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In de romans van Nobelprijswinnaar Albert Camus wordt het absurde van de twintigsteeeuwse samenleving afgezet tegen een persoonlijke moraal van vriendschap en
menselijkheid. Een of meer personages worden steevast door de loop van gebeurtenissen,
nooit uit eigen vrije wil, schuldig aan een misdaad. De kuststad Oran is in de greep van de
pest. De slachtoffers sterven een snelle en vreselijke dood, en als gevolg van de
quarantaine worden de andere inwoners geplaagd door gevoelens van angst en
claustrofobie. Elke persoon reageert verschillend op de dodelijke ziekte: sommigen leggen
zich neer bij hun lot, anderen zoeken schuld en wraak. En een paar, onder wie de antiheld
dokter Rieux, proberen kost wat kost de terreur te weerstaan. De pest is een meeslepende
vertelling over moed en vastberadenheid en de broosheid van het menselijk bestaan.
Hillary Clinton over de meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis
Dit is de Nederlandstalige editie van het indrukwekkende boek van Hillary Clinton over de
meest onvoorspelbare presidentsverkiezingen uit de geschiedenis. Persoonlijke
onthullingen over de strijd met Donald Trump, over de campagne, Russische inmenging
en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Een boek voor iedereen die wil begrijpen
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wat er echt is gebeurd in 2016. ‘In het verleden had ik vaak het gevoel dat ik voorzichtig
moest zijn in het openbaar. Alsof ik moest koorddansen zonder vangnet. Dat gevoel laat ik
nu compleet varen. Ik zal alles vertellen.’ - Hillary Rodham Clinton. Bevrijd van alle
beperkingen in politiek opzicht, vertelt Hillary hoe het was om de eerste vrouwelijke
presidentskandidate te zijn in verkiezingen die werden gedomineerd door ongekende
dieptepunten, wendingen die een romanschrijver niet had kunnen bedenken, Russische
inmenging en een opponent die alle regels aan zijn laars lapte. In What happened vertelt ze
hoe het was om het op te nemen tegen Donald Trump, welke fouten ze maakte, hoe ze
omging met alle kritiek die ze kreeg en hoe ze het onverwachte verlies verwerkte. Hillary
Clinton verloor de verkiezingen, maar is bij lange na niet gebroken of verslagen. Met haar
meest persoonlijke memoires tot nu toe richt ze zich tot iedereen die wil begrijpen wat er
echt is gebeurd in 2016.
Romantische verdediging van de verworpelingen uit de onderste lagen der maatschappij
en van de opstandige republikeinen onder de regering van de burgerkoning Louis-Philippe.
Verkorte versie
The Official Travel Brochure Directory
Geest
Diplomatie
Magische praktijken
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The Hill We Climb
Bulletin of the Atomic Scientists
De debuutroman van de dichter Ocean Vuong is een schokkend familieportret en
een indringend relaas van een eerste liefde, waarin de bezwerende kracht van taal
en verhalen wordt aangewend als middel om te overleven en kloven te overbruggen.
Op aarde schitteren we even is een brief van een zoon aan zijn moeder die niet kan
lezen. De schrijver van de brief, de achtentwintigjarige Hondje, legt een
familiegeschiedenis bloot die voor zijn geboorte begon - een geschiedenis waarvan
het brandpunt in Vietnam ligt. Daarnaast verschaft hij toegang tot delen van zijn
leven waar zijn moeder nooit van heeft geweten, en doet hij een onvergetelijke
onthulling. De roman is behalve een getuigenis van de problematische maar
onmiskenbare liefde tussen een alleenstaande moeder en haar zoon, ook een
genadeloos eerlijk onderzoek naar ras, klasse en mannelijkheid. Op aarde schitteren
we even stelt vragen die centraal staan in het Amerika van nu, dat ondergedompeld
is in verslaving, geweld en trauma. Het is een roman vol mededogen en tederheid
over de kracht van je eigen verhaal vertellen en over de vernietigende stilte van niet
gehoord worden. Met verbluffende urgentie en elegantie schrijft Ocean Vuong over
mensen die klem zitten tussen onverenigbare werelden, en onderzoekt hij hoe we
elkaar kunnen genezen en redden zonder te verloochenen wie we zijn. De vraag hoe
we moeten overleven, en hoe we daar een soort vreugde aan kunnen ontlenen, is de
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drijvende kracht van de belangrijkste debuutroman sinds jaren.
Overzicht in woord en beeld van het vroege werk van de Nederlandse schilder
Johannes Vermeer (1632-1675).
