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De heerlijke roman ‘Chocolat’ van Joanne Harris is een wereldhit, niet in de laatste
plaats door de verfilming met Johnny Depp en Juliette Binoche Wanneer Vianne
Rocher met haar dochtertje Anouk in een klein Zuid-Frans dorpje neerstrijkt, lijken er
magische krachten tot leven te komen. Met lede ogen moet de starre dorpspastoor
Reynaud aanzien hoe Vianne uitgerekend in de vastentijd de dorpelingen verleidt met
onweerstaanbare chocoladecreaties en haar warme persoonlijkheid. Wanneer Vianne
aankondigt dat ze met Pasen een chocoladefestival wil organiseren, raakt père
Reynaud buiten zichzelf van woede, en stevent de strijd in het dorp af op een
dramatisch hoogtepunt. Joanne Harris schreef al vier boeken met Vianne in de
hoofdrol, de bestsellers ‘Chocolat’, ‘Rode schoenen’, ‘De zoetheid van perziken’ en
‘De aardbeiendief’. ‘Een boek om van te smullen. ‘Chocolat’ is een verrukkelijke
roman.’ Margriet
‘De noodzaak bij de schrijver om dit verhaal te vertellen is voelbaar op iedere pagina.
Een intrigerend boek. [...] Knap geconstrueerd.’ Trouw Alle twaalf hebben ze hun eigen
redenen om naar de Big Oakland Powwow te komen, hét evenement van het jaar.
Jacquie Red Feather is onlangs gestopt met drinken en probeert een weg terug te
vinden naar de familie die ze achterliet in schande. Dene Oxendene probeert zijn leven
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op een rijtje te krijgen na de dood van zijn oom, wiens nagedachtenis hij in ere wil
houden. Opal Viola Victoria Bear Shield komt naar het eerste optreden van haar neefje
Orvil kijken, die zichzelf een traditionele Indiaanse dans heeft aangeleerd door te kijken
naar YouTube-video’s. Hun stemmen schetsen een mozaïek van verlangens, verwijten
en verwachtingen. De powwow wordt een glorieus samenzijn, een spektakel van heilige
tradities en vertoon. Maar het wordt ook een dag van opoffering, heldenmoed en
verlies. De pers over Er is geen daar daar ‘Er is geen daar daar is niet zomaar een
roman over hedendaagse indianen, het is een roman over het belang van mythes, over
tradities en de soms verstikkende werking daarvan, over het leven in het huidige
Amerika en hoe dat huidige Amerika gevormd is.’ De Groene Amsterdammer ‘Wat in
Er is geen daar daar verteld wordt (en, vooral: dat het verteld wordt) heeft zoveel
maatschappelijke urgentie, dat hoe het verteld wordt bijzaak lijkt.’ NRC Handelsblad
‘In zijn debuutroman laat Orange stemmen aan het woord die normaliter nauwelijks
worden gehoord. In de proloog schetst hij een beknopt maar schrijnend beeld van het
huiveringwekkende lot van de Amerikaanse indianen als gevolg van de blanke
kolonisatie.’ de Volkskrant ‘Orange opent zijn roman met een vlammend essay waarin
hij niet-wetenden of een-beetje-wetenden of misschien-wel-een-beetje-wetenden
meteen de ogen opent.’ Het Parool ‘Een groot schrijver aan het werk.’ Nederlands
Dagblad
Kun je in gedachten eigenlijk niet alles? Je kunt gekke dingen bedenken en je kunt
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nadenken over dingen die je nog niet weet. Teksten voor beginnende lezers op rijm.
Hij is een mythische figuur, een man wiens naam alleen maar wordt gefluisterd. De
emNowhere Manem. Er wordt beweerd dat hij alles zal doen om je te beschermen als
je om zijn hulp vraagt en dat hij nooit faalt. Maar de Nowhere Man is geen sprookje, hij
bestaat echt... Evan Smoak zet zijn aanzienlijke persoonlijke vaardigheden en middelen
in om hen te helpen die zich tot niemand anders kunnen wenden. Als kind werd hij
geselecteerd voor het Orphan-project, een officieel niet-bestaand trainingsprogramma
binnen de geheime dienst. De Orphans werden opgeleid tot de beste sluipmoordenaars
ter wereld en de allerbeste onder hen was Orphan X: Evan Smoak. Maar op een dag
verdween Evan in het niets.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden. Het kikkervisje wordt een kikker en
gaat aan land. Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is? Prentenboek met
grote, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
In the 10 years since she served up her first 30-minute meal—and thousands of
delectable dinners later—Rachael Ray has learned just about all there is to know about
getting a great tasting meal on the table in a hurry, whether it is one of her patented
30-minute miracles or something just a tad more involved for a special gathering.
