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Het Element is het punt waar natuurlijk talent en
persoonlijke passie elkaar ontmoeten. Als mensen in
hun element zijn, zijn ze het meest zichzelf, het
meest geïnspireerd en halen ze het beste uit zichzelf.
Dit boek is een lofzang op de adembenemende
diversiteit van menselijke talenten en passies en ons
buitengewoon potentieel voor groei en ontwikkeling.
Op zijn eigen bevlogen manier zet Robinson de lezer
aan tot denken en inspireert hij iedereen om het
Element te vinden.
In het Mississippi van de jaren zestig wordt aan
zwarte vrouwen wel de opvoeding van blanke
kinderen toevertrouwd, maar niet het poetsen van
het tafelzilver. Drie vrouwen zijn het allesbepalende
racisme meer dan zat en besluiten dat de verschillen
tussen hen minder belangrijk zijn dan de
overeenkomsten. 'Een absolute hit... leest als een
trein.' de Volkskrant
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.
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney
is een van de eerste astronauten om voet op Mars te
zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten
zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is
uitverkoren om als een van de eerste mensen voet
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op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een
zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige
bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is
omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te
verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers
van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft
geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de
aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou
zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een
reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien
krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te
verhongeren. De dreiging van het defecte materieel,
de vijandige omgeving op Mars of een simpele
menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden.
Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door
zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een
hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij
vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om
tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en
uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
waarom sommige mensen succes hebben en andere
niet
1905/1906... DL. 1
Macht der gewoonte
De druiven der gramschap
Negen volmaakte vreemden

Mijn lieve Cecilia, als je dit leest, ben ik dood... Stel
je voor dat je man een brief aan je heeft geschreven,
om te openen na zijn dood. Stel je voor dat die brief
zijn diepste, meest donkere geheim bevat, die niet
alleen het leven van jullie samen kan kapotmaken,
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maar ook dat van anderen. En stel je dan eens voor
dat je deze brief toevallig vindt terwijl je man nog
springlevend is. Cecilia Fitzpatrick is een succesvolle
zakenvrouw, staat voor iedereen klaar en is een
toegewijde echtgenote en moeder. Maar die brief
gaat alles veranderen, en niet alleen voor haarzelf.
Liane Moriarty heeft een pageturner geschreven die
je aan het denken zet: over hoe goed je degenen
van wie je houdt eigenlijk kent – en hoe goed je
jezelf uiteindelijk kent... ‘Een ontroerend verhaal
over de betekenis van liefde en over hoe het leven
kan afhangen van een misverstand of een te haastig
genomen besluit. "Het geheim van mijn man" is zo
goed, dit kun je niet voor jezelf houden.’ – USA
Today
Stephen King, Over leven en schrijven `Een
meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat
toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de
Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens weer in
zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen?
Hierover gaat Over leven en schrijven. Stephen King
verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn
studietijd. Over de jaren na zijn doorbraak als
schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem
achtervolgen en de drank een uitvlucht biedt. Over
het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven kost. En
hoe hij er weer bovenop komt door zijn
onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem
inspireert en hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat
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King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen
van elke schrijver: de pen die de auteur altijd in de
aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is
een bron van inspiratie, voor zowel lezers als
(aspirant-)schrijvers. Stephen King (1947) heeft
meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan,
waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle
wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome
(Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks,
Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Popular Science gives our readers the information
and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science
and technology are the driving forces that will help
make it better.
Het tweede deel in de sexy Briar U-serie van Elle
Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen.
Brenna Jensen weet één ding zeker: ze mag nooit,
maar dan ook nooit, vallen voor Jake Connelly.
Brenna’s vader is de coach van het ijshockeyteam
van Briar en Jake speelt voor hun aartsrivaal. Hij is
heel erg arrogant en bijdehand, maar ook woest
aantrekkelijk. Wanneer Brenna de hulp van Jake
nodig heeft voor haar stage, slaat de vonk toch over.
Maar Brenna weet dat het haar vader zou kwetsen
als ze iets zou beginnen met zijn grootste rivaal. En
dat de fans van het Briar-ijshockeyteam het zouden
afkeuren als ze haar zouden zien met Jake. Als ze
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altijd in het geheim met Jake afspreekt, en níét
verliefd op hem wordt, is er niets aan de hand.
