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Het is het einde van de 19e eeuw en met haar ouders verliest de Engelse Frances
ook haar geld en thuis. Haar familie stelt haar voor de keuze: werken als
gouvernante op het platteland of trouwen met dr. Edwin Matthews, een verre
neef die als dokter werkt in Zuid-Afrika. Ze kiest ervoor haar thuisland te verlaten
en vertrekt richting een onzekere toekomst. Op het schip, op weg naar ZuidAfrika en haar verloofde, ontmoet ze William, die alles heeft wat ze in Edwin
zoekt: charme, geld, en connecties. Ze valt voor hem, maar als het schip
aanmeert in Kaapstad moeten ze afscheid nemen. Gevangen in een huwelijk met
een man die ze niet echt kent, bezwijkt ze voor de verleidingen van William als hij
haar op komt zoeken. Maar met welke motieven bezoekt William haar? En kent ze
hem wel beter dan Edwin?
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug
naar Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna
Kerstmis! Kan de Kerstman misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde
illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
'Al sinds mijn kinderjaren had ik één doel: voor mezelf kunnen zorgen, en dat heb
ik gedaan.' Isabel Allende In Wat wij willen neemt Isabel Allende ons mee op haar
meest persoonlijke en emotionele reis in jaren. Ze vertelt over de belangrijke rol
die het feminisme in haar leven speelt, van haar kindertijd tot nu. Ze roemt de
vrouwen die haar leven richting hebben gegeven, zoals haar moeder Panchita,
haar dochter Paula en haar literair agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers als
Virginia Woolf en Margaret Atwood en vele anderen hebben haar geïnspireerd om
zich in te zetten voor vrouwenrechten en om te strijden tegen achterstelling en
discriminatie. Vandaar dat ze ook met grote betrokkenheid schrijft over actuele
thema's als de #MeToo-beweging en het leven in tijden van een wereldwijde
pandemie. En dat alles doet Allende met die onmiskenbare passie voor het leven
en de aanstekelijke overtuiging dat er ook op haar leeftijd alle tijd is voor de
liefde.
Geroemd door iedereen van Steve Jobs en Jeff Bezos tot Malcolm Gladwell, is dit
boek een bijbel voor iedereen die begrijpt dat je ontwrichtende veranderingen
een stap voor moet zijn. Deze bestseller presenteerde als eerste de
baanbrekende gedachte dat fantastische bedrijven ten onder kunnen gaan, juist
omdat ze alles goed doen – voor hun bestaande klanten. Ze worden links en
rechts ingehaald door nieuwkomers die, met aanpassingen aan de technologie of
dienst, nieuwe klanten weten te vinden. Denk aan Apple en Tesla, die
respectievelijk de telefoon- en auto-industrie op hun kop zetten. Bedenker
Clayton Christensen legt uit hoe dit kan gebeuren, en wat een bedrijf kan doen
om hetzelfde lot te ontlopen. Het innovatiedilemma is ‘een waarschuwing voor
ondernemers die zich onverslaanbaar achten – en een bron van inspiratie voor
hen die klaarstaan om ze te verslaan’.
De ontdekkingsreiziger
Bulletin of the Atomic Scientists
Self-care
Christmas Shopaholic
Fluisternetwerk
Field & Stream
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Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League winnen. Het enige
probleem: zijn budget is minuscuul vergeleken met andere teams. Beane komt
met een origineel plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog
slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft hij dieper in de
statistieken en combineert bijzondere spelers tot een winnend team. Moneyball is
een spannend en waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig geld
grote successen boekt.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere
dag verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten
voor zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote
ambitie waar te maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere
levensloop. Wat maakt het leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen
kijkt? Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten maken voor
een miserabel noodlot? Wat betekent het om een kind te krijgen en nieuw leven
op aarde te zetten terwijl je eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in
maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn wijze
observaties en rijke inzichten in het leven zijn hartverscheurend. Als adem
vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend einde en de relatie tussen
arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen moest
vervullen.
