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The Man In The Red Coat
‘De reiziger is een belangrijk boek
voor en over ons allemaal, iedereen op
aarde, niemand uitgezonderd.’ **** De
Limburger ‘Wauw! Net het nieuwe boek
van John Boyne uitgelezen. Een episch
drama dat zich over eeuwen en
continenten afspeelt. Verbazingwekkend
en geestverruimend!!!’ Graham Norton
Sommige verhalen zijn universeel,
sommige zijn uniek. Ze spelen zich af
Page 1/64

Access Free The Man In The Red Coat
in onze geschiedenis, en tijd stroomt
er als een rivier doorheen. Dit verhaal
begint met een familie: een vader,
moeder en twee zoons. Eén zoon met de
bloeddorst van zijn vader in zijn
bloed, de ander met de creativiteit van
zijn moeder. De een vertrekt, de ander
blijft. Hun verhalen zullen in de loop
van tweeduizend jaar met elkaar
vervloeien – ze zullen elkaar steeds
opnieuw ontmoeten op verschillende
tijdstippen en plaatsen. Ze reizen van
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Palestina aan het begin van het eerste
millennium naar de verste uithoeken van
de ruimte in het derde. De wereld om
hen heen verandert, maar hun bestemming
blijft hetzelfde. Hun lot staat vast.
Een reiziger is een episch verhaal over
de mensheid. Het verhaal van ons allen,
dat zich uitstrekt over twee millennia.
Fantasierijk, uniek en
hartverscheurend, dit is John Boyne op
zijn best. Wat het hart verwoest in de
pers ‘Met zijn soepele stijl loodst
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Boyne je moeiteloos door dit vaak
geestige boek. Een goede stap in zijn
schrijverschap.’ **** AD ‘Boyne kan
onmiskenbaar schrijven. Hij slaagt erin
de lezer te laten geloven in een
weergaloos verhaal.’ Reformatorisch
Dagblad ‘Een roman met humor.’ De
Limburger ‘IJzersterk epos. Een
woedende aanklacht tegen hypocrisie en
homofobie die dankzij Boynes hilarische
personages én dialogen oergeestig
uitpakt.’ VPRO Gids
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Joseph Nicolar’s The Life and
Traditions of the Red Man tells the
story of his people from the first
moments of creation to the earliest
arrivals and eventual settlement of
Europeans. Self-published by Nicolar in
1893, this is one of the few sustained
narratives in English composed by a
member of an Eastern Algonquianspeaking people during the nineteenth
century. At a time when Native
Americans’ ability to exist as Natives
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was imperiled, Nicolar wrote his book
in an urgent effort to pass on
Penobscot cultural heritage to
subsequent generations of the tribe and
to reclaim Native Americans’ right to
self-representation. This extraordinary
work weaves together stories of
Penobscot history, precontact material
culture, feats of shamanism, and
ancient prophecies about the coming of
the white man. An elder of the
Penobscot Nation in Maine and the
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grandson of the Penobscots’ most famous
shaman-leader, Old John Neptune,
Nicolar brought to his task a wealth of
traditional knowledge. The Life and
Traditions of the Red Man has not been
widely available until now, largely
because Nicolar passed away just a few
months after the printing of the book
was completed, and shortly afterwards
most of the few hundred copies that had
been printed were lost in a fire. This
new edition has been prepared with the
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assistance of Nicolar’s descendants and
members of the Penobscot Nation. It
includes a summary history of the
tribe; an introduction that illuminates
the book’s narrative strategies, the
aims of its author, and its key themes;
and annotations providing historical
context and explaining unfamiliar words
and phrases. The book also contains a
preface by Nicolar’s grandson, Charles
Norman Shay, and an afterword by Bonnie
D. Newsom, former Director of the
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Penobscot Nation’s Department of
Cultural and Historic Preservation. The
Life and Traditions of the Red Man is a
remarkable narrative of Native American
culture, spirituality, and literary
daring.
