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Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven leidt.
Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg, die dieper voert in het
hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme
en een wijsgerige, aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het
strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op keer treffen.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar
een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt
al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de
plaatselijke verhuurder van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl
'Heerlijke roman.' Vriendin
Voor fans van Veronica Roth en de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die nog magische
krachten bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar
krachten aanwenden om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek een leugen. Ze dacht dat het
Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit de greep van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden bleek groter dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier
elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven en de verschrikkelijke kracht van het boek te beteugelen. Pers en boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch en
buitengewoon origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber van fantasie en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages spatten van de pagina’s.’ *****
Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en New York, boeiende personages en vlot geschreven. Een heerlijke serie!’ Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt eentje
waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was. Het is geweldig, en een echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof Boek & Kantoor
Op een mistige ochtend, op een van de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, blaast kapitein Armand op zijn fluit. Alfa Ndiaye en Mademba Diop, twee Senegalese soldaten die ver van huis
vechten voor de Franse overwinning, springen samen met hun kameraden op uit de loopgraven om de Duitsers te lijf te gaan. Enkele seconden later ziet Alfa hoe Mademba, zijn jeugdvriend,
zijn meer-dan-eenbroer, dodelijk gewond ter aarde stort. Alfa blijft achter in de waanzin van de oorlog en is vastbesloten om Mademba te wreken. Als hij daarmee zijn kameraden schrik
aanjaagt wordt hij overgebracht naar het lazaret, achter de linies, weg van het slagveld. Ver van huis, op een vreemd continent en omgeven door mensen met een andere huidskleur, die een
taal spreken die hij nauwelijks beheerst, vertelt Alfa zijn verhaal - dat van Afrikaanse soldaten die met een geweer in de ene en een kapmes in de andere hand werden gebruikt voor de
oorlogsmachinerie. David Diop laat ons in een hypnotiserende stijl en in poëtische en precieze taal zien hoe ver de liefde voor een dierbare kan gaan. Meer dan een broer is nu al een
moderne klassieker, een hernieuwde aanklacht tegen de verschrikkingen van de oorlog.
Overdag werkt Dexter als analist voor de politie, s avonds geeft hij toe aan zijn onverzadigbare honger om mensen te doden. Als een Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij
alleen die mensen die wat hem betreft de dood verdienen. Op de campus van de universiteit van Miami zijn twee studenten gevonden, verbrand en onthoofd, met op de plaats van hun hoofd
een sculptuur van een stierenkop. Hoewel deze gruwelijke aanblik Dexter koud laat, is er toch iets wat Dexters innerlijke stem, de Zwarte Ruiter, naar de achtergrond doet verdwijnen. Dexter
staat er voor het eerst in zijn leven helemaal alleen voor. Naast de beproevingen op zijn werk, krijgt Dexter ook privé te maken met nieuwe uitdagingen. Zijn twee stiefkinderen Cody en Astor
lijken ook moordlustige neigingen te ontwikkelen. Wie is er een beter voorbeeld dan Dexter om hen op te voeden en te leren hun aandrang tot moord te kanaliseren?
Brieven aan Frans Pannekoek, Ab Visser en Tiny en Simon Carmiggelt.
Dawkins duikt in de eigenaardigheden, verveling en wanhoop van langgestraften. Tegen de verwachtingen in komt echter geen beeld van tomeloze bruutheid en geweld naar voren, maar
eerder een genuanceerde exploratie van mannen die hun best doen hun geest actief te houden in bijna onmogelijke omstandigheden. Dawkins' verhalen zijn grappig en triest, en staan vol
wonderlijke details, zoals het ruilsysteem dat is gebaseerd op tatoeages die zijn gezet met kalligrafeerinkt, zelfgemaakte speelkaarten en sigaretten, een enkele paardenbloem die van de
luchtplaats naar binnen is gesmokkeld, snoep bereid van poedermelk, water, suiker en hete saus, verhit in de magnetron en daarna gerold tot glazige balletjes. Hij zet genuanceerde
personages neer voor wie je, met al hun duidelijke tekortkomingen, sympathie voelt en die meteen tot leven komen. Graybar Hotel is een krachtige verzameling verhalen die een stem geeft
aan misschien wel de meest veronachtzaamde leden van onze samenleving.