Toch? Het geheim is het tweede deel in de Briar Userie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de
fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar
te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van
vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt,
getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De
deal, werd in Nederland en België al meer dan
25.000 keer gelezen en geluisterd. Reviews: ‘Elle
Kennedy is de koningin van sexy hate-to-love-you
romantiek. Een van mijn favorieten van 2019!’ Vi
Keeland
Derk Das blijft altijd bij ons / druk 13
De Da Vinci code
Het leven van Apollonius van Tyana
Julius Cæsar
Cambridge IGCSE Complete ICT: Student Book
(Third Edition)
De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is
het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun
leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een
complete aanpak om te leven naar de principes die voor
jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken,
jezelf en anderen beter wilt begrijpen of weerbaarder wilt
worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig,
realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je
leven lang profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is
de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij
was een veelgevraagd en gedreven coach, schrijver en
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spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en
er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen exemplaren
verkocht.
Ze zijn bijna gelijktijdig geboren, Apollonius en Jezus, en
ondanks alle verschillen vertonen hun levens opvallende
overeenkomsten. In hun strijd tegen de christenen
schoven de heidenen Apollonius naar voren als hún
profeet, groter dan Jezus. Ook tegenwoordig zijn er nog
groepen die Apollonius beschouwen als een belangrijke
leraar. In de eerste eeuw trok filosoof Apollonius van
Tyana door vele landen. Hij maakte indruk door zijn
ascetische levenswijze en spoorde zijn toehoorders aan
tot saamhorigheid en behulpzaamheid. Hij legde
partijtwisten bij, verleende hulp, verrichtte wonderen en
herstelde oude religieuze gebruiken. Philostratus
biografie is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.
Het leven van Apollonius is een bonte verzameling
reisbeschrijvingen, verhalen over exotische dieren, de
zeden van vreemde volken en gesprekken met koningen
en keizers. Dat alles in een kader van literaire,
mythologische en historische toespelingen. Mede
daarom is zijn boek door de eeuwen heen veel gelezen.
In de letterkunde vertegenwoordigt de figuur Don Juan
het idee van de ultieme vrouwenverleider, maar in Lord
Byrons satirische epos zijn de rollen omgedraaid: de
onschuldige titelheld laat zich verleiden door een reeks
vrouwen. De Britse dichter begon in de zomer van 1818
in Venetië aan het werk en een jaar later werden de eerste
twee canto's anoniem in Londen gepubliceerd. De inhoud
werd als immoreel beschouwd, en misschien juist
daarom werd het gedicht ongekend populair. Byron
noemde het zelf een 'epische vertelling' zonder een
strakke verhaallijn. In navolging van de door hem
bewonderde klassieken beloofde hij wel dat er liefde,
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oorlog en een storm op zee in zouden voorkomen.
Tegenwoordig wordt het als zijn meesterwerk
beschouwd.
Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige
dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly,
bijvoorbeeld. En dat het op een ramp zal uitdraaien.
Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat
ze al zeventien jaar niet buiten is geweest. De enige
mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en
verpleegster Carla. Madeline verdrijft de tijd met lezen en
het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen. Tot er
een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met ogen in
de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun
vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer
genoeg... Alles wat je lief is gaat over het verlangen naar
het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten
voor de liefde. Dit e-book is alleen geschikt voor de
tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader
Het geheim
De psychologie van het kind
Waar is Bernadette?
Young Adult editie
De naam van de roos
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
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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...
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite
hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Het langverwachte nieuwe boek
van Stephenie Meyer – Twilight is terug! Toen Edward
Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in Twilight
werd er een iconisch liefdesverhaal geboren. Maar tot
nu toe hebben fans alleen Bella's kant van het
verhaal gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook
Edwards versie van het verhaal lezen. Dit
onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards
perspectief, krijgt een nieuwe en donkere wending.
