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Happy Little Accidents The Wit Wisdom Of Bob Ross
In Daar staat mij niks van bij komt Nora Ephron wederom met scherpe inzichten over het verleden, heden en toekomst. Ze gaat in op de moeilijkheden die het leven anno nu met zich meebrengt en haalt herinneringen op aan alles wat ze (nog) niet vergeten is. Ehpron schrijft over het kiezen van een bepaalde levensstijl (in haar geval die van een razende reporter); over het verbreken van relaties met de mannen in haar leven en over haar haat-liefdeverhouding met e-mail. Vol met rake observaties is Daar weet ik niets meer van een genot om te blijven lezen. Van Nora Ephron verscheen
eerder Wat baal ik van mijn hals en heeft vele filmscenarios geschreven waaronder When Harry met Sally, Heartburn en Sleepless in Seattle. Ze heeft ook de film Julie & Julia geregisseerd, gebaseerd op het gelijknamige boek van Julie Powell. Wat baal ik van mijn hals gaat over vrouwen en ouder worden. Maar laat deze twee kwalificaties je niet afschrikken. Ook mannen vinden dit boek leuk. Ook jonge vrouwen en zelfs: jonge mannen! Paulien Cornelisse
Zelden is een boek met zo veel lof en bewondering ontvangen als Noodzakelijk verlies van Judith Viorst. In dit baanbrekende boek behandelt zij een van de moeilijkste en gevoeligste onderwerpen in het leven van ieder mens: verlies. Het verlies van onze jeugd, idealen en illusies, afhankelijkheid en irreële verwachtingen en vooral: het verlies van de mensen die we liefhebben. Ze helpt ons onze verliezen te begrijpen en constructief te verwerken. Door het opgeven van illusies, verwachtingen en liefdes.
“Anything we don't like, we'll turn it into a happy little tree or something; we don't make mistakes, we just have happy accidents.” Bob Ross, the soft-spoken artist painting happy clouds, mountains, and trees has captivated us for years with the magic that takes place on his canvas in twenty-six television minutes—all while dispensing little branches of wisdom. His style and encouraging words are a form of therapy for the weary, but with Bob it is always about more than painting. There is a hidden depth within his easy chatter, another layer to everything he says. When he talks about
painting, he's using it as a metaphor for life! Happy Little Accidents: The Wit and Wisdom of Bob Ross opens with an introduction and brief biography of Ross, followed by a collection of Ross's greatest quotes and most majestic works of art. Relax. Unwind. Be inspired. “Just let your imagination go. You can create all kinds of beautiful effects, just that easy…”
How to Get Unstuck and Own Your Defining Decade
voor een gelukkig leven
Don't give a fuck
The Field of Imagination
Daar staat mij niets van bij
English, Latin, and Modern Foreign Languages ...
Translated by Peter Constantine Edited and with an new introduction by Leo Damrosch 'Man is born free, and everywhere he is in chains' is the dramatic opening line of The Social Contract, published in 1762. Quoted by politicians and philosophers alike, the power of this sentence continues to resonate. It laid the groundwork for both the American and French Revolutions, and is considered a foundational text in the development of the modern principles of human rights. Rousseau was an extraordinary visionary and a revolutionary thinker. The Essential Writings of Jean-Jacques Rousseau collects his best and most indispensable work. The book includes: Discourse on the
Origin and Foundations of Inequality Among Men and The Social Contract in full, plus selections from Émile, a treatise on education, the autobiographical Reveries of the Solitary Walker and Julie, or the New Héloïse,an epistolary novel.
The Huron, or originally called L'Ingénu is a satirical novel and it tells the story of a Huron called "Child of Nature" who, after having crossed the Atlantic to England, crosses into Brittany, France in the 1690s. Upon arrival, a prior notices depictions of his brother and sister-in-law, whom they deduce to be the Huron's parents - making him French. Having grown up outside of European culture, he sees the world in a more 'natural' way, causing him to interpret things directly, unaware of what is customary, leading to comic misinterpretations. After reading the Bible, he feels he should be circumcised and calls upon a surgeon to perform the operation (which is stopped through
the intervention of his 'family'). After his first confession, he tries to force the priest to confess as well - interpreting a biblical verse to mean confessions must be made mutually and not exempting the clergy. Not expecting to be baptized in a church, they find the Child of Nature waiting in a stream, as baptisms are depicted in the Bible. The story satirizes religious doctrine, government corruption, and the folly and injustices of French society. François-Marie Arouet (1694-1778), known by his nom de plume Voltaire, was a French Enlightenment writer, historian, and philosopher famous for his wit, his attacks on the established Catholic Church, and his advocacy of freedom of
religion, freedom of expression, and separation of church and state. As a satirical polemicist, he frequently made use of his works to criticize intolerance, religious dogma, and the French institutions of his day.