Studies in short fictionCatalog of Copyright EntriesThird seriesCatalog of Copyright Entries. Third Series1966: July-DecemberCopyright Office, Library of CongressForbidden KnowledgeThe
Universal Sorrow Book TwoBalboa Press

Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners van Pagford geschokt. Pagford is ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant
marktplein en een oude abdij, maar achter die fraaie façade gaan grote conflicten schuil. Tussen rijk en arm, tieners en hun ouders, vrouwen en hun echtgenoten, leraren en hun
leerlingen... In Pagford is niets wat het lijkt. De lege stoel die Barry achterlaat in de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die het dorp ooit heeft gekend. Wie zal
zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende onthullingen?
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De eigenares van een detectivebureau in Botswana probeert een tien jaar geleden verdwenen Amerikaanse jongen op te sporen.
"Hij werpt zich in de golf die vlak voor hem breekt en gaat op weg naar de boeien, zwemt er voorbij. Hij voelt het in zijn borst prikken en kloppen alsof er iets afschuwelijks zal
gebeuren." Welk drama er zich in de opening van ‘Dood door verdrinking’ afspeelt, zal de Noorse Liss Bjerke pas twaalf jaar later ontdekken. Liss studeert design in
Amsterdam, maar achter haar mooie verschijning gaat een duistere wereld schuil vol cocaïne, verdachte fotosessies en een dubieuze loverboy als vriend. Wanneer haar zus in
Oslo plotseling vermist raakt, reist ze naar Noorwegen om haar te vinden. Heeft de vermissing iets te maken met haar losbandige leven? En wat gebeurde er precies in de zee
twaalf jaar geleden, wat Liss blijft achtervolgen? Torkil Damhaug (1958) is een Noorse auteur die internationaal is doorgebroken met zijn psychologische thriller ‘Dood door
verdrinking’. Voor hij zijn succesvolle carrière als schrijver begon, was Damhaug psychiater en werkte hij als specialist bij verschillende psychiatrische inrichtingen. Door zijn
onuitputtelijke kennis en ervaring in de menselijke psyche is hij meester geworden in het schrijven over gebroken zielen en geestesziektes. In Noorwegen is Damhaug een
geprezen auteur waar hij voor twee van zijn misdaadromans de Noorse Riverton Prize heeft ontvangen in 2011 en 2016.
Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas bookseller, separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
Damon Antonio Raine continues his journey to Global Control as the NEW INCARNATION to change the course of World History and to Rule World Earth. Masterminding a New Universal
Language and a New World Religion. Nurchered by The Powers That Are, this Starchild opens up the curtains of Forbidden knowledge to reveal a New Road, to the New World and a New
Hope for Mankind
Wanneer Maria Stepanova op zoek gaat naar de geschiedenis van haar joods-Russische familie stuit ze op dokters, architecten, bibliothecarissen, accountants en ingenieurs die voorbestemd
waren om slachtoffer te worden van vervolging en onderdrukking. Gek genoeg overleefde iedereen de verschrikkingen van de twintigste eeuw. Stepanova's voorouders waren stuk voor stuk
onopvallende figuren die in een roerige tijd probeerden een onspectaculair leven te leiden. De zoektocht naar haar familiegeschiedenis zet Stepanova aan het denken. Wie of wat getuigt van
mensen en dingen die verdwijnen? Zijn herinneringen aan het verleden eigenlijk wel te bewaren? Hoe slaan de grote gebeurtenissen van de twintigste eeuw neer in het geheugen van mensen
van nu? Op welke manier moet Stepanova zichzelf verhouden tot de voorbije levens die ze bestudeert? Met Geheugen geheugen schreef dichteres Maria Stepanova een uniek boek dat doet
denken aan het werk van uiteenlopende auteurs als Nabokov, Sebald en Sontag, maar dat vooral spreekt met een uitzonderlijke eigen stem.