De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende
en intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als
vampier heeft meegemaakt. Hoe meer fascinerende
details we leren over Edwards verleden en de
complexiteit van zijn gedachten, hoe meer we
begrijpen waarom dit de meest bepalende strijd van
zijn leven is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit
betekent dat hij Bella in gevaar kan brengen? In
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Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons mee terug
naar een wereld die miljoenen lezers heeft geboeid,
en nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe epische
roman over de verwoestende gevolgen van
onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight
Nieuwe maan Eclips Morgenrood
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange
weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende
jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het
verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste
omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man
die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet.
Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Studie over de groei van de kinderlijke intelligentie
in de verschillende ontwikkelingsfasen.
Over leven en schrijven
De blauwe fiets
Een Midzomernachtsdroom
Een onsterfelijke liefde
Alles wat je lief is

Het is de laatste week van november 1327
in een welvarende abdij in het noorden van
Italië. Broeder William Baskerville, een
geleerde franciscaner monnik uit Engeland,
komt als speciaal gezant van de keizer met
een delicate diplomatieke opdracht naar
Italië. Hij moet een ontmoeting
organiseren tussen de van ketterij
verdachte franciscanen en afgevaardigden
van de paus. Al spoedig ontwikkelt zijn
verblijf in de abdij zich echter tot een
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tijd vol apocalyptische verschrikkingen:
zeven dagen en nachten zijn William en
zijn metgezel Adson getuige van de
wonderbaarlijkste en voor een abdij hoogst
zonderlinge gebeurtenissen. Er worden
zeven geheimzinnige misdaden gepleegd, die
de muren van de ontoegankelijke,
labyrintvormige bibliotheek met bloed
besmeuren. Angstige geruchten gaan door de
abdij; niet alleen de abt heeft iets te
verbergen, overal worden sporen uitgewist.
William, een voormalig inquisiteur, wordt
door de onderzoekskoorts bevangen. De
ontmaskering van de moordenaar gaat hem
veel meer in beslag nemen dan de strijd
tussen de keizer en de paus. Hij verzamelt
aanwijzingen en ontcijfert manuscripten in
geheimtaal. Steeds dieper dringt hij door
tot de geheimen van de abdij. Het valt
niet mee deze roman te benoemen. Is het
een middeleeuwse kroniek, een detective,
een ideologische sleutelroman of een
allegorie? Wie één oog dichtknijpt en in
het boek kijkt als in een ver verwijderde
spiegel, zal in ieder geval gemakkelijk de
monnikskappen en kardinaalsmijters uit de
dagen van William verwarren met de moderne
tekens van macht. Umberto Eco (1932) is
een van de grootste schrijvers en denkers
van deze tijd. Hij is beroemd geworden
door zijn grote romans De naam van de
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roos, De slinger van Foucault, Het eiland
van de vorige dag, Baudolino en De
mysterieuze vlam van koningin Loana. Ook
schreef hij De geschiedenis van de
lelijkheid en De betovering van lijsten.
'Het bewijs dat een bestseller toch van
superieure kwaliteit kan zijn.' Vrij
Nederland 'Een roman zó vol fantasie en
eruditie, als er weinige bestaan.'
Elsevier 'virtuoos divertissement' NRC
Handelsblad
Nadat Derk Das is gestorven, verwerken
zijn vriendjes hun verdriet door
herinneringen op te halen aan wat zij van
hem hebben geleerd. Prentenboek in oblong
formaat met zacht gekleurde, rustige
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Alice Love is 29, dol op haar man en
zwanger van hun eerste kind. Dus... stel
je Alice’ schok voor wanneer ze bijkomt op
de vloer van haar sportschool, naar het
ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt
dat de bruidsweken al lang voorbij zijn.
Ze ligt in een scheiding, heeft drie
kinderen en ze is 39 jaar. Alice moet de
gebeurtenissen van het afgelopen decennium
zien te reconstrueren, en tegelijkertijd
proberen haar leven weer op de rit te
krijgen. Ze probeert erachter te komen
waarom haar zus haar niet meer wil
spreken, en hoe het komt dat ze een van
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die superslanke moeders met veel te dure
kleren is geworden. Uiteindelijk moet
Alice vooral erachter komen of
geheugenverlies een zegen is of een vloek,
en of het mogelijk is om helemaal opnieuw
te beginnen. ‘Een vaak grappig, soms
hartverscheurend, zeer persoonlijk portret
van een vrouw die haar eigen geheimen
probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een
parel. Moriarty’s proza gaat van grappig
via scherp naar loeispannend in één knip
met de vingers.’ – Publishers Weekly
'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
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
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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.