Rachael’s Big Orange Book is the ultimate resource for busy cooks. Need kitchen
inspiration? It’s all here and it’s all new—and bigger than ever! Just one for dinner
tonight? Forget the cold cereal. Rach has a chapter of recipes that make dining on your
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own a thoroughly civilized occasion, with great meals that won’t leave you with a fridge
full of leftovers. Vegetarians on the guest list? No problem! Choose from dozens of
meat-free meals that are every bit as satisfying as your tried-and-true standards and
savory enough to please the carnivores in your crowd. Observing a Kosher menu?
Check out the selection of menus just for Kosher cooks, all ready in less than, you
guessed it, 30 minutes. There's even a mother lode of burger recipes for fans of the
bun—so many options you could make a different burger every day for a full month! In
addition to her latest 30-minute creations, Rachael has put together an array of menus
and recipes for easy entertaining, from quick snacks to serve for game night and easy
hors d’oeuvres, to soup-to-nuts menus for her favorite holidays and special occasions.
Whip up a pasta buffet for a special mom on Mother’s Day, please a crowd with a
super-simple Oscar party menu, and give thanks for not one but four fantastic menus
that keep holiday stress to a minimum by getting you out of the kitchen in record time.
Best of all, these recipes have all the huge flavors you’ve come to expect from
Rachael, with something to please every taste—and every food budget. You’ll even find
the treasured family recipes that Rachael and her husband, John, have enjoyed for
years; see if they don’t become beloved family traditions in your home as well.
Whether this is your first introduction to cooking the 30-minute way or you are a longtime convert, you’ll find irresistible new recipes here to make the most of every second
you spend in the kitchen.
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In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré
de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd.
Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van grootmeester John le
Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden.
Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug
toegekeerd en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een
paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward
blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend,
beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met grote
toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime
Dienst in Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust
in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een
onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring,
en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer
fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super ingenieuze plot, van zijn zeer
levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant magazine
Marlan was a very big orange cat. Very big and very lonely. More than anything else he
wanted a family of his own. Would he have to spend the rest of his life in Mr. Whistle's
Pet Shop? Would Mr. Whistle send him to the farm? Spend a day with Marlan in Mr.
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Whistle's Pet Shop and see what happens.
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het jaarlijkse ouderfeest in een
chaos. Met gillende sirenes. Schreeuwende mensen. Een verbijsterde schooldirecteur.
En een van de ouders: dood. Is er sprake van moord, een tragisch ongeluk of van een
vreselijk ontspoorde ruzie? Wat de ouders van Pirriwee Public zullen leren is dat soms
de kleinste leugens het aller gevaarlijkst zijn... Grote kleine leugens biedt een briljante
kijk op ex-mannen en nieuwe vrouwen, moeders en dochters, op
schoolpleinschandalen en de leugens die we onszelf vertellen om te overleven. Met
haar nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze een ster is in het schrijven
van vlijmscherpe, grappige, soms pijnlijke maar altijd intrigerende pageturners. ‘Grote
kleine leugens beklijft zelfs nog meer dan Het geheim van mijn man.’ – THE NEW
YORK TIMES
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij
schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in
Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek.
Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door
een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher
hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende
serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee
Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
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Wat is ruimte, wat is tijd? En de mysterieuze donkere materie? Hoe passen wij binnen
het universum? Hoe past het universum in ons? Er is geen betere gids voor deze
geestverruimende vragen dan Amerika's beroemdste astrofysicus en bestsellerauteur
Neil deGrasse Tyson. Maar tegenwoordig hebben we weinig tijd om over de kosmos na
te denken. In Sterrenkunde voor mensen met haast brengt Tyson het universum in
hapklare brokken naar de aarde; kort en duidelijk, met sprankelende humor, in twaalf
vlot geschreven hoofdstukken overal en altijd binnen handbereik. Terwijl je 's ochtends
je koffie zet, op de bus wacht, in de trein of een vliegtuig zit, voert Tyson je moeiteloos
mee op een verrukkelijke reis door het heelal: van de Big Bang naar zwarte gaten, van
quarks tot kwantummechanica, en van de zoektocht naar planeten naar het leven in het
universum.