Overdag werkt Dexter als analist voor de politie, 's avonds geeft hij toe aan zijn onverzadigbare honger om mensen te doden. Als een Robin Hood onder de seriemoordenaars vermoordt hij
alleen die mensen die wat hem betreft de dood verdienen. De politie van Miami stuit op een moordenaar die alles wegsnijdt terwijl het slachtoffer nog leeft: neus, ogen, oren, ledematen echt
alles. Daarmee vergeleken is Dexters gesnij maar kinderspel. Hij ziet groen van jaloezie. Wie is deze kunstenaar?
Het jaar van de gelukszoekers is het aangrijpende verhaal van drie Indiase jongemannen in Noord-Engeland die wanhopig een nieuw leven proberen op te bouwen. Samen met een tiental
lotgenoten bewonen ze een huis in Sheffield. Tarlochan, afkomstig uit de laagste kaste, probeert vergeefs zijn traumatische verleden verborgen te houden, Avtar wordt achtervolgd door
schuldeisers en Randeep, de broer van Avtars geheime geliefde, worstelt met zijn gevoelens voor Narinder, zijn ‘visumvrouw’ die haar toekomst op het spel zet om Randeep aan een
verblijfsvergunning te helpen. Sunjeev Sahota schakelt moeiteloos tussen India en Engeland, tussen heden en verleden - waarmee hij de verschillende werelden van de hoofdpersonen op
een schitterende manier tot leven brengt. Het levert een onvergetelijk portret op van de schrijnende omstandigheden die deze mensen hun land deden achterlaten en verruilen voor een stad
waarin andere regels gelden, regels waarbij het behouden van waardigheid en wilskracht dagelijkse vereisten zijn. Sunjeev Sahota (1981) is een Brits auteur, geboren in Derby. Zijn
grootouders van vaderskant zijn in 1966 vanuit Punjab naar Groot-Brittannië geëmigreerd. In 2011 verscheen zijn debuut Ours Are the Streets, dat op de Observer’s Debutantes to watch-lijst
kwam en in 2013 op de Granta’s lijst van beste Britse jonge schrijvers. Ook ontving het lovende kritieken in onder andere The Times, The Guardian, The Independent en The Sunday Times.
Zijn tweede roman, The Year of the Runaways, verscheen in juni 2015 en bezorgde hem een plaats op de shortlist van de Man Booker Prize. ‘Je slaat een boek open van een auteur die je
nog niet kende en de nieuwe stem knalt van de pagina’s en maakt dat je luistert. Dit is het echte werk, en het enige wat je kunt doen is je overleveren, met plezier, aan de kracht ervan. Op
elke pagina is het er: sterk, fris en waar.’ SALMAN RUSHDIE ‘Door een verhaal als dit verschuift Sahota een van de urgentste politieke vraagstukken van aanstellerige retoriek en betwiste
statistieken naar het rijk van de menselijkheid. Het jaar van de gelukszoekers is een briljante en prachtige roman.’ THE GUARDIAN ‘Dit is een rijke, intrigerende, prachtig geschreven roman,
barstend en ziedend van energie.’ THE TIMES ‘Romans van deze omvang en inventiviteit zijn zeldzaam (...), de jury’s van aanstaande literaire prijzen hoeven niet verder te kijken. Het jaar
van de gelukszoekers heeft het allemaal. Je wilt simpelweg niet dat dit boek eindigt. Ik betwijfel of ik dit jaar een betere roman zal lezen.’ THE SPECTATOR ‘Niets minder dan een
aardverschuiving zou mij dit boek hebben doen wegleggen.’ THE IRISH TIMES ‘Het jaar van de gelukszoekers speelt in een parallel Engeland, een zo goed als onzichtbare wereld die
nauwelijks kruist met die van jezelf. Het is bekend terrein voor verslaggevers, maar alleen vanaf de zijlijn. Sahota heeft veel te zeggen en zegt het kalm, met een enorme morele intelligentie
(...), zeer indrukwekkend.’ THE SUNDAY TIMES

Maak kennis met privédetective Bernie en voormalig politiehond Chet. Bijna politiehond, in alle eerlijkheid. Chet zakte voor zijn examen na een onfortuinlijk incident. Heel precies
weet Chet het ook niet meer, want hij was namelijk even afgeleid, maar het had iets met bloed te maken. Hoe dan ook, dat was vroeger. Nu werken Chet en Bernie voor zichzelf.