Midnight Sun
Wat Alice vergat
pop-up
Don Juan
Het onsterfelijke leven van Henrietta
Lacks
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat
weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook,
toen hij de komedie 'Een Midzomernachtsdroom'
schreef. Het verhaal speelt zich af in
Athene, waar Hertog Theseus zijn
bruiloftsplannen doorneemt met de
amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun
handen niet al vol hebben aan hun eigen
bruiloft komt Egeus binnen met de kwestie van
zijn dochter Hermia, die hij wilt laten
trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia
wil alleen met haar geliefde Lysander
trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag
kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in
het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de
wet van Athene niet geldt. Maar in dat diepe
stille bos zijn er ook relatieproblemen: hier
is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er
problemen zijn tussen elfenkoning Oberon en
elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en
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maakt ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen
met een magisch sap, dat in de verkeerde
handen eindigt. Dit brengt een kettingreactie
van amoureuze verwikkelingen met zich mee
voor zowel de mensen als voor de elfen en
alsof dat nog niet genoeg was, krijgen we ook
nog het bruiloftsvermaak te zien van zes
bouwvakkers die een theaterstuk moeten
opvoeren voor Theseus en Hippolyta‘s
bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele
lagen en is een klassieker geworden, omdat
het stuk niet alleen de eeuwig hinderlijke
liefde op een geestige manier behandeld, maar
ook speelt met de relatie tussen
werkelijkheid en illusie. Het stuk is
ontelbare keren verfilmd, o.a. in 1935 door
Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968
door Peter Hall en in 1982 door Woody Allen.
William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien
als een van 's werelds belangrijkste auteurs.
Als dramaturg schreef hij tragedies,
historische toneelstukken en komedies die 400
jaar later nog steeds worden opgevoerd.
Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde
sonnetten. Enkele van zijn meest beroemde en
vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet",
"Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In
de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de
algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt
een menselijk wezen tot een mens? Een van de
antwoorden daarop wordt gegeven in de komedie
"Een Midzomernachtsdroom".
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de
moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd
Page 14/24

Acces PDF Key Lock Sequence Texting
door de boze eigenaar. Pas na veel avonturen
komt hij weer veilig thuis. Prentenboek met
gedetailleerde, zachtgekleurde
aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf
ca. 4 jaar.
The Cambridge IGCSE Complete ICT Student Book
offers a flexible, visual, and practice-based
approach that is fully matched to the
Cambridge IGCSE (0417) ICT syllabus, for
first teaching 2021. The Complete ICT Student
Book covers everything that students need to
excel in their exams, without overwhelming
them. It is written by Stephen Doyle, the
author of the previous trusted edition, and
sustains the quality of that previous edition
with improvements and updates. This Third
Edition includes software-specific
instructions within the practical sections to
fully support students and build their
confidence step by step. The series also
offers a Teacher Handbook, which provides
full lesson planning support, and an Exam
Success Guide, which offers targeted
activities, examiner feedback and tips to
ensure students reach their full potential
and achieve their best grades in exams.
Caraval, in Nederland eerder verschenen als
Het Zwarte hart, belandde in binnen- en
buitenland in de vele bestsellerlijsten en
eindejaarslijstjes, en scoorde menig 4- en
5-sterrenrecensies. Ook in Nederland zijn
lezeressen laaiend enthousiast over Garbers
serie vol romantiek, intriges en spannende
wendingen. Dit is dé YA waar lezers naar
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snakken. Deze originele serie over de zussen
Scarlett en Donatella is een wervelende show
die je tot het einde toe wilt uitzitten! ‘Dit
boek is echt waanzinnig!’ Chinouk Thijssen,
auteur en booktuber***** ‘Caraval heeft het
allemaal! Er zit liefde in, mysterie,
ontroering en hoop. Het leest als een trein
en alles wat je nog wilt is door, door, door
in dit boek!’ Monica, MyPerfectBookLife*****
‘Ik heb maar een woord. WAUW!’