Presents 25 multi-purpose outlines for pre-school groups, providing ideas for play,
prayer, craft, stories and rhymes from which you can pick and choose to meet the
particular needs of your group. This book covers such themes as: God's Big book; all
creatures great and small; friends of God; and, stories of Jesus.
Inleiding in een systeem van persoonlijkheidsduiding aan de hand van een negenpuntig
sterdiagram.
The vanishing vietnam veteran from agent orange contamination
There's this boy. Let's say he's somewhere between nine and thirteen years old or so.
You'd like to see this kid get creative. You'd like to see him get some exercise. You'd
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like to see him get out from in front of the television. And you'd love for him to be
motivated enough to find some stuff to do on his own. This boy NEEDS The Big Book
of Boy Stuff! What do I do if I get a bean stuck up my nose? How can I make lightning
without killing myself? Where can I find new practical jokes to play on my friends and
family? How can I make a rocket? What is the best way to poop outside? How do I tell a
girl I like her? Why would I tell a girl I like her? How many mosquitoes does it take to
suck all the blood out of a person? What's that smell? . . . and many, many more! This
big, thick, durable book includes fascinating chapters on gross stuff, magic,
emergencies, fireworks, games, experiments, jokes, activities, insults, pets, flying
things, and, of course, duct tape. No boyhood is complete without a copy!
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens
een ander wijs! Tekst op rijm.

Er is geen daar daarJ.M. Meulenhoff
‘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.
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Dit is het verhaal van Peggy Hillcoat, in 1975 acht jaar oud. Tijdens de zomer van
dat jaar gaat ze vaak kamperen met haar vader, luistert ze eindeloos naar haar
favoriete plaat van The Railway Children en naar het betoverende pianospel van
haar moeder. Na een familiecrisis die Peggy pas veel later zal begrijpen, neemt
haar vader James, een zogenaamde ‘survivalist’, haar mee van Londen naar
een hut ergens diep in de bossen van Europa. Hij vertelt Peggy dat de wereld is
vergaan. Ze zullen met zijn tweeën moeten zien te overleven. En zo bestaat haar
leven ineens alleen nog uit een zelfgebouwde piano die geen geluid maakt, een
bos waarin alles wat groeit gebruikt wordt om van te leven en een klein houten
huisje dat Alles is. Negen jaar lang is Peggy voor de buitenwereld verdwenen.
‘Beeldschoon en bijzonder. Vanaf de eerste zin grijpt dit verhaal je bij de keel.’ –
The Sunday Times ‘Een triomf... Fuller heeft een meesterlijk, spannend sprookje
voor volwassenen geschreven.’ – The Times ‘Fuller beschrijft de natuur
bedwelmend mooi, in al haar schoonheid en wreedheid.’ – Independent
Passed from home to home within a broken foster-care system, young Lacie Joe
finally found refuge in Sagebrush, Kentucky with Judge and Stella Rudy until a
suspicious accident forced Lacie Joe to flee. Now, five years later, Lacie Joe
receives word that Judge is dying. Lacie speeds back toward Sagebrush in Big
Orange, her old pick-up truck, unsure which will prove harder: beating back the
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demons that drove her from Sagebrush the first time, or facing Jay Hayworth, the
town's super-star whose love she can't forget. THE BLUEGRASS COUNTRY
SERIES, in order For the Love of Big Orange For the Love of Mercy For the Love
of Justice
When Mr. Plumbeans' house is splashed with bright orange paint, he decides a
multi-colored house would be a nice change. This favorite story of creativity and
individuality is back by popular demand. Full color.
In een prettig en rustig bejaardenhuis vormen vier bewoners een onwaarschijnlijk
clubje. Een keer per week, op de donderdag, ontmoeten ze elkaar om
onopgeloste moorden te onderzoeken. Als een vastgoedontwikkelaar uit het
nabijgelegen stadje wordt vermoord komt ‘de moordclub’ in actie; het is hun
eerste grote zaak. Tot hun verbazing lijkt de moord alles te maken te hebben met
hun eigen verzorgingshuis. De vier vrienden mogen dan wel behoorlijk op leeftijd
zijn, ze hebben allemaal meer dan genoeg levenservaring. Maar zijn ze nog in
staat om een moordenaar te vinden voor hij weer toeslaat?