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication
and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard
publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Pier 21
Jij kan dit (echt)
De Bullet Journal Methode
#Girlboss
Amerikanah
Over the Edges

Ifemelu en Obinze zijn hevig verliefd op elkaar. Hun geluk wordt wreed
verstoord wanneer zij hun land Nigeria wegens de militaire dictatuur
moeten verlaten. De mooie, zelfverzekerde Ifemelu gaat in Amerika
studeren. Ze ontmoet daar nieuwe mensen, knoopt vriendschappen aan,
maar krijgt ook te maken met vernederingen en tegenslag. Obinze besluit
naar Londen te gaan en komt terecht in de illegaliteit, een leven waarop zijn
burgerlijke opvoeding hem niet heeft voorbereid. Hij keert jaren later terug
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naar Nigeria, waar intussen een democratisch bewind heerst. Ifemelu keert
eveneens terug naar haar vaderland, dat net zozeer veranderd is als zij.
Wanneer hun liefde opnieuw opbloeit, worden Ifemelu en Obinze
geconfronteerd met de grootste uitdaging van hun leven.
De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun
wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur bijbrengen en
en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de zusjes ieder
hun eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor Sally's
huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze
begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van James blijft
spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een
beroep op de magische praktijken van hun tantes. Magische praktijken is
een heerlijke roman over magie en echte liefde, over families en dagelijkse
betoveringen.
Since 1957, Chase's Calendar of Events lists everything worth knowing and
celebrating for each day of the year: 12,500 holidays, national days,
historical milestones, famous birthdays, festivals, sporting events and
more. "The Oxford English Dictionary of holidays." NPR's Planet Money.
roman
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hoe je gedachten je leven bepalen
27th Edition of Publishers' International Directory with ISBN Index and the
21st Edition of the International ISBN Publishers' Directory
Een perfect leven
Grumor in groep 8
Une histoire
Als het stof is neergedaald worden de openstaande rekeningen van tien
jaar premierschap vereffend. Adam Lang was de langst zittende en meest
controversiële premier van Engeland van de afgelopen halve eeuw. Nu
hij zijn taak heeft neergelegd, accepteert hij een extravagant hoog
bedrag om zijn langverwachte en onthullende memoires te schrijven.
Nadat zijn ghostwriter is verongelukt, ontdekt de nieuwe ghostwriter
veel meer geheimen dan Lang ooit had willen onthullen. Geheimen die
een ander licht werpen op de afgelopen jaren en de wereldpolitiek op
haar grondvesten kunnen doen schudden. Dodelijke geheimen.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens
en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het
geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de
natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger
intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten
steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de
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oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan
ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een
klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die
vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal
opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell
uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie
van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde
liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht
verloren. In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de
wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd
geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Het verleden vastleggen, het heden organiseren, de toekomst plannen
What happened
Mens en wereld uit Naturalis historia
Billboard
Een beloofd land
1984
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen
spannend van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da
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Vinci Code is een van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur
waarin je meteen van alles opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze
speciale jeugdeditie heeft Dan Brown zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor
Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis met een medewerker van het Louvre;
die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is Langdon de belangrijkste
verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de vlucht. Hij weet dat de
conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan ontcijferen. Met Neveu
begint hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie en de
moordenaar zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da
Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Op welke manieren bepalen gedachten je leven? Bruce Lipton deelt in De biologie van
de overtuiging de ontdekking dat gedachten en emoties ons welbevinden kunnen
beïnvloeden. In 'De biologie van de overtuiging' maakt Bruce Lipton ons deelgenoot
van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar
dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en
overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar
de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het
niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet
door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze
gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat overtuigingen, of ze nu
waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en
zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle
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bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe
wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we
gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot
een gezonder en gelukkiger leven. In deze nieuwe editie is 10 jaar nieuw onderzoek
opgenomen, wat dit belangrijke boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na dato zet 'De
biologie van de overtuiging' van Bruce Lipton je nog steeds op scherp!