Net als zoveel andere hardlopers verwonderde de Britse schrijver en hardloper
Adharanand Finn zich erover dat Keniaanse atleten, waar ter wereld ze ook lopen,
de wedstrijden overheersen. Anders dan al die andere hardlopers besloot hij op
zoek te gaan naar het antwoord. Hij trok met zijn gezin naar Kenia om daar ruim
een half jaar te verblijven en met de Kenianen te gaan lopen. Hij sprak de atleten,
de trainers, hoorde de verhalen aan van de plaatselijke bevolking en zag hoe ze
leefden - in de professionele trainingskampen in Eldoret, maar ook in door
armoede geteisterde gebieden waar hardlooptalent een uitweg kan bieden uit een
kansloze omgeving. Hij hield er een veelgelezen weblog op de website van The
Guardian over bij/em. Finn contrasteert zijn bevindingen met de ervaringen die
hij als loper in eigen land heeft opgedaan. Het Keniaanse hardlopen is een van de
grote - nog goeddeels ongeschreven - verhalen in de sport. In dit boek wordt dat
verhaal voor het eerst verteld.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn
kleine broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
lachen terwijl je hart breekt
wake up call voor de westerse wereld
Out of Africa
op zoek naar het geheim achter de Afrikaanse hardloopsuccessen
het revolutionaire boek dat uw strategie voorgoed zal veranderen
Miss Birma
Gifty is een briljante studente neurowetenschap aan de universiteit van Stanford.
Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar broer, verslaafd aan pijnstillers, en
de depressie van haar moeder. Gifty is vastberaden om de wetenschappelijke
oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert. Dan zet
een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar
moeder wil zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het
brengt haar weer terug naar het geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De
kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar gaf nooit duidelijkheid hoe
Page 2/13

Read Online African Safari Wall Calendar 2020 Din A3 Landscap
die te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty tussen
geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie
in daden om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een
Ghanees immigrantengezin in de vs dat zucht onder het juk van verdriet, depressie
en verslaving. Het is een wonderschoon geschreven en emotioneel zeer beladen
opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de meesterproef van het
literaire talent Yaa Gyasi.
‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol humor, gevoel en
charme – het is briljant en bijtend, poëtisch en genuanceerd. De lezer van De
eerste vrouw wordt beloond met een van opmerkelijkste heldinnen uit de
literatuur en de ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te reizen.’ – The New York
Times De eigenwijze Kirabo groeit op bij haar grootouders op het platteland van
Oeganda. Ze wordt omringd door vele vrouwen – grootmoeder, tantes en een beste
vriendin –, maar voelt desalniettemin het gemis van haar moeder, die ze nooit
heeft gekend. Hoewel de familie wanhopig probeert Kirabo in bedwang te houden,
gaat ze op zoek naar antwoorden over haar oorsprong. Zo begint de zoektocht naar
haar eigen plek op de wereld – een reis van het platteland naar de hoofdstad
Kampala, van het veilige nest van de grootouders naar het onbekende, luxe huis
van haar vader. Tegelijkertijd wordt Oeganda geteisterd door de bloedige
dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst het leven in onvoorspelbare en
gewelddadige tijden. De eerste vrouw is een grootse en tegelijkertijd diep
persoonlijke roman over verlangen en opstand, geïnspireerd door de Oegandese
scheppingsmythe en feministische rebellie. Een indringend portret over wat het
betekent om vrouw te zijn in een gezin, in een gemeenschap en in een land dat
vastbesloten lijkt om Kirabo’s ideeën te dwarsbomen. Jennifer Nansubuga
Makumbi (Kampala) schrijft romans en korte verhalen. Ze studeerde en doceerde
Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze haar studie in 2001 voortzette in
Manchester, Groot-Brittannië, waar ze nu doceert. Met haar debuut Kintu (Cossee,
2020) won ze diverse prijzen. Het boek wordt bejubeld als dé grote Oegandese
roman, een moderne klassieker, en ontving internationaal lyrische recensies.
Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige
Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat
ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist
ze af naar Engeland, waar ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij.
Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen, die honger lijden
en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het
dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar
vaderland en haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een
onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar
goddelijke visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders en
kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die
ze nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een
wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats
lijkt te hebben voor mensen als Marie?
Journaliste Heloise Kaldan zit midden in een nachtmerrie: het artikel waar ze
maanden aan heeft gewerkt blijkt gebaseerd op onjuiste bronnen, en de krant is in
rep en roer. Te midden van dit alles ontvangt ze mysterieuze brieven van ene Anna
Kiel, die al drie jaar wordt gezocht voor de moord op een jonge advocaat. In de
brieven laat Anna Kiel doorschemeren dat ze Heloise kent, maar Heloise kan zich
daar niets van herinneren. Wanneer er nog een moord plaatsvindt, beginnen zowel
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de eigenzinnige politieman Erik Schäfer als Heloise in de oude zaak te graven.