George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij
de machtige ijsmuur die de noordgrens van het koninkrijk sinds mensenheugenis
beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het
zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn.
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Immers, de macht van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte
omstandigheden aan zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn
er nog trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell bijvoorbeeld, hard en
onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen diens
zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij
de meest omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der tronen.
Engeland, 2010. Autofabrieken worden vervangen door inwisselbare
winkelketens en in Londen gaan verhitte rellen en demonstraties over in
enthousiasme voor de aanstaande Olympische Spelen. In Klein Engeland
beschrijft Jonathan Coe, een van de beste chroniqueurs van onze tijd, de levens
van een kleurrijke groep personages in een periode van grote veranderingen. Ian
en Sophie zijn net getrouwd en hebben ieder een ander idee van de toekomst
van hun land en mogelijkerwijs over de toekomst van hun relatie. Doug, een
politiek commentator, schrijft gepassioneerde columns over de armrijkverhoudingen vanuit zijn onbetaalbare appartement in Chelsea, terwijl zijn
dochter juist alles doet om sociale gelijkheid te bevorderen. Benjamin Trotter
heeft moeite met zijn middelbare leeftijd en probeert nog één keer iets nieuws in
zijn leven. Dit is het verhaal van het moderne Engeland. Een verhaal van
nostalgie en verwarring, van teleurstelling en onverholen woede.
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Begin jaren zeventig reist de jonge Engelsman Tom Michell naar Argentinië,
waar hij een baan heeft gevonden als leraar op een prestigieuze kostschool. Hij
verheugt zich op de eindeloze zomervakanties: met een motorfiets wil hij ZuidAmerika ontdekken. Maar alles verandert wanneer hij op het strand van Uruguay
een met olie besmeurde pinguïn vindt. Tom besluit de pinguïn te redden en
neemt hem mee naar zijn smetteloze appartement, waar hij het arme beest weer
oplapt. Als hij de pinguïn terugbrengt naar het strand wil het dier hem niet meer
verlaten. Er zit niks anders op: Tom neemt de aandoenlijke pinguïn, die hij Juan
Salvador noemt, mee naar de kostschool, waar de vrolijke vogel ieders hart
verovert. De pinguïnlessen is het waargebeurde en hartverwarmende verhaal
over een uitzonderlijke vriendschap tussen een mens en een dier.
Continuing the first series of Little Books from Borderlands Press is A Little
Orange Book of Odd Stories. This is a small collection of short stories by Bram
Stoker Award-winning author Gary R. Braunbeck.
Deze spannende roman is zoveel meer dan een thriller, de levensechte
personages veroveren je hart Het gebeurt wel vaker dat de achtjarige Carmel
Wakeford zich verstopt voor haar moeder. Maar wanneer ze dit spelletje
uitprobeert tijdens een verhalenfestival voor kinderen, raakt ze haar moeder Beth
plotseling echt kwijt. Een man, die haar heeft gadegeslagen, stapt op haar af en
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vertelt haar dat haar moeder een vreselijk ongeluk heeft gehad. Hij doet zich voor
als haar grootvader en ze rijden samen naar het ziekenhuis, waar ze echter nooit
aan zullen komen. In werkelijkheid is Beth kerngezond. Ze begint een wanhopige
zoektocht naar haar dochter. Hoewel ze geen enkel spoor heeft, houdt ze de
hoop levend dat haar dochter nog ergens is, gezond en wel... De pers over Het
meisje in de rode jas: ‘Prachtig geschreven en onvoorspelbaar, ik moest mezelf
tegenhouden om niet naar het eind te racen.’ Rosamund Lupton ‘Zo goed dat je
niet anders kunt dan Het meisje in de rode jas in een keer uitlezen.’ Trouw
‘Prachtig geschreven en onvoorspelbaar, ik moest me inhouden om niet naar het
eind te racen.’ Rosamund Lupton, auteur van Zusje ‘Verrassende thriller van
Kate Hamer, een nieuwe Britse ster aan het thrillerfirmament.’ Margriet
‘Ontroerend en ongekend meeslepend. Ik las de hele nacht door, ik wilde
wanhopig graag weten wat het lot van het kleine meisje was.’ Erin Kelly ‘Een
ontroerend, teder en oerspannend debuut, verteld in twee verschillende
stemmen. Vanuit het perspectief van de volwassen Beth en haar wereldvreemde
kind onderzoekt Hamer op verpletterend overtuigende wijze liefde en verlies.’