In #GIRLBOSS vertelt Sophia Amoruso het verhaal van haar ongelooflijke succes. Ze
laat zien hoe iedereen succesvol kan worden, als je op jezelf vertrouwt en je instinct
volgt. Sophia Amoruso is de oprichter en CEO van kledingbedrijf Nasty Gal, een
organisatie met een omzet van meer dan 100 miljoen dollar en meer dan 350 mensen in
dienst. Maar het eerste wat ze ooit online verkocht was geen kledingstuk – het was een
boek dat ze ergens gestolen had. Tot haar tweeëntwintigste had ze allerlei
verschillende baantjes en geen enkel idee wat ze wilde doen met haar leven. Toen
besloot ze eens te proberen wat vintage kleding te verkopen op eBay. De rest is
geschiedenis
Chase's Calendar of Events 2021
The Antiques Journal
Worldwide Brochures
Tussen de wereld en mij
The National Spiritualist Summit
De walvis wilde meer
In dit boek maakt Barack Obama waar wat hij in ‘Dromen van mijn vader’ beloofde: te laten
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zien hóé je het verschil kan maken in de politiek. In ‘De herovering van de Amerikaanse
droom’ legt hij de blauwdruk voor de politieke filosofie waarmee hij campagne zou voeren, en
uiteindelijk president zou worden. Obama is zowel overtuigd als vervuld van zijn idealen, maar
hij is ook praktisch. Amerika moet een minder verdeeld land worden, er moet verbetering
komen in de levens van mensen met lage inkomens, en toenadering worden gezocht tussen
de verschillende etnische groeperingen; het zijn enkele van de ambitieuze uitgangspunten
waarmee Obama de verkiezingen in ging. ‘De herovering van de Amerikaanse droom’ geeft
een unieke kijk in de Amerikaanse politiek en de invloed ervan op het dagelijks leven, en in het
persoonlijk leven van Barack en Michelle Obama en hun weg naar de top.
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe productiviteitsmethodes, zowel online
als offline, maar niets werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn eigen
systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om zich beter te concentreren en productief
te zijn. Hij deelde zijn methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen tegenkwamen,
en voor hij het wist had hij een viral beweging in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder,
en Bullet Journaling vindt inmiddels wereldwijd navolging. De Bullet Journal Methode behelst
zoveel meer dan aantekeningen organiseren en lijstjes maken. Het gaat over wat Carroll
‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je tijd en energie richten op de dingen
die er echt toe doen, zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je... Het
verleden vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid overzicht van je gedachten, met niets
meer dan pen en papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je takenlijst op een
bewuste, systematische en productieve manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet
interesses en losse aantekeningen om in zinvolle doelen en verdeel die vervolgens in
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hanteerbare actiestappen die tot grote veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit boek
voor vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en creatievelingen die structuur
nodig hebben. Of je nu al jarenlang een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt gezien,
De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van je leven weer in eigen handen te nemen.
WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld
en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft
hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt
dat raciale tegenstellingen tot het verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige
incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates
maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat
gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve
machtsverhoudingen en diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch
perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd.
Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen
‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig
politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één
vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te
leven?
Op aarde schitteren we even
Quai 21
De jonge Vermeer
A History
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Gejaagd door de wind
De biologie van de overtuiging
Een onbeholpen antiquair die zichzelf voor de gek houdt; twee moeders
die allebei het beste willen voor hun kinderen; een jongeman die het
zwaar te verduren krijgt als hij wordt onderworpen aan een reeks
farmaceutische experimenten die hem opgeilen, doen liefhebben en doen
doden dat zijn slechts enkele van de onvergetelijke personages die
Tien december bevolken. George Saunders schrijft over
klassenverschillen, seks, liefde, verlies, vertwijfeling en oorlog.
Tien december is de meest integere, meest toegankelijke en meest
ontroerende bundel die George Saunders tot dusver heeft gepubliceerd.
George Saunders is een van de belangrijkste en oorspronkelijkste
schrijvers uit het Engelse taalgebied en een onbetwiste meester van
het korte verhaal. Eerder verschenen van hem de verhalenbundels
CivilWarLand in Bad Decline, Pastoralia en In Persuasion Nation.
Saunders publiceert onder andere in The New Yorker en McSweeneys en
werd in 2013 door Time Magazine opgenomen in de lijst van de 100 meest
invloedrijke mensen ter wereld. `Al jaren probeer ik iedereen aan
George Saunders te krijgen. Dave Eggers `Tien december is een warm en
grappig boek. [...] Sommige verhalen dansen bijna van plezier. De
Groene Amsterdammer `Tien december toont George Saunders op zijn
grappigst, meest revolutionair en indringendst. Authentiek, altijd
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vindingrijk, en tegelijk diep menselijk. Jennifer Egan
Ze kon Rhett terugwinnen. Ze wist dat ze het kon. Er was nog nooit een
man geweest die ze niet kon krijgen als ze eenmaal haar zinnen op hem
had gezet. `Morgen zal ik een manier bedenken om hem terug te krijgen.