Heeft Anna Kiel opnieuw toegeslagen, of is er meer dan één moordenaar? Waarom
leiden alle sporen in de zaak opeens naar Heloise? Is haar eigen leven in gevaar?
Lijkbloem is een originele en ijzersterke misdaadthriller over wraak,
rechtvaardigheid en vergeving. Toen het boek in april 2017 in Denemarken
verscheen, schoot het onmiddellijk naar de top van de Deense bestsellerlijsten,
waar het maandenlang bleef staan. Anne Mette Hancock (1979) is journalist en
schrijfster. Ze woont met haar gezin in Kopenhagen. Lijkbloem is haar
debuutroman. 'Niemand wist wie Anne Mette Hancock was voordat ze ineens aan
de top van de bestsellerlijsten verscheen - de plaats die gewoonlijk wordt
ingenomen door grote jongens als Jo Nesbø en Jussi Adler-Olsen.'- BT 'Het is
briljant. Een klassiek crimeverhaal - maar van de bovenste plank.'- AARHUS
STIFTSTIDENDE
elke microseconde is goud waard
het ware verhaal van een meervoudige moord en zijn gevolgen
Boomerang
Lijkbloem
Mannetje Tak
Flitshandel

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 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
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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
1956. Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter
Zhivago, wetend dat het Russische volk hem nooit zal kunnen lezen.
De CIA wil het boek, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten
als cultureel wapen. Voor deze missie worden twee secretaresses uit
de typeklas van de CIA gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde
nieuweling Irina. Hun opdracht: de Russische editie koste wat kost
Rusland in smokkelen en verspreiden. Geen gemakkelijke opdracht,
maar ze mogen niet falen - dit boek kan de koers van de
wereldgeschiedenis bepalen.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een
app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig
overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op reis. Hij
spreekt met IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier
werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier over
de onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert
in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren vanaf 2000
enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die
huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft hij een hilarische
en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo
over zijn schouder uitlegt waarom hij de staat Californië met zo'n grote
schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in
persoonlijke verhalen de grote lijnen van de (recente) geschiedenis
zichtbaar.
alles wat je moet weten als je ouders gaan scheiden
Moneyball
Pettson en Findus bouwen een auto
De eerste vrouw
Worldwide Brochures
Laat de wereld achter
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans
om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot
een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
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vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning
haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te
brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen.
Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in
haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en
een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras, politiegeweld,
onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo
schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW
'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en
Warcross
‘Een gids voor iedereen over échte gezondheid van binnenuit.’ – Reese Witherspoon
‘Verstandig, slim en zeer wijs.’ – Sienna Miller ‘Self-care (goed voor jezelf zijn) kun je zien als
een zelfgebouwde reddingsboot. Je wordt nog altijd heen en weer geslingerd door de golven,
maar nu vanuit een veilige en stevige basis én je kunt anderen makkelijk een reddingsboei
aanreiken.’ Self-care is het op alle fronten goed voor jezelf zorgen, zodat je gelukkiger in het
leven staat. En als je gelukkig bent, kun je veel meer voor de mensen om je heen betekenen.
Over een breed scala aan onderwerpen – zoals jezelf accepteren, relaties, liefde, voeding, je
huis inrichten, reizen en werk – geeft dit boek je in korte hoofdstukken inspiratie voor kleine
veranderingen die je in je leven kunt aanbrengen, die een grote impact hebben.
Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar jeugdroman De
ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op mysterieuze stad
in de jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De ontdekkingsreizger van Katherine
Rundell. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad in de
jungle stuiten. Opnieuw een betoverend avontuur van een veelvoudig bekroonde auteur. Vier
kinderen overleven een crash in het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is
bezweken. Maar ze zijn ver weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is
een meedogenloze, maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten larven en een tarantula,
redden een babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding
wordt met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven.
Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om de
verloren stad te vinden... ‘Een geweldige leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die
lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport van de Costa Children’s Book Award
2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine Rundell is anders, elk boek is een
avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van Midas Dekkers
Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed door wolven; zijn vijand
Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen; Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn
allemaal onderdeel van ons collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatiefilm van Disney.