Coffeeandbookpage.wordpress.com*****
Vertel me drie dingen
Het verhaal van Pieter Konijn
Enders Game
Popular Science
The Complete Film Production Handbook

"[C]omprehensive guide that covers everything from preproduction through wrap and post production and includes
chapters on independent and low-budget filmmaking,
television, commercials, incentives, effects and new
media."- Cover.
Wie is Bernadette Fox? Voor haar man Elgie Branch,
topman bij Microsoft, is ze zijn geestige, getalenteerde,
wispelturige en getroebleerde vrouw. Voor designexperts
is ze een revolutionair architect. Voor de moeders van
school is ze een regelrecht gevaar. Voor de vijftienjarige
Bee is ze haar beste vriendin, en gewoon mam. Maar dan
verdwijnt Bernadette. Bee zet alles op alles om haar
moeder terug te vinden. Maria Semple groeide op in
Spanje en Amerika. Ze werkte vijftien jaar in Los Angeles
als scenarioschrijver voor tv-series, zoals Ellen, Saturday
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Night Live en Arrested Development. Ze woont in Seattle
met haar man en dochter. Waar is Bernadette? kreeg
fantastische recensies en is een New York Times
Bestseller. `Een onweerstaanbaar grappige en veelzijdige
roman. The New York Times `Fantastische, geestige
roman met verrassende plotwendingen. Een te gekke
leeservaring. Los Angeles Times `Verrukkelijk grappig.
VOGUE `Een meesterlijke schets van sociale
verhoudingen, vol trefzekere, zwarte humor. Patrick
DeWitt, auteur van De gebroeders Sisters `Goed
getroffen, satirische roman met mooie inzichten over de
band tussen moeder en dochter. O, The Oprah Magazine
Orson Scott Card is voor sciencefiction wat Tolkien is
voor fantasy. Enders Game sloeg bij verschijning in als
een bom en wordt door zowel fans als recensenten gezien
als het beste wat sciencefiction te bieden heeft.De Aarde
heeft twee bloedige invasies van `Kruiperds maar
nauwelijks overleefd. Om een derde invasie te voorkomen
is de Krijgsschool opgericht, waar veelbelovende kinderen
een opleiding krijgen tot gezagvoerder van een sterschip
van de Internationale Ruimtevloot. Ender Wiggin wordt
op al heel jonge leeftijd gerekruteerd. Bij tactische
oefeningen in de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de
schoolleiding torenhoge verwachtingen van de jongen
krijgt en hem steeds meer onder druk zet Zal het Ender
lukken om de held te worden die de Aarde gaat redden?
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet
Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie?
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Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht,
in een bijzonder brein of een verbluffend talent.
Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem
vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur,
familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm
Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het beslissende moment zijn
wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht
en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York
Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine
Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd
invloedrijkste mensen.
alle technieken en bereidingswijzen : alle hoogtepunten
uit de Franse keuken
Het geheim van mijn man
Uitblinkers
De zeven eigenschappen voor succes in je leven
Het Gele Behang
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Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke
meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met
zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond
van het kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in
Californië volgen we de familie Joad, die, net als
duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de
jaren dertig, gedwongen is naar het westen te vertrekken
op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar
werk. Hun verhaal is er een van valse hoop, onmogelijk
verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met
een geweldige morele visie te beschrijven, dat De druiven
der gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen
en de waardigheid van de menselijke geest is.
'Vertel me drie dingen' van schrijfster Julie Buxbaum is
een prachtig, grappig en ontroerend jeugdboek voor
jongeren vanaf 13 jaar. Voor liefhebbers van Eleanor &
Park van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E.
Smith. Jessie is verhuisd en alles voelt verkeerd: haar
nieuwe kakschool, haar nieuwe huis, haar nieuwe
stiefmoeder en haar arrogante stiefbroer. En ze mist haar
overleden moeder. Dan krijgt Jessie een mail van een
jongen die zich Iemand-Niemand noemt. Ze mag alles aan
hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie haar
vrienden zouden kunnen worden en waarom ze beter
geen vega-burgers uit de kantine kan eten. Al snel wordt
Iemand-Niemand Jessies reddingsboei. Maar wie op
school is toch deze mysterieuze jongen? 'Vertel me drie
dingen' is het YA-debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is
grappig en romantisch. 2. Het mysterie over de anonieme
mailer zorgt ervoor dat je het in één ruk uitleest. 3. Ik
weet zeker dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E.