De komst van een kind met het syndroom
van Down betekent een ingrijpende
verandering in het leven van twee
academici.
The Call of the Wild is Now a Major
Motion Picture Starring Harrison Ford!
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Out of the white wilderness, out of the
Far North, Jack London, one of
America’s most popular authors, drew
the inspiration for his robust tales of
perilous adventure and animal cunning.
Swiftly paced and vividly written, the
novel and five short stories included
here capture the main theme of London’s
work: the law of the club and the
fang—man’s instinctive reversion to
primitive behavior when pitted against
the brute force of nature. Includes The
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Call of the Wild, Diable: A Dog, An
Odyssey of the North, To the Man on the
Trail, To Build a Fire, and Love of
Life
Het tumult van de tijd
25 Curly Canine Tales, Old and New
Volume 2
Het leven van Nietzsche
Talon of the Hawk
Flauberts papegaai
Friedrich Nietzsche is een van de belangrijkste filosofen, en
zijn ideeën over de übermensch, de wil tot macht en de
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slavenmoraal hebben alle regionen van de cultuur
doordrongen. Maar wat weten de meeste mensen echt over
Nietzsche, behalve de snor, de dreigende blik en een vage
associatie met nihilisme en fascisme? Nietzsche zelf geloofde
dat elke vorm van filosofie in wezen autobiografisch is. In
deze levendige biografie neemt Sue Prideaux de lezer mee
naar de wereld van deze briljante denker. Ze laat zien welke
gebeurtenissen en personen zijn leven en werk hebben
beïnvloed. Ze beschrijft zijn ontwikkeling vanaf zijn christelijke
opvoeding ‒ overschaduwd door de dood van zijn vader ‒ via
zijn universitaire carrière en zijn korte beroemdheid als
eenzame filosoof op hoge bergtoppen, tot zijn afdaling in de
waanzin. Ik ben dynamiet leest als een roman en toont de
man achter de mythe. Een fascinerend portret van de meest
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onbegrepen filosoof van de geschiedenis, alsook van de
mensen in zijn omgeving, zoals Richard en Cosima Wagner,
Lou Salomé en Nietzsches antisemitische zus Elisabeth. De
biografie werd vertaald door Nietzschekenner Peter
Claessens.
After the fall of Mr. Blue, the Chron-Arch's companions never
expected to see him again. Now, they're face-to-face with the
NEW face of everyone's favorite accidental Time Lord...
"Talon of the Hawk" by Arthur Perez holds in one of the
greatest stories of our Native American Indian bravery.There
is nothing like this Great Western. It unites the warrior spirit of
our Natives with modern age. Hawk, the great warrior, risks
his life to save the country from the threat of terrorism. He
uses his wisdom in an amazing rescuing operation that will
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astonish anyone who reads this book. This Great Western
Adventure will keep your attention from start to end. The vivid
descriptions that the author makes about the desert are a
plus. It feels as if you are going along in the adventure with
Hawk.Learn and discover about our Native Indians spirit and
wisdom!
Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten
ontdekken, en dat gebeurde pas op latere leeftijd. Op een
dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies
te weten wie de schilder was, en werd getroffen door zijn
ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen
in combinatie met het feit dat hij een ʻeigen ontdekkingʼ had
gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe
kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de lezer over te
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brengen. Hij neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs de
romantiek, het realisme naar zijn favoriete stroming, het
modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het
werk kennen van grote schilders als Delacroix, Courbet,
Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard
Hodgkin en Lucian Freud.
The man with the red hair (cont.) Nils Jensen. The princess
Paolini. Count Waldemar
Collected works of Jack London (illustrated)
Waar zijt gij schildpad
A Life. A Choice. A Legacy.
From Russia With Blood
In ogenschouw

Een verhaal overPageliefde,
geluk, het lot
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en een complexe held die nog één
laatste kans op verlossing krijgt Billy
Summers is een huurmoordenaar, de beste
die er is. Hij stelt wel een
voorwaarde: Billy neemt een klus alleen
aan als het doelwit echt een slechterik
is. En nu wil Billy ermee stoppen. Maar
eerst is er nog één laatste opdracht.