Het nieuwe boek van David Sedaris, die in 2012 te gast was bij College Tour en in 2013 opnieuw optreedt in Carré. Met zijn scherpzinnige observaties is David Sedaris uitgegroeid tot een van de bekendste humoristen. Hij maakt gehakt van culturele eufemismen en heeft lak aan politieke correctheid - hij is de meester van de 21e-eeuwse satire. De lachvogel laat je de absurde en verrukkelijke belevenissen van een nieuwsgierige reiziger ervaren. Een reis om nooit te vergeten! David Sedaris brak in 2010 in Nederland door met Van je familie moet je het hebben. Daarna publiceerde hij Ik mooi praten, Eekhrn zkt eekhrn, 6 tot 8 zwarte mannen, Wanneer je omringd bent door
vlammen en Steek je familie in de kleren.
To which is Prefixed a Brief Sketch of the Author's Life
Spectator (The)
The Essential Writings of Rousseau
Een leger bij dageraad
Brief sketch of the life of Thomas Paine. Common sense. Epistle to Quakers. The crisis. Public good. Letter to the Abbe Raynal. Dissertations on government, the affairs of the bank, and paper money. Miscellaneous
Paine's Complete Works

Your twenties are your defining decade, the time in which you are setting the course for the rest of your life it. You don't want to look back later and realize you ended up somewhere you never intended to go in the first place. How do you block out all the lies, half-truths, and "supposed-to's" constantly assaulting you from articles, social media posts, and well-meaning friends and family? How do you find something real, something true, something infused with
purpose and meaning? Funny, vulnerable, and to the point, this book exposes the false beliefs that can derail your current happiness and future impact, like - having big dreams is naïve - success just happens - everyone else is experiencing the success you were supposed to - when you fail you're a failure - and many more This story-driven book shows you that you're not alone in your insecurities and second-guessing, then shows you how to replace the lies
with the truth--that you can live a life of purpose, earn a good paycheck, leave a legacy, and have fun doing it.
Nora Ephron schreef de scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got Mail en Julie and Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk eerlijke en hilarische verslag (met recepten!) van haar echtscheiding. Koop nooit een rode jas bevat het beste van Nora Ephron: haar romans, toneelteksten en essays over ouder worden, eten, stijl, cultuur en politiek. Samengesteld en ingeleid door Sylvia Witteman.
Als u alleen al bij de gedachte aan de naderende feestdagen de neiging voelt opkomen om te gaan roepen om een pruik of mijter, overweeg dan eens om uw koffertje met vermommingen aan te vullen met de nieuwe en uitgebreide versie van 6 tot 8 zwarte mannen van David Sedaris. Het is licht, het is draagbaar en het is makkelijk te verbergen onder uw tabberd of baard. En het is nu aangevuld met nog eens zes verhalen met de feestdagen als thema (waarvan
er één niet eerder werd gepubliceerd), ideaal gezelschap tijdens de lange uren onder de feestverlichting. Maar ook als u deze dagen gewoon christelijk viert of als u er de voorkeur aan geeft uw vrije dagen te besteden aan het bereiden van een kalkoen, om maar iets te noemen, of het bakken van grappig bedoelde koekjes, zult u dit boek niet willen missen. U treft er bijvoorbeeld het tijdloze verhaal ¿Holidays on Ice¿ in aan, waarin de strijd van de als
warenhuiskabouter verklede jongeman wordt vereeuwigd. U vindt hier ook het verhaal ¿Dinah de kersthoer¿, waarin het gezin Sedaris zich openstelt voor een onverwachte, op Maria Magdalena gelijkende bezoekster. Dit en de vier andere favoriete vertellingen zijn nu aangevuld met zes nieuwe verhalen waarin verslag wordt gedaan van de manier waarop je een verschijnsel als de paashaas aan Fransen kunt uitleggen, hoe Halloween eruitziet ten burele van de
keuringsarts, iets over de verwarrende tradities waarmee het kerstgebeuren (maar dan sinterklaas geheten) in andere landen (zoals Nederland, bijvoorbeeld) omgeven kan zijn en een geheel nieuw verhaal over de wijze waarop een kerstviering ten plattelande verkeerd kan uitpakken.