Maar weinig mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan de
film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling verhalen en gedichten met de jungle
als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn. Kipling putte uit oeroude
dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen als kind in India om een universum te
scheppen dat van grote invloed is geweest op de verbeelding van generaties lezers.
De jungleboeken
Mijn leven als moeder, vrouw, feminist
Lopen met de Kenianen
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De juwelendief
De adelaar van het negende
Als adem lucht wordt

Achterflap “Als ik een lied van Afrika ken ‒ zo peinsde ik ‒ van de giraffe en van
de Afrikaanse nieuwe maan, van de ploegen in het veld en de bezwete gezichten
van de koffieplukkers, kent Afrika dan ook een lied van mij?” Out of Africa is een
onwaarschijnlijk mooi geschreven roman over het leven op een koffieplantage in
Afrika. In 1937 schreef Karen Blixen haar memoires en daarin doet ze
hartstochtelijk verslag van haar avonturen in Kenia. Over de natuur van de
Highlands, de mentaliteit van de verschillende stammen, de gewoontes van de
Kikoejoe, de Somali en de Masai. De roman is een veelstemmig lied van
prachtige verhalen, de moeite waard door zowel de mooie schrijfstijl als de diepe
interesse voor de inheemse bevolking en de liefde voor de natuur. Karen Blixen
hield van het Afrikaanse landschap met zijn rijke plant- en diersoorten. Zij voelde
zich thuis bij de oorspronkelijke bewoners, voor wie zij raadgeefster, dokter,
rechter en lerares was. ʻOnbevooroordeeldheid, zelfspot en waardering voor
ironie van het lot zijn eigenschappen die Blixen met de Afrikanen deelt en daarop
is hun wederzijdse verstandhouding op gebaseerd. Deze eigenschappen geven
aan Blixens lyrische schildering van een verloren paradijs een onbevangen en
lichtvoetig karakter.ʼ ‒ Manet van Montfrans in NRC Handelsblad ʻHaar verslag
van haar avonturen in Afrika, geschreven nadat ze haar geliefde plantage moest
opgeven en teurgkeerde naar Denemarken, is dat van een meesterverteller. Een
vrouw die door John Updike “een van de meest pittoreske en tevens flamboyante
literaire persoonlijkheden van de eeuw werd gekarakteriseerd.' ‒ The Times
ʻKaren Blixen schrijft prachtig. Een aanrader om te lezen. Een ware klassieker.ʼ ‒
The New York Times Karen Blixen, barones von Blixen-Finecke (Rungsted, 17
april 1885 ‒ 7 september 1962), schreef onder het pseudoniem Isak Dinesen en
publiceerde in het Deens en het Engels. Naast het semi-autobiografische Out of
Africa, over haar tijd in Kenia, publiceerde ze nog zeven andere boeken. De
roman werd in 1985 onder de oorspronkelijk titel Out of Africa verfilmd door
Sydney Pollack, met Meryl Streep en Robert Redford in de hoofdrollen.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over
het boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door
twee jonge criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp
te maken van een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle
betrokkenen en begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun
executie op 14 april 1965. In koelen bloede is de magistrale reconstructie van
een gruwelijke moordzaak, waarin Capote de kunst van de romanschrijver paart
aan de techniek van de journalist. Met de publicatie in 1965 van dit
overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren: de non-fictieroman,
ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van stompzinnig
geweld talloze levens voor altijd verandert.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een
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afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat
voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op
onderzoek uit en ontdekt dat zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Een
vijand waar Darkus in zʼn eentje nooit tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij
hulp, eerst van een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die
vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd
aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor,
echte vriendschap en superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en
heel veel andere lezers.
Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld. Binnen een mum van tijd
stond de FBI op Wall Street en riep senator John McCain om een onderzoek
door het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat
over supercomputers, geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds,
die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen
miljarden extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het strafbaar? Is het
handelen met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis
schreef met Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL
LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse internationale
best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's
Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de financiële wereld. (...)
Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer
krijg je soms het idee dat je een thriller van John le Carré leest, in plaats van een
boek over algoritmen, dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen
ander laten zien hoe de fi nanciële markten van gezicht zijn veranderd.' - De
Groene Amsterdammer 'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de
kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te
veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over
de corrupte beurshandel, veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q
'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime
samenzwering en mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend
geschreven boek in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten.
(...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele
Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die de
lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei
adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te
bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te maken in een
onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een rivierbedding,
of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder berm. Dat deden
ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te beantwoorden: waarom?