Als een van de beste sluipschutters ter
wereld en een onderscheiden
oorlogsveteraan uit Irak is hij een
houdini als het aankomt op verdwijnen
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nadat een klus is -geklaard. Dus wat
kan er misgaan? Wat dacht je van...
alles? Dit niet weg te leggen verhaal
is enerzijds een oorlogsverhaal en
anderzijds een liefdesverklaring aan
kleine steden in Amerika en de mensen
die daar wonen. Met in de hoofdrol een
van de meest meeslepende en verrassende
duo’s die King ooit heeft geschreven,
dat alles op alles zet om de misdaden
van een buitengewoon slechte man te
wreken. Het gaat over liefde, geluk,
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het lot en een complexe held die nog
één laatste kans op verlossing krijgt.
In de pers ‘King kan schrijven. Zo.’
Matthijs van Nieuwkerk ‘King is een
angstvirtuoos, hij kan je werkelijk
bang maken. Lees en kijk over je
schouder.’ NRC Handelsblad ‘De koning
van het spannende genre.’ VN Detective
& Thrillergids
Businessman Bruce Templeton shares his
stories about helping Santa Claus as
they visit various places.
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Adventures With An Interdimensional
Psychopath: An Introduction To Madness
By: Wayne Keeler The Author Wayne
Keeler wanted to challenge the
impossible and to try and open the
imagination of people to see
possibilities and think outside the
box. The author is an advent
philosopher and one strong theory that
he mulls around thinking about is the
Alternate Dimensional theory, which
basically states that when a decision
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is made, infinite and endless
possibilities branch off, creating
alternate worlds that can vary either
very drastically or very minimally. The
only thing that limits the
possibilities is one’s own imagination.
But, while this can be a dual edged
sword, this can also lead to truly
wondrous and beautiful ideas that can
bring about a beautiful world. Join
Lily Extravagund on her adventure with
an interdimensional psychopath to see
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the worlds in a new light. Lily
Extravagund was a normal girl, studying
and preparing for her future in the
upper echelon. A simple tool to be used
to help her sister get a step higher,
until she runs into a complete and
utter strange stranger. When she
confronts them, it’s at this moment
that when her world gets turned upside
down and inside out. When things start
looking up, they immediately spiral in
ways beyond imagination. When her life
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hits the lowest possible point, the
stranger intervenes again to introduce
her to new possibilities that changes
her life forever. With these changes,
she could never go back to seeing how
things were again.
Wanneer haar zestien jaar oudere zus,
uitgehongerd en uitgedroogd, van de
trap valt en sterft, doet dat als een
vonk de woede van de schrijfster
ontbranden. De dood van Henne Vuur,
ooit haar ‘schaduwmoeder’, dwingt haar
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een gruwelijk en angstwekkend verleden
onder ogen te zien. Als een aanklager
en chroniqueur tekent ze dat verleden
op in een boek vol verhalen: over vader
Holbein, die ontwerper, tovenaar,
wetenschapper, gesjeesd seminarist en
god was van een persoonlijke,
labyrintische wereld; over Libby en
Toddiewoddie, haar andere zussen, met
wie ze als heksen wraak kan nemen in
hun eigen Walpurgisnacht en kan lachen
tot de verlossing volgt; over hun leven
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vol verpletterende indrukken,
lichamelijke onbegrensdheid, misbruik,
geweld, schoonheid en pijn. Vallen is
als vliegen is een in de werkelijkheid
gewortelde roman over het almaar groter
wordende, pijnlijke verleden. Als geen
ander weet Manon Uphoff de zoektocht
naar liefde, naar een identiteit, hard
en tegelijk poëtisch, met kracht en met
humor neer te zetten.