The Spectator
The Casket, Or, Flowers of Literature, Wit & Sentiment
6 tot 8 zwarte mannen
Koop nooit een rode jas
opgeruimd in je hoofd
The Cyclopedia of Practical Quotations
Don’t Give a Fuck gaat over het terugwinnen van de kwaliteit van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te gebruiken tweestappenmethode om je eigen tijd terug te claimen. Niet meer als een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen ter wille te zijn. Er zijn genoeg dingen in je leven waar je je wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd voor als je de dingen waar je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten schieten. Ruim na je huis met Marie
Kondo nu je hoofd op met Sarah Knight. En dat zonder excuses: #geensorry.
Vleugellam is een overrompelende debuutroman die op ontroerende en schrijnende wijze duidelijk maakt hoe een traumatische jeugdervaring diepe wonden maakt en blijvende littekens achterlaat. Hoewel Lulu en Merry zeer verschillende keuzes maken bij het verwerken van hun verdriet, weten ze één ding heel zeker: ze kunnen nooit meer zonder elkaar.
Sarah Nickelson is een hardwerkende moeder/carrièrevrouw/liefdevolle echtgenote die alle ballen in de lucht houdt. Maar wanneer ze op een dag een zwaar auto-ongeluk krijgt, staat haar leven op z'n kop. Het herstel duurt lang, en al snel blijkt dat Sarah een bizar hersenletsel heeft overgehouden aan haar trauma, waardoor de linkerkant van haar blikveld niet meer lijkt te bestaan. Sarahs hectische leven komt abrupt tot stilstand...
en andere herinneringen
Happy Little Accidents
Advies van experts voor extreme situaties
The Sincere Huron, Pupil of Nature
The Wit & Wisdom of Bob Ross
The British Essayists
Jake en Alice zijn pasgetrouwd. Op de bruiloft ontvangt het stel een huwelijkscadeau van een van de cliënten van Alice; een uitnodiging om deel te nemen aan een exclusieve, mysterieuze groep genaamd Het Huwelijkspact, beter bekend als Het Pact. Het doel van Het Pact is simpel: het gezond en intact houden van het huwelijk. En dat doen ze met succes; nog nooit is een deelnemend koppel gescheiden. De meeste regels klinken zinvol: neem altijd je telefoon op als je partner belt. Wissel maandelijks zorgvuldig gekozen cadeautjes uit. Plan vier keer per jaar samen
een weekend weg. Bespreek Het Pact met niemand. Jake en Alice zijn aanvankelijk gecharmeerd van de bijbehorende chique feestjes, het idee onderdeel te zijn van een gemeenschap en hun alsmaar uitdijende netwerk van succesvolle en gelijkgestemde koppels. Tot een van de twee de regels overtreedt. De jonge geliefden staan op het punt onder ogen te zien dat Het Pact, net als het huwelijk, voor het leven is en tot het uiterste gaat om dat punt duidelijk te maken. Voor Jake en Alice verandert het huwelijk van hun dromen in hun grootste nachtmerrie. Het
Huwelijkspact is een duizelingwekkende psychologische thriller, met een enorme vaart geschreven en onvoorspelbaar tot het bittere einde. 'Waarschuwing: dit boek houdt je de hele nacht wakker, terwijl je iedereen die je liefhebt begint te wantrouwen en alles wat je kent in twijfel trekt.' Lisa Gardner, bestseller-thrillerauteur Michelle Richmond (1970) is auteur van zes boeken, waaronder de New York Times-bestseller The Year of Fog. Verhalen van Richmond verschenen onder andere in The Wall Street Journal, Glimmer Train, Playboy en Best American Fantasy.
Naast het schrijven doceert zij creative writing aan de universiteit van San Francisco en aan California College of the Arts. Het Huwelijkspact is verkocht aan 27 landen. De filmrechten van het boek zijn gekocht door 20th Century Fox.
