een
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vrouw redt in de Parijse metro en de beelden de wereld over gaan, blijkt hij een
dubbelleven de leiden en valt hun relatie uiteen. Een levendige heer op leeftijd en
een goedgebekte tiener helpen Grace de draad weer op te pakken en schrijven
haar in voor een violenbouwwedstrijd in Italië. Grace ontdekt dat ze lang niet zo
alleen is als ze dacht, dat een fout niet onoverkomelijk is en dat er meer dan één
weg naar geluk bestaat.
In ‘De formule’ doet hoogleraar Albert-László Barabási zijn baanbrekend
onderzoek naar de principes achter succes uit de doeken. We hebben geleerd
dat hard werken en je talenten benutten de sleutels tot succes zijn. Hoewel ons
harde werk in de praktijk vaak onvoldoende erkenning of andere vormen van
beloning oplevert, blijven we resoluut volharden in deze aanpak – we kennen
immers geen andere. Barabási laat zien waarom dit niet werkt en wat succes
werkelijk is, namelijk een netwerkeffect gebaseerd op de perceptie en waardering
van de mensen om je heen. Respect en waardering blijken cruciaal te zijn voor
de erkenning van jouw werk en voor je succes. Plat gezegd: je bent pas
succesvol als genoeg mensen tegen elkaar zéggen dat jij succesvol bent. Met
behulp van big data en vele casestudy’s formuleerde Barabási principes die
bepalen wie nu werkelijk vooruitkomt in de wereld en wie niet. In ‘De formule’
worden ze uitgelegd en beargumenteerd en leer je hoe je ze kunt gebruiken in je
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eigen leven.
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
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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
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
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten ongeveer een miljoen vrouwen in het Rode Leger,
maar hun verhaal is nooit verteld. In De oorlog heeft geen vrouwengezicht verzamelde
Svetlana Alexijevitsj de herinneringen van honderden van hen die scherpschutter waren, tanks
bestuurden of in veldhospitaals werkten. Hun verhaal is niet het verhaal van strijd alleen, maar
dat van mensen in oorlog: wat gebeurde er met hen, hoe werden ze door de oorlog
veranderd? Hoe was het om te leren te doden? Samen vertellen ze het niet-heroïsche verhaal
van de oorlog, dat ontbreekt in eerdere getuigenissen van veteranen. Alexijevitsj publiceerde
haar boek in 1985, maar heeft het in 2002 compleet herzien, waarbij ze gedeelten heeft
kunnen toevoegen die oorspronkelijk ten prooi waren gevallen aan de Sovjet-censuur.
In ‘De rest van de dag’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro kijkt Mr. Stevens, een ouder
wordende Engelse butler, terug op de tijd dat hij in dienst was van lord Darlington, in de jaren
dertig en veertig. Zijn leven lang heeft hij zijn waardigheid afgemeten aan die van zijn
werkgever, maar achteraf blijkt dat hij de ware aard van de gebeurtenissen verkeerd heeft
ingeschat. ‘De rest van de dag’ werd bekroond met de Booker Prize en werd verfilmd met
Anthony Hopkins en Emma Thompson in de hoofdrollen. Kazuo Ishiguro is een van de meest
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bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN!
Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de dieetregels die van generatie op
generatie zijn doorgegeven, zijn verwrongen en vervormd door de marketeers van de
voedingsmiddelenindustrie, door zogenaamde voedingsdeskundigen en door de media. Het
gevolg is dat we dolen door een landschap van voedselachtige substanties die om het hardst
gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door
`voedingsstoffen . En deze producten zijn juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder
eten moeten kopen en er meer voor moeten betalen. Daar worden we zelf beter van, maar ook
het milieu, ons ecosysteem en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken naar traditionele
diëten kunnen we zelf een evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden. Een pleidooi voor
echt eten wordt wereldwijd vertaald. In Amerika staat het boek sinds verschijning op nummer 1
van de bestsellerlijsten.