Psychologies
In de nabije toekomst maken jongeren de straten onveilig. Een van de
bendeleiders wordt opgepakt maar maakt ook in detentie amok. De overheid
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besluit tot een wetenschappelijk experiment: geweld moet hem wezensvreemd
worden. Maar niet alles verloopt volgens plan. Dit legendarische boek gaat over
de vrije wil, puberteit en genetische dispositie voor misdaad en geweld. Maar ook
over wanhoop, sadisme en fascisme. En wraak. Veel grotere thema's zijn er niet.
Met zijn nadsat, een sociolect dat de hoofdpersonen onderling spreken, schiep
Burgess bovendien een straattaal van teenagers gone bad. Ultrageweld is van
alle tijden. Lees en huiver. Vijftig jaar na publicatie van het origineel verschijnt
eindelijk de Nederlandse vertaling die de roman verdient. Hun grote staat van
dienst, hun virtuositeit, hun taalgevoel en hun inventiviteit maken Harm Damsma
en Niek Miedema tot de ideale vertalers van A Clockwork Orange.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton
kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams,
wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na
vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het
politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor
wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter
komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen
om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker
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voor staat dan ooit.
Piper Kerman heeft een goede baan in New York, een lieve vriend en een
hartelijke familie en vriendenkring. In niets lijkt ze meer op de roekeloze jonge
vrouw die tien jaar eerder voor de kick een koffer met drugsgeld smokkelde.
Maar haar verleden haalt haar in als op een ochtend de politie aan de deur staat
en ze kort daarop wordt veroordeeld tot vijftien maanden cel in de beruchte
vrouwengevangenis van Danbury. Met Oranje is het nieuwe zwart heeft Piper
Kerman een hartverscheurende, hilarische en nietsverhullende memoir
geschreven die een unieke inkijk biedt in het leven van vrouwen achter de muren
van de gevangenis. Oranje is het nieuwe zwart vormde de basis voor de Netflix
tv-serie Orange is the New Black. `Een onvergetelijk boek. Elizabeth Gilbert,
schrijfster van Eten, bidden, beminnen `Je blijft lezen, want je wílt weten wat er
met alle vrouwen gebeurt. Je wilt de deur op slot doen, de sleutel weggooien en
je onderdompelen. The Guardian
Het vlammende kruis is het vijfde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall,
die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede
huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op
een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de
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jonge Schot Jamie Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo
allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Claire en Jamie hebben
oceanen en eeuwen getrotseerd, maar nu zijn ze er eindelijk in geslaagd te
settelen te midden van de ongerepte natuur van North Carolina. Daar wacht hun
een rustig koloniaal bestaan, zo lijkt het. De spanning loopt echter al gauw op als
oude, maar niet graag geziene bekenden zich aandienen en de gemoederen
gaandeweg onrustbarend verhit raken. Immers, wat Jamie niet weet en de uit de
twintigste eeuw afkomstige Claire wel, is dat de Amerikaanse Burgeroorlog op
het punt van uitbreken staat... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De
Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van Diana Gabaldon.
Ed Gorman enjoyed a prolific, award-winning career in a variety of
genres—mystery, science fiction, thriller, and horror. He published more than 50
novels, 8 collections, 100+ short stories, and edited 12 anthologies. His presence
in the Little Books Series II is a welcome and honored one. Collected in this
volume are five of his more cantankerous and hard-nosed novelettes and stories.