En detectivehond zijn is het leukste wat Chet kan bedenken. Nou ja, een oude hotdog vinden onder de barbecue is ook fantastisch. Of met je kop uit het raam op de snelweg Je
moet het maar zo zien, zolang Chet bij Bernie kan zijn, is hij gelukkig. En al helemaal als ze eindelijk weer eens een goede zaak hebben zoals nu, met een vermist meisje,
Russische criminelen en een mooie journaliste met een zak hondenkoekjes. Luie hond is de populaire Amerikaanse bestseller over Chet en Bernie en hun strijd tegen
criminaliteit, alimentatie, ontvoering, overgewicht en katten. Mijn welgemeende advies is naar de dichtstbijzijnde boekhandel te rennen om dit betoverende en unieke boek
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meteen in je poten te krijgen.''
Wilskracht, onderlinge solidariteit en een rotsvast geloof brengen een nieuwe toekomst. Langzaam ontluikt de liefde: Als de jonge pionier Clem Claridge tijdens zijn reis naar het
verre Westen van Noord-Amerika verongelukt, blijft zijn jonge vrouw Marty alleen achter. Een van de andere pioniers, een weduwnaar met een dochtertje, vraagt haar ten
huwelijk. Dat stelt Marty voor een enorm dilemma.
Murray Pomerance, venerated film scholar, is the first to take on the 'cheat' in film, where 'cheating' constitutes a collection of production, performance, and structuring
maneuvers intended to foster the impression of a screen reality that does not exist as presented. This usually calls for a suspension of disbelief in the viewer, but that rests on the
assumption that disbelief is problematic for viewership, and that we must find some way to “suspend” or “disconnect” it in order to allow for the entertainment of the fiction in its
own terms. The Film Cheat explores forty-five aspects of the 'cheat,' analyzing classic films such as Singin' in the Rain and Chinatown, to more contemporary films like The
Revenant and Baby Driver, with Pomerance engaging his encyclopedic knowledge of film history to point out numerous instances of suspensions of disbeliefs. Whether or not
Gene Kelly is actually dancin' in the rain, or if Elliott is really flying on his bicycle carrying E.T., these cheats are what make movie magic. Elegantly weaving the narrative for one
to dip into at random or to read from cover to cover, Pomerance turns things upside down so that the audience actually finds pleasure in the cheat itself, pleasure in the disbelief.
To see the elegant fake, the supremely accomplished simulacrum is a pleasure in its own right, indeed one of the fundamental pleasures of cinema.
Nieuwe editie van ‘Het 80/20-principe’, de klassieker van Richard Koch waar wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het 80/20-principe klinkt als een
aardige vuistregel, maar het is meer dan dat: het is een wetenschappelijk bewezen principe. Richard Koch toont in dit boek aan dat het 80/20-principe voor organisaties te
gebruiken is als analyse-instrument (met welke producten behalen we de hoogste winst?), en op persoonlijk vlak als denkmethode (op welke thema’s moet ik focussen, wat zijn
de beste oplossingen?). In beide gevallen is het resultaat: betere beslissingen, minder gedoe, meer effectiviteit. Op strategisch niveau, maar ook in je dagelijkse werk. Iedereen,
van de CEO tot de professional, kan met dit boek zijn voordeel doen. Het helpt je te kiezen, te beslissen en sneller vooruit te komen. De jubileumeditie van dit standaardwerk is
aangevuld met nieuwe hoofdstukken over de werking van het principe in (online) netwerken.
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