De zoektocht naar perfectie is vermoeiend en meedogenloos. We worden constant opgejaagd
door sociale verwachtingen die ons leren dat imperfect zijn synoniem is aan niet goed genoeg
zijn. Overal wordt ons verteld wie, wat en hoe we moeten zijn. Hierdoor laten we niet zien waar
we mee worstelen en beschermen we onszelf tegen schaamte, oordelen, kritiek en verwijten
door te doen alsof we het allemaal perfect voor elkaar hebben. Op basis van haar jarenlange
onderzoek en honderden interviews komt Brené Brown in Gelukkig ben ik niet de enige met
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een belangrijke waarheid: we zijn juist met elkaar verbonden door onze onvolmaaktheden.
Kwetsbaarheid is geen zwakte, maar een reminder om ons hart en verstand open te houden
voor de realiteit dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in
rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag
ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam? Ego, onze
innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van
schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten
worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday schrijft,
‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer
zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op het nieuws zien geven ons de
indruk dat onze tijd de gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat Steven
Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons zoveel menselijker gedragen? Ons leven
is verbeterd - en zo gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe meer we met
anderen te maken krijgen, des te meer groeit onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoïsme.
Pinker laat zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur sterkere eigenschappen zijn dan
sadisme en wraak. Ons beter ik is een indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de
menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid. STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is
een experimenteel psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard University. Hij
schreef over taal en intelligentie in onder andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke
geest werkt (1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het denken (2007). Het
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unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op zoveel terreinen zoekt: psychologie,
taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op
debat en controverse kan rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin Pinker laat
zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de manier waarop we daarmee als biologische en
sociale dieren hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte wil raken van een
fascinerende nieuwe wetenschap, en bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke
boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' - TROUW
The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu
in Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly
weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke, komische
en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de
universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar liefdevolle vriendschappen, haar worsteling
met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en
in de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat
het verkennen van al die vormen van liefde ook hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden
kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen,
satirische observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen
herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op een weergaloze manier
te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones
en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen
won voor haar publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en
Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat
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ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als
millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en verweeft dat met
scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant
debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde
(fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en
ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
Op een hete dag in de zomer van 1979 loopt de negenjarige Suleiman met zijn moeder over
het marktplein in Tripoli. Ineens ziet hij aan de overkant van het plein zijn vader staan. Waarom
zwaait hij niet? En waarom komt hij niet naar huis terwijl hij weet dat Suleimans moeder op
instorten staat? Niemandsland vertelt het verhaal van een jongen die opgroeit in de
angstaanjagende en verwarrende wereld van het Libië van Khaddafi. Vrienden en familie
verdwijnen en worden geëxecuteerd; een mysterieuze man hangt de hele dag rond het huis en
stelt vreemde vragen; en zijn moeder, die aan een geheimzinnige ziekte lijdt, verbrandt al hun
boeken. Niemandsland is een universeel verhaal over de liefde en de toewijding van een kind
voor zijn ouders. Het is een onvergetelijke roman over een jongen die opgroeit in een gezin dat
verscheurd raakt door geheimen en verraad. Niemandsland is beeldend geschreven en diep
ontroerend.
De boodschap van Kamal Ravikant is even eenvoudig als geniaal: beloof dat je van jezelf
houdt. Onvoorwaardelijk, met heel je hart, met elke gedachte en in elke seconde. Hij gaf dit
advies aan zichzelf toen hij flink in de put zat. Een vriend raadde hem aan zijn aantekeningen
en gedachten op papier te zetten. Ravikant maakte er een e-book van, en dat werd een
ongekend succes: meer dan 300.000 verkochte exemplaren en meer dan 3.000 positieve
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lezersreacties. De uitgebreide editie verschijnt nu voor het eerst in het Nederlands. Love
Yourself (alsof je leven ervan afhangt) is geen wollige flauwekul, maar de waarheid van een
man die het concept ‘zelfliefde’ een nieuwe invulling gaf, en zichzelf daarmee redde. ‘Je
moet van jezelf houden met dezelfde overgave als waarmee je jezelf zou optrekken als je met
je vingertoppen aan de rand van een afgrond hangt. Alsof je leven ervan afhangt.’
Niet door water, maar door vuur deed Amerika opschrikken toen het in 1963 uitkwam. In twee
persoonlijke, gepassioneerde brieven schrijft James Baldwin over liefde, geloof en hypocrisie
in het ‘land van de vrijheid’ en wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. Het boek groeide
uit tot een van de invloedrijkste teksten over rassenrelaties ooit.
