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Winnaar Man Booker Prize 2013 De literaire roman Al wat schittert van de Nieuw-Zeelandse schrijver Eleanor Catton, Winnaar van Man Booker Prize 2013. Het is 1866, en
Walter Moody is naar Nieuw-Zeeland gekomen om z'n geluk te beproeven. Wanneer hij aankomt in zijn hotel stuit hij op een groep van twaalf mannen die in het geheim bijeen
zijn gekomen om een reeks onopgeloste zaken te bespreken. Moody raakt tegen wil en dank verstrikt in het mysterie. In Al wat schittert schept Eleanor Catton een prachtige
wereld, bevolkt door avonturiers, waarzeggers en goudzoekers. Na De repetitie vestigt Catton zich met Al wat schittert definitief als een ster aan het literaire firmament.
Rachel Summers: succesvolle twintiger, met een leven dat helemaal volgens haar Masterplan verloopt. De volgende fases in haar Plan zijn een koophuis, een baby, verhuizen
naar een groter huis, nog een baby en een grote auto. Simpel. Maar helaas. Rachels vriend besluit dat ze een ‘pauze’ nodig hebben. Rachel hoopt dat het zal overwaaien,
maar een maand later slaapt ze nog steeds in een andere kamer. Emely en Matthew, haar beste vrienden, kunnen het niet langer aanzien. Ze komen met het To Do-Lijstje voor
Singles. Naarmate ze de lijst afwerken ontdekken ze dat er heus wel liefde te vinden is – als je de kans maar grijpt...
Novel on love themes.
Malayalam Literary SurveyBericht uit ParijsA.W. Bruna Uitgevers
Als twee mobieltjes verwisseld worden, zet dit een reeks gebeurtenissen in gang die niemand had kunnen voorspellen Madeline en Jonathan kennen elkaar niet en zouden elkaar ook nooit
meer tegengekomen zijn. Ware het niet dat ze na een botsing op het vliegveld elkaars telefoon hebben ingepakt. Maar als ze achter die vergissing komen, zijn de twee al 10.000 kilometer van
elkaar verwijderd: zij is bloemist in Parijs, hij runt een restaurant in San Francisco Het duurt niet lang voordat ze toegeven aan de verleiding om in elkaars telefoon te kijken. Dit leidt tot een
schokkende ontdekking: hun levens zijn met elkaar verbonden door een geheim waarvan ze dachten dat het voor altijd begraven zou blijven. Er volgt een zoektocht die uitmondt in een
spannende race tegen de klok en die leidt van Frankrijk via Engeland naar Amerika. Musso laat zijn lezer werkelijk ademloos achter in deze thriller die leest als een film! `We duiken elke keer
weer in een Musso-mysterie zoals kinderen een plas te lijf gaan: met twee voeten tegelijk en vol overgave. LE PARISIEN `Heerlijk spannend verhaal, waarin de liefde alle grenzen van tijd en
afstand overwint. GLAMOUR
‘His is a voice that comes from where the action is...’ Dhanpat Rai, famously known as Munshi Premchand, was an ordinary man living an ordinary life in extraordinary times. His intimate
experience of the lives of common people gave him insights that created a vast and vibrant world in his vivid stories, making him one of the most important chroniclers of the 20th century. His
vision homes in straight to the extraordinary heart of his everyday characters as they go about their daily struggles, proving an inspiration to generations of readers. From a game of gullidanda to the classic tale of an imaginative young boy’s love for his grandmother that transforms a pair of household tongs into a battle hero, Premchand’s compelling stories continue to hold
readers spellbound. His granddaughter Sara Rai brings a personal perspective to this book with family recollections and lovingly done translations. Premchand’s great-granddaughter Lara
Chandni pays tribute to her illustrious ancestor with an eye-catching cover and poster design created especially for this collector’s edition.
He Had Eventful Experiences In A Prison And An Asylum. He Travelled With Sufis And Sanyasis And Did Odd Jobs. At The End Of It, Basheer Has A Bagful Of Stories. Coming From The Man Who Alerted
The Map Of Malayalam Fiction Five Decades Ago, This Volume Of Short Stories Is Bound To Be An Unforgettable Experience.
Met Nu ik dood zal gaan heb je iets belangrijks in handen. Het is een boek dat je tot nadenken zet over je eigen leven, dat je doet inzien dat alles een doel heeft – hoe klein ook. Randy Pausch, professor in
de informatica, is een ‘gewone’ man met drie jonge kinderen, die op een dag te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft. Een paar weken later geeft hij aan de universiteit zijn laatste
college, die door de eenvoud en kracht ervan een miljoenenpubliek bereikt. Het college ging over alles waar Randy in gelooft. Het ging over het leven. Dit boek is bedoeld om mensen waar ook ter wereld
kennis te laten maken met Randy’s levenslust. Het is een waardevol document waar je nog jarenlang hoop, inspiratie en kracht uit kunt putten.

Ira Levinson is eenennegentig, heeft een zwakke gezondheid en woont alleen. Als hij na een auto-ongeluk gewond in een verlaten berm ligt en bijna het bewustzijn verliest, verschijnt
plotseling zijn overleden vrouw Ruth naast hem. Ira weet dat ze er niet echt is, maar klampt zich vast aan haar herinnering. Een paar kilometer daarvandaan ontmoet Sophia bij een rodeo de
jonge cowboy Luke. Hij lijkt in niets op de verwende jochies die ze van school kent; door hem vangt ze een glimp op van een spannende wereld waarin overleven en succes allesbepalend
zijn. Ze worden verliefd en Sophia begint te dromen van een gezamenlijke toekomst, maar Luke draagt een groot geheim met zich mee. Ira en Ruth. Sophia en Luke. Twee stellen die weinig
met elkaar gemeen hebben en die worden gescheiden door levensjaren en -ervaring. En toch komen hun levens op een onverwachte manier samen...
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