Beck, In verwachting van Adam
True Love Never Bleeds
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Billy Summers
The Man in the Red Suit
The Call of the Wild
GIRL DIVIDED
In ‘Engeland, Engeland’ van Julian Barnes
bedenkt een roekeloze zakenman een groots
project waarmee hij zijn carrière kan
afsluiten. Het eiland Wight wordt opgekocht
en omgebouwd tot een historisch themapark:
replica’s van onder andere de Big Ben,
Stonehenge en de Krijtrotsen van Dover worden
opgetrokken, traditionele Engelse gebruiken
door acteurs nagespeeld en de koning en
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koningin (naar wordt gefluisterd de echte)
ingezet. Een mekka voor toeristen, die dan
ook in drommen komen kijken hoe Robin Hood en
zijn trawanten de rijken bestelen en de
dorpsgek weer ronddoolt. Het project is
monsterlijk, riskant, Engelser dan het
origineel – en een daverend succes. Terwijl
het pretpark op het eiland de
onafhankelijkheid afkondigt en toenadering
zoekt tot de Europese Unie, raakt het oude
Engeland in voorindustrieel verval en verder
geïsoleerd van het continent. Deze herdruk
van Barnes’ briljante satire uit 1998 bevat
de afscheidsbrief die Barnes aan Europa
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schreef ter gelegenheid van de Brexit op 31
januari 2020.
Almost everyone likes dogs, even those who
prefer cats as pets. So it's not surprising
that writers have devoted a great deal of
verbiage indeed to describe their ongoing
love affair with the canine breed. You'll
find herein all kinds of tales focusing on
dogs: science fiction stories, mysteries,
horror tales, westerns, memoirs, humorous
accounts, and first-person doggie narratives.
There are well-known pieces by writers such
as Jack London, James Oliver Curwood,
Washington Irving, Saki, E. C. Tubb, John
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Gregory Betancourt, Robert Hood, and Jack
Dann--and stories by authors who are
relatively unknown today. Here are twentyfive marvelous tales of dogs and their
interactions with humans, plus five bonus
poems: "The Call of the Wild," by Jack London
"My Friend Bobby," by Alan E. Nourse "Neb,"
by Robert Reginald "My Friend," by Anonymous
[poem] "Kerfol," by Edith Wharton "The
Monster," by S. M. Tenneshaw "Tinker," by E.
Nesbit "Phantom Dogs," by Elliott O'Donnell
"The Dogs of Hannoie," by E. C. Tubb
"Warlock," by Gordon Stables [poem] "Spaniel
and Newfoundland Dogs," by Edward Jesse "A
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Dog of Flanders," by Ouida "Guard Dog," by
Robert Hood "Rip Van Winkle," by Washington
Irving "Stories of Dog Sagacity," by W. H. G.
Kingston "The Best Friend," by Meribah
Philbrick Abbott [poem] "Grab a Knife and
Save a Life," by Mark E. Burgess "Kazan," by
James Oliver Curwood "Mercy's Reward," by Sir
Edwin Arnold [poem] "Snap: The Story of a
Bull-Terrier," by Ernest Thompson Seton "Dogs
Questing," by John Gregory Betancourt "The
Widow's Dog," by Mary Russell Mitford "The
Beast of Space," by F. E. Hardart "Oil of
Dog," by Ambrose Bierce "Spirit Dog," by Jack
Dann "Little Doggerel," by Robert Reginald
Page 29/64

Access Free The Man In The Red Coat
[poem] "A Pilgrim," by Robert W. Chambers
"The Open Window," by Saki "Memoirs of a
Yellow Dog," by O. Henry "The Sound of the
Barkervilles," by Robert Reginald. And don't
forget to search this ebook store for
"Wildside Megapack" to see more volumes in
the series, including more animal stories
(like Cats), plus mysteries, adventure
stories, westerns, ghost stories, science
fiction -- and much, much more!