Inspirerende levenslessen van Nelson Mandela is een ongekend openhartig en eerlijk
document. Nelson Mandela wordt algemeen beschouwd als een held, een wereldse heilige. Hij
maakte Zuid-Afrika vrij en bracht onderdrukkers en onderdrukten samen op een nooit eerder
vertoonde wijze. In 1993 ontving hij de Nobelprijs voor de vrede. Dit boek is tot stand gekomen
op basis van vele, intieme gesprekken die Richard Stengel met Mandela heeft gevoerd.
Stengel beschrijft Mandela als 'wellicht de laatste werkelijke held van deze planeet', maar
spaart hem in het boek niet en weet hem ook zijn diepste zieleroerselen te onttrekken. Dat
maakt het boek bijzonder sterk en het resultaat is een uniek en waardevol document
LONGLIST THE MAN BOOKER PRIZE 2017 Op 3 maart 1947 wordt, twee weken te vroeg,
Archibald Isaac Ferguson geboren, het enige kind van Rose en Stanley Ferguson. Archibalds
leven zal gelijktijdig vier verschillende paden volgen. Vier identieke Archibalds, bestaand uit
hetzelfde dna, vier jongens die fysiek een en dezelfde zijn, leiden vier parallelle en volstrekt
verschillende levens. Elk levenspad neemt een andere richting. Liefdes en vriendschappen en
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intellectuele interesses contrasteren. Een jongen groeit keer op keer op. Iedere Archibald zal
verliefd worden op Amy Schneiderman, maar hun relatie zal steeds een andere zijn. Lezers
zullen meegenieten van Archibalds successen, en meeleven met de tragische gebeurtenissen
die hem overkomen. Zo ontvouwen de levensverhalen van de vier Archibalds zich.
Byron Katie is de grondlegger van The Work, een methode om negatieve gedachten op te
sporen en te onderzoeken. In Vraag jezelf vrij laat zij zien dat emoties zoals verdriet, boosheid
en ontevredenheid worden veroorzaakt door het feit dat we onze negatieve gedachten
geloven. Door jezelf vier belangrijke vragen te stellen leer je dat onze gedachten niet altijd ons
leven hoeven te bepalen. Op die manier verliezen negatieve gedachten hun macht. Wanneer
we accepteren dat onze gedachten niet de waarheid verkondigen, is het makkelijker om er
afstand van te nemen. Pas dan kunnen we met mildheid kijken naar anderen en naar onszelf.
Bevrijd je van destructieve en onware gedachten, stel je hoofd en hart open en word gelukkig.
'Katie slaat de spijker op zijn kop!' O, The Oprah Magazine 'Dit boek kan je helpen om jezelf
veilig te voelen, ongeacht welke gedachten er bij je opkomen. En dat kunnen we allemaal wel
gebruiken.' Elizabeth Gilbert, auteur van Eten, bidden, beminnen 'Het werk van Byron Katie is
een zegen voor onze planeet.' Eckhart Tolle, auteur van 'De kracht van het Nu'
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een
familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de
stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie
naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New
Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede
leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth
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en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd, keren in paniek
terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens ook verstoken
van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de
relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de
wereld achter is op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s
aan, zoals ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van
Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het
resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal
over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de
wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en het
lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een
betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht
gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten, binnen
de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris
Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The Wall
Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons
ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een
schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het
onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
The art of mentoring, like all great arts, is a grace to be received, a gift to be given, and a skill
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that can be learned and practiced. This book explores the practice and grace of that art. The
pastors in these pages share their hard-won experience of mentoring and being mentored,
their wobbles and successes, insights and wisdom harvested from years in the vineyard.

In Mannen leggen me altijd alles uit maakt Rebecca Solnit duidelijk hoe onze
samenleving nog altijd is doortrokken van ongelijkheid tussen de seksen. In het
titelessay introduceert ze het verschijnsel dat inmiddels bekendstaat als
‘mansplaining’. Waarom gaan mannen ervan uit dat ze alles weten? En,
minstens zo erg, waarom laten vrouwen zich gewillig de mond snoeren? Marja
Pruis laat in het voorwoord haar licht schijnen op het fenomeen Solnit.
‘Verhelderend, geruststellend en nog grappig ook. Mijn boek van het jaar.’