This carefully crafted ebook: “Voltaire - The Philosophical Works: Treatise On Tolerance, Philosophical Dictionary, Candide, Letters on England, Plato’s Dream, Dialogues, The Study of Nature, Ancient Faith and Fable, Zadig…” is formatted for your eReader with a functional and detailed table of contents. François-Marie Arouet (1694-1778), known by his nom de plume Voltaire, was a French Enlightenment writer, historian, and philosopher famous for his wit, his attacks on the established Catholic Church, and his advocacy of freedom of religion, freedom of
expression, and separation of church and state. He was an outspoken advocate of several liberties, despite the risk this placed him in under the strict censorship laws of the time. As a satirical polemicist, he frequently made use of his works to criticize intolerance, religious dogma, and the French institutions of his day. Table of Contents: A PHILOSOPHICAL DICTIONARY LETTERS ON ENGLAND TREATISE ON TOLERANCE CANDIDE ZADIG (The Book of Faith) MICROMEGAS THE HURON (Pupil of Nature) THE PRINCESS OF BABYLON
MEMNON THE PHILOSOPHER THE BLACK AND THE WHITE THE WORLD AS IT GOES ANDRÉ DES TOUCHES AT SIAM BABABEC PLATO'S DREAM PLEASURE IN HAVING NO PLEASURE THE GOOD BRAHMIN THE TWO COMFORTERS ANCIENT FAITH AND FABLE THE STUDY OF NATURE A DIALOGUE BETWEEN MARCUS AURELIUS AND A RECOLLET FRIAR DIALOGUE BETWEEN A BRAHMIN AND A JESUIT DIALOGUES BETWEEN LUCRETIUS AND POSIDONIUS DIALOGUE BETWEEN A CLIENT
AND HIS LAWYER DIALOGUE BETWEEN MADAME DE MAINTENON AND MADEMOISELLE DE L’ENCLOS DIALOGUE BETWEEN A SAVAGE AND A BACHELOR OF ARTS
Inventarisatie van de speelse mogelijkheden van taal losgekoppeld van haar inhoud, in de vorm van een traditioneel taal- en letterkundig handboek.
Vleugellam
Language and Learning
Of Happiness: wherein it is fully and particularly manifested, that the greatest happiness of this life consisteth in the fear of God and keeping His commandments, etc
Linksgelaten
The Penny Magazine of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
Het worst-case scenario handboek
Lieve Edward van Ann Napolitano is een overrompelend mooi familieverhaal dat je niet meer loslaat. Een vliegtuig stort neer. Alle passagiers overlijden behalve één, een twaalfjarige jongen genaamd Edward. Edward wordt opgevangen door zijn oom en tante, en probeert zijn nieuwe leven te begrijpen. Hij is een beroemdheid: als hij naar school gaat, staan mensen langs de kant en maken ze foto’s. Hij is het wonderkind dat overleefde. De enige aan wie Edward echt steun heeft is zijn buurmeisje Shay, de beste vriendin die je je maar kunt wensen. Samen doen zij een onverwachte
ontdekking die hen naar antwoorden op de diepste vraag leidt: wie ben je als je alles kwijt bent geraakt? ‘Betoverend mooie roman voor de fans van Kamer en Extreem luid en ongelofelijk dichtbij.’ Chloe Benjamin, auteur van De onsterfelijken in The New York Times 'Buitengewoon.’ Marian Keyes, auteur van o.a. Nu even niet ‘Het beste boek over een jong persoon dat ik sinds Emma Donoghues Kamer heb gelezen. En als er enige gerechtigheid in de wereld is, wordt het een fenomeen: buitengewoon verhaal, geweldig geschreven, absoluut the real deal.’ John Boyne, auteur van o.a. De
jongen in de gestreepte pyjama
The philosophers and scholars of the Hellenistic world laid the foundations upon which the Western tradition based analytical grammar, linguistics, philosophy of language, and other disciplines probing the nature and origin of human communication. Building on the pioneering work of Plato and Aristotle, these thinkers developed a wide range of theories about the nature and origin of language which reflected broader philosophical commitments. In this collection of nine essays, a team of distinguished scholars examines the philosophies of language developed by, among others, Plato,
Aristotle, Epicurus, the Stoics, and Lucretius. They probe the early thinkers' philosophical adequacy and their impact on later theorists. With discussions ranging from the Stoics on the origin of language to the theories of language in the twelfth and thirteenth centuries, the collection will be of interest to students of philosophy and of language in the classical period and beyond.