True Love Never Bleeds is a fast-paced,
multilayered thriller, with a love story
fraught with contradictions and potential for
betrayal. With the background of the election
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of a Fascist president in the United States,
old enemies attack Peter Binder and his
lover, Maria Davidoff, on the shore of a
frozen, Canadian lake. Peter, a geological
explorer and troubled former SEAL, and Maria,
a former Russian spy once tasked with Peter’s
murder, survive the attack. Investigators
discover a listening device in Peter’s cabin.
Who has been listening to the conversations
in the cabin? And why? Using old accusations
of murder, from when Peter served in
Afghanistan, the CIA holds him to a contract.
Alden Sage, advisor to the former president,
brings release, but with a cost – one last
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job. Russian interests work with North Korea
to fast-track development of Cerro Nublado, a
highly controversial copper deposit in Peru.
Alden suspects a hidden agenda, and a secret
at Cerro Nublado that may threaten the safety
and security of the entire free world. Alden
tasks Peter with discovering that secret, but
Maria angrily insists he must stay away from
Peru. Will Peter survive the multiple and
vicious attacks on his way to Peru and Cerro
Nublado? Will he survive El Come Huevos, The
Egg Eater, who tortures his victims before he
kills them? Do the rocks of Cerro Nublado
really hide a dangerous secret in plain
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sight? Even if Peter survives the hidden
Russian agendas, relentless attacks, and the
world of the Fascist president, can he
survive his love for Maria? In the end, he
must search in the jungle, for the truth at
Cerro Nublado, and he must search in his
heart, for the truth that is Maria.
A New York Times bestseller What would you do
in the last hour of your life? The story of
Welles Crowther, whose actions on 9/11 offer
a lasting lesson on character, calling and
courage One Sunday morning before church,
when Welles Crowther was a young boy, his
father gave him a red handkerchief for his
Page 33/64

Access Free The Man In The Red Coat
back pocket. Welles kept it with him that
day, and just about every day to come; it
became a fixture and his signature. A
standout athlete growing up in Upper Nyack,
NY, Welles was also a volunteer at the local
fire department, along with his father. He
cherished the necessity and the camaraderie,
the meaning of the role. Fresh from college,
he took a Wall Street job on the 104th floor
of the South Tower of the World Trade Center,
but the dream of becoming a firefighter with
the FDNY remained. When the Twin Towers fell,
Welles’s parents had no idea what happened to
him. In the unbearable days that followed,
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they came to accept that he would never come
home. But the mystery of his final hours
persisted. Eight months after the attacks,
however, Welles’s mother read a news account
from several survivors, badly hurt on the
78th floor of the South Tower, who said they
and others had been led to safety by a
stranger, carrying a woman on his back, down
nearly twenty flights of stairs. After
leading them down, the young man turned
around. “I’m going back up,” was all he said.
The survivors didn’t know his name, but
despite the smoke and panic, one of them
remembered a single detail clearly: the man
Page 35/64

Access Free The Man In The Red Coat
was wearing a red bandanna. Tom Rinaldi’s The
Red Bandanna is about a fearless choice,
about a crucible of terror and the
indomitable spirit to answer it. Examining
one decision in the gravest situation, it
celebrates the difference one life can make.
Niets te vrezen
The Red Bandanna
The Call of the Wild, White Fang, Love of
Life, To Build a Fire
Ik ben dynamiet
Engeland, Engeland
Adventures with an Interdimensional
Psychopath
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In deze laatste, briljante thriller van de
grootmeester van het genre stelt John Le
Carré de vraag wat je je land nog
verschuldigd bent als het geheel van je is
vervreemd. Silverview is de laatste,
intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek
verschijnt postuum in de week dat Carré
negentig zou zijn geworden. Julian
Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in
de City van Londen de rug toegekeerd en is
een boekhandel begonnen in een stadje aan
de Engelse kust. Een paar maanden na de
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opening krijgt hij ’s avonds bezoek van
Edward, een Poolse immigrant die in
’Silverview’ woont, een groot huis aan de
rand van het stadje. Edward blijkt heel
wat te weten over Julians achtergrond en
heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert
hij. Hij vraagt Julian de oren van het
hoofd en komt al snel met grote
toekomstplannen voor de bescheiden
boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime
Dienst in Londen een brief over een
gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met
de rust in Julians toevluchtsoord.