De lijn was een buis van hard plastic met een dikte van nog geen vier centimeter
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en was ontworpen om vierhonderd flinterdunne strengen glas te beschermen.
Toch kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een onderaards reptiel
met specifi eke behoeften en verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te
liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog nooit een pad zo
compromisloos door de aarde gegraven. De lijn moest een datacentrum in het
zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de
staat New Jersey. Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim
zou blijven.
Wat wij willen
De muis met de groene staart
Scheid!
Titles
Keverjongen
Matrix
The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public
resource on scientific and technological developments that
impact global security. Founded by Manhattan Project
Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock"
stimulates solutions for a safer world.
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de
Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij
iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er
meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G.
Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor
treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties
van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als
oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de
laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het
Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een
verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de
kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand?
Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten,
en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te
krijgen.
‘De vergeten geschiedenis van Birma komt schitterend tot
leven in deze bijzondere roman.’ The New York Times Een
krachtige, epische roman over familie, kolonialisme en
etniciteit Na zijn opleiding vestigt Benny zich in Rangoon,
de hoofdstad van Birma dat in de jaren veertig van de vorige
eeuw nog deel uitmaakt van het Britse Rijk. Hij wordt
verliefd op Khin, die behoort tot de lang vervolgde etnische
minderheid de Karen. Als de Tweede Wereldoorlog ook in
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Zuidoost-Azië tot uitbarsting komt moeten Benny en Khin
onderduiken om te ontsnappen aan de Japanse bezetting. Hun
oudste dochter Louisa groeit op omringd door gevaren en
onrust. Ze wordt beroemd als Birma’s eerste
schoonheidskoningin vlak voordat het land in 1962 een
dictatuur wordt. Terwijl Louisa worstelt met haar nieuwe
status, wordt ze ook geconfronteerd met het verleden van
haar familie, de voortdurende inmenging van het Westen en
haar eigen loyaliteit tegenover het lot van de Karen. Miss
Birma is een aangrijpend portret van het ontstaan van het
moderne Birma, en van de manier waarop de Birmezen vochten
voor vrijheid en zelfbeschikking. De pers over Miss Birma
‘Craig beschrijft kundig een veelomvattende historie,
onverholen oorlogsverschrikkingen en uiteindelijk een heel
sterk familiegevoel.’ The New Yorker ‘Betoverend en
angstaanjagend mooi.’ Kirkus Reviews ‘Een meeslepend verslag
van het verraad, de onmacht en de moedigste daden tijdens
oorlogstijd.’ BBC ‘Craigs epische roman biedt een rijk,
complex verslag van Birma en haar plaats binnen het grotere
geopolitieke theater. Haar taal en beelden ontvouwen zich
met elegantie, afschuw en intimiteit.’ Publisher’s Weekly
‘Als je maar naar ons had geluisterd,’ vertellen de vrouwen
op de eerste bladzijde van Fluisternetwerk, ‘dan zou dit
allemaal niet gebeurd zijn...’ Razendspannende roman voor
liefhebbers van Liane Moriarty en Big Little Lies Sloane,
Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren bij Truviv, Inc.
Het plotselinge overlijden van de directeur betekent dat hun
baas, Ames, waarschijnlijk de leiding over het hele bedrijf
zal overnemen. Ames wordt al jaren omringd door geruchten
over hoe hij vrouwen behandelt. Deze geruchten zijn altijd
genegeerd, onder de tafel geveegd door degenen hogerop. Maar
de wereld is veranderd, en de vrouwen bezien zijn promotie
nu in een ander licht. Deze keer, als ze ontdekken dat Ames
zich ongepast gedraagt, zullen ze het niet zomaar laten
gaan. Deze keer zullen ze besluiten dat het genoeg is
geweest. Het besluit van Sloane en haar collega’s zet een
catastrofale beweging in gang in het kantoor. Leugens zullen
worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden onthuld. En niet
iedereen zal het overleven. Al hun levens – als vrouwen,
moeders, echtgenotes, vriendinnen, zelfs als tegenstanders –
zullen dramatisch veranderen.
Macht der gewoonte
NewMedia
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Verheven koninkrijk
Erebos ontwaakt
The Official Travel Brochure Directory
Drums, girls & dangerous pie
FIELD & STREAM, America’s largest outdoor sports magazine,
celebrates the outdoor experience with great stories, compelling
photography, and sound advice while honoring the traditions
hunters and fishermen have passed down for generations.