In 'Schaduwkant' van Randy Susan Meyers is Madeline getrouwd met Ben, een slimme en charismatische advocaat. Ben heeft echter ook een andere kant: hij kan zomaar in razernij uitbarsten. Maddie kan niet voorzien wanneer of waarom Ben boos wordt, maar voor haar kinderen bewaart ze de vrede door op eieren te lopen als hij in de buurt is. Tot de regenachtige dag waarop Ben woest wordt en Maddie in het ziekenhuis belandt, vechtend voor haar leven. 'Schaduwkant' van Randy Susan Meyers is een aangrijpende roman over de schaduwkant van een huwelijk en de effecten van
agressie door een echtgenoot. Dit verhaal – dat afwisselend wordt verteld door Maddie, Ben en hun veertienjarige dochter – weet op een zeldzaam zachte en subtiele wijze een onderwerp te belichten dat nog steeds een taboe is.
From the French writer, historian and philosopher, famous for his wit, his attacks on the established Catholic Church, and his advocacy of freedom of religion and freedom of expression
The Essential Writings of Jean-Jacques Rousseau
taal- & letterkunde
Lieve Edward
Philosophy of Language in the Hellenistic Age
Containing the Spectator, Tatler, Guardian, Rambler, Idler, Adventurer, Connoisseur, Mirror, Lounger, World, Observer, Knox's Essays, Olla Podrida, and Microcosm

One of America’s Founding Fathers, Thomas Paine is best remembered as the pamphleteer who inspired the American Revolution. Yet few also know him as an eighteenth-century poet of considerable repute. In The Field of Imagination, Scott Cleary offers the first book on Paine’s poetry, exploring how poetry written both by and about Paine is central to understanding his development as a
political theorist. Despite his claim in The Age of Reason that he was abandoning poetry because it led too much into the "field of imagination," Paine never completely left poetry behind. He took advantage of his position as editor of the Pennsylvania Magazine to situate his poetry in relation to the magazine’s tacit support of American independence. He drew on two British poets, James
Thomson and Charles Churchill, to provide revealing epigraphs for his major early works in support of that independence, and in turn he himself became an influence on early American poets such as Joel Barlow and Philip Freneau. Paine’s poetry has until now been largely relegated to the status of scholarly curiosity. But whether through his own poetry, his thoughts on the place and
function of poetry in the Age of Reason, or his deep influence on the poetry of the early American republic, Paine’s involvement in poetical craft provides a lens onto the unique and tempestuous literary culture of the eighteenth century.
Newly translated by Peter Constantine Edited and with an Introduction by Leo Damrosch The Essential Writings of Rousseau collects the best and most indispensable work of one of the world’s most influential writers. A towering figure of Enlightenment thought, Jean-Jacques Rousseau was also one of that movement’s most passionate and persuasive critics. His extraordinarily original
observations on politics, education, and human nature were provocative in their day and remain resonant more than two hundred years after his death. Rousseau’s 1762 treatise The Social Contract laid intellectual groundwork for both the American and French Revolutions, influencing such figures as Thomas Jefferson. An eloquent writer with profound insight into human psychology, Rousseau
also penned one of the most compelling autobiographies ever written—the magisterial Confessions. The entirety of the first three books of that masterpiece along with the complete Social Contract are included in this indispensable volume.
Bundel oefeningen en meditaties om aandachtig te leven.
Voltaire - The Philosophical Works: Treatise On Tolerance, Philosophical Dictionary, Candide, Letters on England, Plato’s Dream, Dialogues, The Study of Nature, Ancient Faith and Fable, Zadig…
THE PENNY MAGAZINE
Lady Rosamond's Book, Being the Second Part of the Stanton-Corbet Chronicles
An Illustrated Magazine for Home Reading
Mindfulness / druk 8
The Theological Works
GEVAAR! Het schuilt in een klein hoekje. Deze essentiële gids leert je hoe je allerlei plotselinge en benarde situaties kunt overleven. Survival-experts laten stapsgewijs en met illustraties zien wat je DIRECT moet weten: Hoe bevrijd je jezelf uit drijfzand Hoe ontwijk je een drone Hoe forceer je een deur Hoe verweer je jezelf tegen een haai Hoe vind je de weg zonder GPS Hoe breng je een baby ter wereld op de achterbank van een auto Hoe overleef je een inbreuk op je privacy Hoe ontsnap je aan een krokodil Hoe maak je vuur zonder lucifers Hoe overleef je als je parachute
niet open gaat ... en nog 75 andere benarde situaties. Want je weet maar nooit...
The Wit's Magazine; Or, Library of Momus
Pupil of Nature: Religious satire from the French writer, historian and philosopher, famous for his wit, his attacks on the established Catholic Church, and his advocacy of freedom of religion
The Political Writings of Thomas Paine
Schaduwkant
English Wits
De lachvogel
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