Tenslotte begint er morgen weer een nieuwe dag. Zo eindigt een van de
beroemdste liefdesverhalen ooit: dat van de mysterieuze Scarlett O
Hara en de even onstuimige als intrigerende Rhett Butler. Hun
gepassioneerde romance, die wereldwijd al miljoenen lezers wist mee te
slepen, speelt zich af tegen de achtergrond van de Amerikaanse
burgeroorlog in het zuiden van de Verenigde Staten, een tijd waarin
net als nu - bestaande zekerheden als positie en welvaart,
superioriteit en hiërarchie wankelen. Gejaagd door de wind is het
portret van de ultieme moderne vrouw, die meedogenloos nastreeft wat
ze wil hebben, misgrijpt en weer opnieuw begint.
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële
memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn 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
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van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme
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
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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 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 ellendigen
Tien december
een moeder en dochter overwinnen samen hun problemen
The Ultimate Go-to Guide for Special Days, Weeks and Months
De ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen
Self-care
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Participating artists: Simone Berti, Marco Boggio Sella, Dirk Braeckman, Guo-Qiang Cai, Maurizio
Cattelan, Tom Claassen, Honore d'O, Thierry De Cordier, Peter De Cupere, Wim Delvoye, Jimmie
Durham, Olafur Eliasson, Eva und Adele, Jan Fabre, Belu-Simion Fainaru, Nicolas Floc'h, Alicia
Framis, Giuseppe Gabellone, Alberto Garutti, Fabrice Gygi, David Hammons, Jonathan Horowitz,
Carsten Höller, Ilya Kabakov, Kcho, Stefan Kern, Masato Kobayashi, Joseph Kosuth, Dimitris Kozaris,
John Körmeling, Patrick Lebret, Bernd Lohaus, Emilio Lopez-Menchero, Tony Matelli, Vedova Mazzei,
Rita McBride, Juan Muñoz, Maria Nordman, Michelangelo Pistoletto, Avery T.C. Preesman, Philippe
Ramette, Navin Rawanchaikul, Pipilotti Rist, Gert Robijns, Ugo Rondinone, Michael Ross, Kiki Smith,
Haim Steinbach, Brain Tolle, Keith Tyson, Hubertus & Jan Van Eyck, Joep Van Lieshout, Angel
Vergara, Sisley Xhafa, Huang Yong Ping--SMAK website.
Between 1928 and 1971, nearly one million immigrants landed in Canada at Pier 21 in Halifax, Nova
Scotia. During those years, it was one of the main ocean immigration facilities in Canada, including
when it welcomed home nearly 400,000 Canadians after service overseas during the Second World War.
In the immediate postwar period, Pier 21 became the busiest ocean port of entry in the country. Today,
people across Canada still enjoy connections to Pier 21 through family history and stories of arrival at
the site. Since 1998, researchers at the Pier 21 Interpretive Centre and now the Canadian Museum of
Immigration have been conducting interviews, reviewing archival materials, gathering written stories,
and acquiring photographs, documents, and other objects reflecting the history of Pier 21. This book
builds upon the resulting collection. It presents a history of this important Canadian ocean immigration
facility during its years of operation and later emergence as a site of public commemoration. Published
in English.
‘Een gids voor iedereen over échte gezondheid van binnenuit.’ – Reese Witherspoon ‘Verstandig, slim
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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.
De Da Vinci code
De herovering van de Amerikaanse droom
De Verrader
Young Adult editie
raderwerk van de internationale politiek
Publishers' International ISBN Directory
Entre 1928 et 1971, presque un million d’immigrants sont arrivés par bateau au Canada, plus
précisément au Quai 21, situé à Halifax en Nouvelle-Écosse. Durant toute cette période, le
Quai 21 fut une des principales « portes d’entrée du Canada » ; ce fut aussi le point de
débarquement de presque 400 000 soldats canadiens qui rentraient au pays après avoir
effectué leur service militaire en Europe durant la Seconde Guerre mondiale. Dans la période
de l’immédiat après-guerre, le Quai 21 est devenu la porte d’entrée maritime la plus active au
Canada. Aujourd’hui encore, de nombreux Canadiens entretiennent des liens particuliers avec
le Quai 21, et ce, à travers leurs antécédents familiaux ou les récits d’arrivée de leurs parents
sur le site du Quai 21. Depuis 1998, les chercheurs du Centre d’interprétation du Quai 21 et
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du Musée canadien de l’immigration ont mené de très nombreuses entrevues, examiné
d’innombrables documents d’archives, compilé des récits écrits par des immigrants et acquis
des photographies, des documents et d’autres objets emblématiques de l’histoire du Quai 21.
Ce livre est le produit de ce long et patient travail de collecte. Il nous révèle l’histoire de cet
immense hangar maritime canadien durant ses années d’activité et, ultérieurement, en tant
que lieu historique national, musée et site mémoriel ouvert au grand public. Publié en français.
Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde dochter vanwege een ernstige
ziekte weer thuis komt wonen. En dat is nog maar het begin van een reeks problemen. Kan
Blaise er nog bovenop komen? ‘Dit is een van haar beste verhalen ooit!’ Goodreads
Een luxe tweetalige editie van het inaugurele gedicht van Amanda Gorman, ‘The Hill We
Climb’ Zaïre Krieger vertaalt Amanda Gormans werk naar het Nederlands Met een voorwoord
van Oprah Winfrey Amanda Gorman maakte wereldwijd diepe indruk met de voordracht van
haar gedicht ‘The Hill We Climb’ tijdens de inauguratie van Joe Biden. Haar voordracht was
een inspirerend voorbeeld van de kracht van literatuur, en haar boodschap van
verdraagzaamheid, verbinding en perspectief is een fundament voor talloze generaties. Deze
schitterende cadeau-editie van Gormans spoken word-gedicht werd voorzien van een
voorwoord door Oprah Winfrey en is een echt collector’s item dat de macht en schoonheid
van het woord viert. Zaïre Krieger vertaalt Gormans poëzie naar het Nederlands en vangt de
essentie van deze gedichten op unieke wijze die recht doet aan de spoken word-cultuur. In de
pers ‘Zaïre Krieger vertaalt Gormans gedicht subliem en subtiel.’ ***** NRC Handelsblad
‘Amanda Gorman betoverde bij de inauguratie van president Biden – maatschappelijk
betrokken teksten, openhartig en theatraal.’ de Volkskrant ‘Verstaanbaarheid lijkt Kriegers
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voorkeur te genieten en ze heeft het werk goed vertaald.’ het Parool ‘Een krachtig gedicht.
Indrukwekkend.’ De Standaard ‘Amanda Gorman: een jonge dichter die put uit diepe
bronnen.’ NRC Handelsblad ‘De 22-jarige dichteres Amanda Gorman maakte indruk bij de
inauguratie van Joe Biden.’ Trouw
De pest
Animal farm
De Origine Et Situ Germanorum Liber

Denk je dat je heel goed bent in sport, of heel slecht? Of dat je voor
wiskunde bepaalde hersens nodig hebt? Wat wat nou als dit soort
gedachten niet kloppen? Lees hoe je je grootste dromen kunt laten
uitkomen, met de juiste mindset! Met zwart-witillustraties. Vanaf ca. 11
t/m 15 jaar.
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.
Welkom in Dickens, Californië, een getto aan de zuidelijke rand van Los
Angeles. Een armoedig plaatsje. Zo armoedig dat men het bestaan
ervan uit schaamte verbergt - letterlijk, want de staat Californië besluit
het getto niet langer op de kaart te zetten. Vlak voordat die beslissing
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wordt genomen, wordt de vader van de Afro-Amerikaanse ik-figuur, die
de achternaam Me draagt, na een woordenwisseling met de politie
doodgeschoten. De hoofdpersoon besluit zijn woede en frustratie in te
zetten - niet om de moord op zijn vader te wreken, maar om het
onrecht dat zijn woonplaats is aangedaan recht te zetten. Me krijgt een
briljante ingeving: het 'resegregeren' van Dickens. Aanvankelijk is het
een groot succes, maar het plan dreigt te mislukken als blanke
leerlingen toegang eisen tot een gesegregeerde school. Me raakt
verwikkeld in een enorme rechtszaak: Me versus de Verenigde Staten
van Amerika. De Verrader is een unieke mix van cynisme en
optimisme, komedie en tragedie. Paul Beatty's roman is satire en
aanklacht ineen. De eenentwintigste-eeuwse westerse maatschappij
wordt hier subtiel en soms hilarisch blootgelegd in haar pijnlijkste,
absurdste en meest racistische kanten. Paul Beatty (1962) werd in Los
Angeles geboren en schrijft proza en poëzie. Hij is de eerste Amerikaan
die de prestigieuze Britse Man Booker Prize in ontvangst mocht nemen,
eind 2016. Hij woont in New York. 'De meest badass eerste honderd
pagina's van een Amerikaanse roman die ik in tijden heb gelezen. Het
onderstrepen van de goede stukken heb ik maar opgegeven, omdat
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mijn arm pijn begon te doen.' - The New York Times 'Hoe meer je van
Beatty leest, hoe slimmer je wordt.' - The Guardian 'De Verrader is een
van de belangrijkste Amerikaanse romans die er in de eenentwintigste
eeuw geschreven zijn.' - Los Angeles Times
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