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Silverview is het fascinerende verhaal
over een onwaarschijnlijke vriendschap en
de confrontatie tussen onschuld en
levenservaring, en tussen burgerplicht en
persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het
vermogen op meer fronten tegelijk te
opereren: de uitwerking van de super
ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte
dialogen en van het karakter van zijn
personages.’ Volkskrant magazine
"The quintessential Jack London is in the
on-rushing compulsive-ness of his northern
stories," noted James Dickey. "Few men
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have more convincingly examined the
connection between the creative powers of
the individual writer and the unconscious
drive to breed and to survive, found in
the natural world. . . London is in and
committed to his creations to a degree
very nearly unparalleled in the
composition of fiction." His story of the
dog Buck (“The Call of the Wild”), who
learns to survive in the bleak Yukon
wilderness, is viewed by many as his
symbolic autobiography. “White Fang”
(1906), which London conceived as a
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"complete antithesis and companion piece
to The Call of the Wild," is the tale of
an abused wolf-dog tamed by exposure to
civilization. “To Build a Fire”, a
marvelously desolate short story set in
the Klondike. Content: The Call of the
Wild White Fang Love of Life To Build a
Fire Illustrated by Valery Gogina and Lysa
Caliostra.
De schrijver van een biografie van de
Franse auteur Gustave Flaubert (1821-1880)
gaat zijn boekje te buiten.
Een apart verhaal met in de hoofdrol een
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bedenkelijke schildpad en een jonge vrouw
met een verstandelijke beperking. Een
hartverwarmende roman die doet denken aan
Mark Haddons Het wonderlijke voorval van
de hond in de nacht, en een hoofdpersoon
die net zo innemend en naïef is als
Forrest Gump alleen gaat het hier om een
meisje. Als Audrey hoort dat haar vader in
een coma is geraakt na een botsing met een
kerstboom en nu thuis, in Canada, in een
ziekenhuis ligt, overwint ze haar
vliegangst om naar hem toe te kunnen. Maar
eerst geeft ze haar schildpad Winnifred af
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bij haar vrienden, die helaas geen
kampioen schildpadverzorgers blijken te
zijn. Als Audrey in het vliegtuig een air
marshal ontwapent en zich in het toilet
opsluit, komt de lezer er al snel achter
dat er iets bijzonders aan de hand is met
Audrey. Audreys missie om uit te zoeken
wie haar vader nu werkelijk was, en om
Winnifred terug te vinden blijkt een
gedenkwaardig avontuur te zijn. Jessica
Grant is een Canadese schrijfster. Ze
heeft voor haar korte verhalen onder
andere de Western Magazine Award for
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Fiction en de Journey Prize gewonnen.
The Man in the Red Shirt. The Story of
Garibaldi Told for Boys and Girls. [With a
Portrait.].
The Call of the Wild, White Fang, and
Other Stories
An Introduction to Madness
The Life and Traditions of the Red Man
Het enige verhaal
essays over kunst
The year is 3020 and the human race has
colonized most of the solar system with a series
of colonies and stations. But under the facade
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of peace, a secret war is brewing between man
and machine. Enter Catherine, a innocent
school girl who was drawn into the war when
her home on the Virgo Star Colony was attacked
and raided for its human populace. When
Catherine discovers that she has been turned
into a Cy, a person with implanted technology
that gives them super human powers, Catherine
must look for the power within to stop this war
before it consumes everything in its path. Also
included at the end of this book, is a preview of
the next exciting story by AJ Angelique!
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor
de prins? Je leest het in 'Rood, wit en
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koningsblauw' van Casey McQuiston. "Het is
bijna onmogelijk om mee te maken hoe Alex
voor Henry valt zonder zelf verliefd op hem te
worden – op hen allebei, én op dit briljante,
geweldige boek." Dat schreef de New York
Times Book Review bij verschijning van 'Rood,
wit en koningsblauw' van Casey McQuiston.