If this is your first introduction to Gorman’s work, we’re sure after reading these
selections, you’ll be looking for more of his tightly-written tales. Included in this
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collection: "Flying Solo" "Stalkers" "The Brasher Girl" "Cages" "The Face"
The Big Book of Paleo Pressure Cooking is the only pressure cooker cookbook that
both fits your diet and works with all brands and models of pressure cookers. Paleo
practitioners want fresh, healthy, and tasty home-cooked meals like anyone else, but
often find themselves spending too much time in the kitchen. That's where the power of
the electric pressure cooker comes in! Pressure cookers lock in freshness, flavor, and
nutrients and—above all—they get dinner on the table fast. Paleo blogger and cookbookwriting veteran Natalie Perry is here to show you that you can get the same fix-andforget convenience of slow cooking without the long hours of waiting with The Big Book
of Paleo Pressure Cooking. This new book is the result of her prodigious research and
testing on how to cook paleo and primal foods in electric pressure cookers. The heart of
the book lies in 50 exquisite, protein-rich main courses, including Green Chile Shredded
Beef, Mango BBQ Pulled Pork, and Shredded Red Curry Chicken with Sweet Thai
Slaw. Natalie also serves up more than two dozen comforting and flavorful soups and
stews, appetizers, side dishes, sauces, plus a chapter exclusively focused on shortcut
dinners and desserts! The Big Book of Paleo Pressure Cooking goes beyond simply
providing step-by-step instructions; Natalie provides guidance on properly preparing
your paleo treasures and how to maximize your bounties in InstantPots and other
electric pressure cookers. So what are you waiting for? Grab the coconut milk, almond
meal, and cauliflower, flick on the pressure cooker, and get cooking!
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De onderwereld van Harlem in de jaren ’60 frustreert de ambities van een (deels)
keurige meubelverkoper in dit verhaal vol roofovervallen, afpersing en zwendel,
gesitueerd in een roerig New York. ‘Harlem Shuffle’ van Colson Whitehead gaat over
Ray Carney, een beschaafde meubelverkoper die voor zijn klanten en buren in 125th
Street een fatsoenlijk leven probeert te leiden. Zijn vrouw is in verwachting van hun
tweede kind, en ook al wonen ze in een krap appartement te dicht bij het metrospoor:
hij heeft veel bereikt, hij is tevreden. Wat weinig mensen weten, is dat Ray afkomstig is
uit een geslacht van bendeleden en boeven, en dat zijn brave burgermansbestaan
barsten begint te vertonen. Barsten die steeds groter worden dankzij zijn louche,
onfortuinlijke neef Freddie, die dankbaar gebruikmaakt van Rays keurige façade – en
hem ondertussen steeds dieper de Harlemse onderwereld in sleurt. Terwijl Ray worstelt
met zijn dubbelleven begint hij steeds duidelijker in te zien wie de touwtjes in handen
heeft in Harlem. Lukt het Ray om hier zonder kleerscheuren uit te komen – om zijn neef
te redden, zijn deel van de winst te pakken en tegelijkertijd zijn reputatie hoog te
houden?
"Between the ages of eleven and seventeen, a child experiencing sexual abuse kept a
secret journal of poetry. Throughout the abuse, she kept her little orange book hidden
whilst she filled it full of poems questioning what was happening to her, whether the
abusers really loved her and whether she was normal. Named after the oritginal
journal,The LIttle Orange Book by Jessica Eaton and Claire Paterson-Young contains a
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unique analysis and exploration of the poems and their themes. Each poem is
presented along with evidence from literature and practice in child sexual
abuse..."--Back cover.
Negen gasten verzamelen zich in een exclusief wellnessresort. Sommigen zijn hier om
af te vallen, anderen proberen hun leven een gezonde draai te geven, en een enkeling
is er nog niet aan toe om de precieze reden van het bezoek onder ogen te zien.
Ondanks alle luxe, meditatie en mindfulness is iedereen zich ervan bewust dat ze ook
flink aan het werk moeten. Maar niemand kan zich voorstellen hoe zwaar de komende
tien dagen zullen worden. Frances Welty, een voormalig succesvol romanschrijfster,
arriveert bij Tranquillum House met een pijnlijke rug en een gebroken hart. Ze is direct
gefascineerd door haar medegasten. De meesten van hen zien er totaal niet uit alsof ze
een detoxkuur nodig hebben. Maar degene die haar nog het meest betovert is de
eigenaresse van het resort. Kan deze vrouw werkelijk alle antwoorden hebben waarvan
Frances niet eens wist dat ze die zocht? Moet Frances haar twijfels overboord gooien
en zich volledig overgeven aan het bijzondere programma dat Tranquillum House
aanbiedt – of moet ze maken dat ze wegkomt? En het duurt niet lang voordat iedere
gast in Tranquillum House zich dit begint af te vragen...
One bright sunny day as Cat and Tiger are walking in the forest chatting away to each
other they suddenly see something falling from the sky and wonder what it could be.
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