Smith, auteur van 'Duizend kilometer tussen jou en mij'
en 'De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het
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eerste gezicht'.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische
wereld kent haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar
kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk
onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop
ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van
Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar
familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het
bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het
verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook
kennis maken met Henrietta, haar verleden en haar
familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van
de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie
Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere
geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de
biologie en de juridische strijd over de vraag of we de
baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van
David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als
ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van
zijn zoon. Voor David is ¿het grootste wetenschappelijke
raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het
mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er
geen een zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder
een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en
dus al niet eens op dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is
een van de andere running gags in het oeuvre van
Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos
neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David
Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn
boeken zijn meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
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Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest
voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij
David Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is
David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn
er alvast van overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel
terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend) over
zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over
zichzelf vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius
¿Sedaris is de meester¿ Johannes van Dam ¿De
humorvolle, maar meedogenloze kijk van David Sedaris
op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen
familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is
gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een boek meegenomen, een
stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de
humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn
eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen,
en hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere
familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan in
Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David
Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er
bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is
pas een wereldprestatie¿ Herman Brusselmans
trilogie
LITTLE NEMO
de autobiografie
Ik mooi praten
Een keukenmeiden roman

De ervaringen van een jonge Franse vrouw die
tijdens de Tweede Wereldoorlog actief deelneemt
aan het verzet.
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
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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.
provocatief en controversieel: een Amerikaanse
bestseller Jaron Lanier, computergoeroe sinds het
begin van de jaren tachtig, was een van de eersten
die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou
worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar
later, kijkt hij met zorg terug. Want sommige keuzes
die we nu voor vanzelfsprekend aannemen ‒ dat de
gebruiker van internet anoniem is bijvoorbeeld ‒ zijn
door programmeurs gemaakt toen de gevolgen niet
waren te overzien. En nu zitten we ermee: met
onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie
op sociale netwerken, diefstal van bestanden, en
steeds meer websites die inbreuk maken op privacy.
De mens moet weer belangrijker worden dan de
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techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield
pleidooi voor het individu van een auteur die als
geen ander begrijpt wat technologie voor ons kan
betekenen. Over Jaron Lanier: ʻLanier vindt het
belangrijk dat wij achteloze skypers en msn-ners
beseffen dat internet een publieke ruimte is. Een
plek dus die we niet alleen als consument, maar ook
als bewuste burger dienen te betreden.Dat een
ervaringsdeskundige als Lanier snakt naar slimme
sturing en beperking, zou ons daarbij te denken
moeten geven.ʼ NRC HANDELSBLAD ʻEen
provocatief en bij voorbaat controversieel boek:
helder, krachtig en overtuigend. Iedereen die
geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop
het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek
lezen.ʼ MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK
TIMES ʻEen noodzakelijk tegenwicht voor de holle
retoriek waarmee discussies over technologie
meestal gepaard gaan.ʼ JOHN FREEMAN Jaron
Lanier is kunstenaar, muzikant en internetvisionair ‒
en op al deze terreinen behoorlijk succesvol. Hij
werkte samen met onder anderen Philip Glass,
Vernon Reid, George Clinton, Ornette Coleman,
Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse
universiteiten op het gebied van moderne media.
Ook is hij de bedenker van de term virtual reality. Hij
schrijft voor onder andere Wired, Edge, en natuurlijk
voor talloze online-media.
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins
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Gilman is het beklemmende verhaal van een
geesteszieke vrouw. Het is een klassiek verhaal
binnen de feministische en gothic literatuur, waarin
horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het
gele behang' stelt Gilman het gebrek aan
zeggenschap van vrouwen over hun eigen leven en
de weerslag hiervan op hun geestelijk en fysiek
welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse
maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel
raakvlak met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven.
Na de geboorte van haar dochter onderging ze een
postnatale depressie. Ze werd behandeld door, de in
het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell. Hij schreef
haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk
leven, zonder potlood, pen en penseel."
Electronics Buying Guide
De lange weg naar de vrijheid
Gejaagd door de wind
Nee, je bent geen gadget
Mars
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