Becky Bloomwood is dol op kerst. Het gaat altijd hetzelfde: haar
ouders verzorgen het diner en de buren komen langs in vreselijke
kersttruien. Maar dit jaar lijkt alles anders, Becky's ouders
verhuizen en vragen Becky het diner te organiseren. Wat kan er
nou misgaan? Haar zus Jess eist vegan kalkoen, haar man Luke
vraagt alweer aftershave en Minnie wil een heel specifieke
picknickmand - en dan verschijnt er ook nog onverwacht een exvriendje met zijn opdringerige nieuwe vriendin, en hun motieven
zijn verre van duidelijk. Wordt het een chaos of lukt het Becky
er een fijne kerst van te maken?
Op 30 juni 1960 werd de Belgische kolonie Congo onafhankelijk
verklaard. Koning Boudewijn schetste in een erg paternalistische
redevoering een rooskleurig beeld van de kolonisatie. Tegen het
protocol in kwam de verkozen Congolese premier Lumumba met een
onverwachte speech: hij richtte zich niet tot de meesters van
weleer, maar tot 'de Congolese mannen en vrouwen, strijders voor
de onafhankelijkheid die vandaag hun overwinning vieren'. Op 17
januari 1961 werd Lumumba vermoord in Katanga, de rijke
koperprovincie die ondertussen met Belgische hulp, van Congo was
afgescheurd. In dit boek wordt aan het licht gebracht wie
Patrice Lumumba heeft vermoord, waarom en hoe dit is gebeurd.
Dit verhaal van een aangekondigde moord werd geschreven in
Brussel, waar men van oordeel was, dat de liquidatie van Lumumba
onontbeerlijk was, om de belangen van de trusts die de kolonie
als hun wingewest ontgonnen, voor de toekomst veilig te stellen.
In 2010 dienden de nabestaanden van Patrice Lumumba bij het
Brussels gerecht een klacht in tegen een tiental Belgen voor hun
betrokkenheid bij de moord. De klacht is ontvankelijk verklaard,
en een onderzoek is opgestart. Begin 2016 dook bijkomende
bewijsmateriaal op, toen bij een huiszoeking in de nalatenschap
van een Belgisch politiecommissaris, resten van de vermoorde
premier werden gevonden. Tien jaar na de indiening van de klacht
wachten we nog altijd op de resultaten van het onderzoek. Waarom
? Is het de bedoeling om het onderzoek te rekken tot alle
aangeklaagde personen zijn overleden, en de klacht zonder
voorwerp wordt?
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn
presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn
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onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar
zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij schrijft
in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin
hij politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de
eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige
periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan
de hand op een fascinerende reis, die voert van zijn eerste
politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassrootsactivisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4
november 2008, toen hij werd gekozen tot 44ste president van de
Verenigde Staten en daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die
het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een
bijzondere en scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en
beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en daarnaast
biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie.
Obama neemt de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation
Room van het Witte Huis, maar ook naar steden als Moskou, Caïro
en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale
financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de
gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over
de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall
Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de
Deepwater Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's
Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal
over een man die historische beslissingen neemt, over het
rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt
gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan
president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen
verpersoonlijkte van een generatie die werd geïnspireerd door de
boodschap van hoop en verandering en de morele problemen
trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die hem in eigen
land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het
verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen.
Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn
onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van
zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend
ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk
is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
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Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar
iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip,
iets waaraan we samen voortbouwen, elke dag weer.
De ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen
De moord op Lumumba
Bloed en beenderen
In koelen bloede
Kroniek van een aangekondigde dood
Het innovatiedilemma

Een gewoonte voltrekt zich in onze hersenen in niet meer dan drie
stappen: de aansporing (ik heb een vieze smaak in mijn mond) gevolgd
door de routinehandeling (ik neem een kauwgommetje) resulterend in de
beloning (dat is lekker fris!). Je bewust worden van dit proces is een
sleutel tot succes op vele gebieden: het kan de productiviteit op je werk
verhogen en je creativiteit vergroten.
Om de eer van zijn overleden vader te redden gaat een jonge Romein met
zijn Britse vriend in het Brittannië van de 2e eeuw op zoek naar de
verdwenen standaard van zijn vaders legioen.
Diamant
Een beloofd land
Wat we niet vertelden
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