LENA DUNHAM ‘Solnit is idealistisch op de enige geloofwaardige manier:
woedend op de werkelijkheid zonder blind te zijn voor de complexiteit.’ DE
GROENE AMSTERDAMMER ‘Scherpzinnige, eigentijdse reflecties over de
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.’ THE NEW YORK TIMES
In deze meesterlijke verhalen verkent Emma Donoghue hoe mensenlevens
onverwachte en onvoorziene wendingen kunnen nemen. Haar fascinerende
personages zijn op een dwaalspoor geraakt: het zijn emigranten, weglopers,
zwervers. Ze reizen voor de liefde of voor het geld, incognito of onder dwang. En
ook andere grenzen worden getart: die van ras, recht, seksualiteit en
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gezondheid. Een gevallen vrouw in victoriaans Engeland probeert haarzelf en
haar kind te onderhouden op de enige mogelijke manier, totdat haar broer haar
een andere optie biedt. Een slaaf smeedt een plot met de vrouw van de baas om
hen allebei te bevrijden. Een puriteinse gemeenschap wordt opgeschrikt door
een seksschandaal. Deze vreemde, waargebeurde verhalen, geïnspireerd door
krantenartikelen en verhalen uit de afgelopen vier eeuwen, laten een verleden
zien dat gevuld is van intrigerende afwijkingen.
At a time when people are living into their tenth decade, the longest longitudinal
study of human development ever undertaken offers welcome news for old age:
our lives evolve in our later years and often become more fulfilling. Among the
surprising findings: people who do well in old age did not necessarily do so well
in midlife, and vice versa.
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een
93-jarige vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages
van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte
toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een sprankje hoop. Evaristo
brengt hen op meesterlijke wijze samen en herinnert ons aan datgene wat ons
verbindt in tijden van verdeeldheid.
Winnaar Pulitzer Prize 2016 voor beste (auto)biografie De jonge boekenwurm
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William groeit op in Hawaï, waar hij terechtkomt op een moeilijke school in een
achterstandswijk van Honolulu. Wanneer de sociale onrust in de jaren zestig
aanzwelt, krijgt William het als onderdeel van de blanke minderheid zwaar te
verduren. Dit verandert wanneer hij in aanraking komt met de voor hem nog
onbekende wereld van het surfen. In het water wint William het respect van de
Hawaïaanse jeugd, waarmee hij zijn eerste ervaringen opdoet in de
angstaanjagend hoge golven van de zee. Op scherpzinnige, onnavolgbare wijze
beschrijft Finnegan zijn levenslange obsessie met de zee, die hem ertoe aanzet
de golven te achtervolgen over de hele wereld: van zijn jeugd in Hawaï, tot zijn
omzwervingen langs de Stille Oceaan, Australië, Fiji en Madeira. Primitieve
dagen is het overdonderende verslag van zijn avonturen op het water, maar
bovenal van liefde, humor en kameraadschap. William Finnegan (1952) schrijft
voor The New Yorker en wordt geroemd om zijn journalistieke oeuvre als
internationaal verslaggever over armoede, racisme en politiek. Daarnaast is
Finnegan bekend om zijn literaire werk over surfen. 'Nooit eerder verscheen er
een boek met zulke scherpe observaties over de wereld van het surfen, en zeker
nooit zo goed. (...) Dit is zonder twijfel het beste surfersboek dat ik ooit heb
gelezen. Het is een stilistisch meesterwerk met nauwkeurige beschrijvingen,
geschreven met een ongegeneerde en aanstekelijke ernst. Finnegan schreef niet
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alleen een surfersboek voor surfers, maar bovenal een boek over Amerikaanse
jongensjaren. Vergelijkbaar met Jon Krakauers Into the Wild is het een bijzonder
onderzoek naar wat er gebeurt als literaire ideeën over vrijheid en zuiverheid een
jongeman in hun greep hebben, en hem leiden naar de verste uithoeken ter
wereld.' THE NEW YORK TIMES 'Prachtig geschreven en bijzonder aangrijpend.
(...) Ook wie de sport niet beoefent zal getrakteerd worden op een
overdonderend reisverslag, rijk aan obscure en scherp waargenomen
bestemmingen. Ik durf te beweren dat Finnegan een rolmodel is voor eenieder
die volledig en zinderend wil leven.' THE WALL STREET JOURNAL
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