Deze heerlijke romcom gaat over Alex, zoon van
de Amerikaanse president, en Henry, Britse
prins. Meteen zodra zijn moeder wordt
verkozen tot president, wordt Alex ClaremontDiaz gebombardeerd tot Amerikaanse royalty:
hij is knap, charismatisch en nog intelligent
ook. Het publiek vreet hem op. Eén
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probleempje: Alex ligt in de clinch met een
échte prins, Henry, aan de andere kant van de
grote plas. En als de tabloids daar lucht van
krijgen, worden Alex en Henry gedwongen om
te doen alsof ze het goed hebben gemaakt.
Maar wat begint als een nepvriendschap, groeit
uit tot iets diepers en veel gevaarlijkers. Kan
liefde de wereld redden? Ook als die liefde er
anders uitziet dan verwacht? Casey McQuiston
sleept je met 'Rood, wit en koningsblauw' mee
in een verhaal vol humor en liefde.
Begin jaren zestig. In een saaie voorstad van
Londen brengt de negentienjarige student Paul
de zomermaanden door in zijn ouderlijk huis.
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Op aanraden van zijn moeder schrijft hij zich in
bij de plaatselijke tennisclub. Tijdens een
toernooi ontmoet hij Susan: achtenveertig jaar
oud, zelfverzekerd, ironisch, overdonderend.
Susan is getrouwd, met twee volwassen
dochters. Paul en Susan worden elkaars
geliefden. In Het enige verhaal kijkt Paul jaren
later terug op de zomer die zijn leven voorgoed
veranderde, op het begin van hun liefde, op de
daaropvolgende jaren samen en hoe dit leven
uiteindelijk, heel langzaam, ontrafelde.
40 jaar na oorspronkelijke uitgave verschijnt
Julian Barnes’ debuutroman ‘Metroland’
opnieuw. Christopher en Toni zetten zich samen
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af tegen de wereld. Ze worstelen zich door de
sleur van school heen, worden geoefende
flaneurs, en werpen een cynische blik op de
inwoners van Metroland, het deel van de
voorstedelijke slaapstad dat Christopher zijn
thuis noemt. Smachtend naar het begin van het
echte leven volgen we Christopher tot in Parijs,
waar, in een waas van seks, Frans theater en
liefde, les événements van 1968 volledig aan
hem voorbijgaan, en alles toch weer terugleidt,
tot Toni’s teleurstelling, naar Metroland.
Traveller: the man in red
Finse dagen
Dare to Believe in the Man in the Red Suit
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Invincible Villian
The Studio
Hoogteverschillen

‘Ik geloof niet in God, maar ik mis Hem.’ Niets te vrezen
is onder meer een familiegeschiedenis, een
ideeënwisseling met zijn broer – een vooraanstaand
filosoof –, een overdenking van de dood, een viering van
de kunst, een discussie over God en een eerbetoon aan de
Franse schrijver Jules Renard. Al bij zijn eerste roman
werd Julian Barnes geprezen om de volwassen manier
waarop hij over de dood schreef. Bijna dertig jaar later
keerde hij in Niets te vrezen even wijs, prettig en
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ontregelend naar dat onderwerp terug. Het leest als de
intellectuele blauwdruk van een briljante geest, een tocht
langs de inspiratiebronnen van Barnes’ vroege oeuvre.
Oligarch Boris Berezovski overleed onder verdachte
omstandigheden; veiligheidsdienstmedewerker Aleksandr
Litvinenko bezweek aan de gevolgen van een
poloniumvergiftiging; Sergej Skripal, medewerker van
een militaire inlichtingendienst, en zijn dochter Joelia
werden blootgesteld aan zenuwgas. Ook buiten Rusland
worden critici, opponenten en 'verraders' uit de weg
geruimd. Het grote aantal brutale moorden en de
groeiende omvang van spionage en hacking in het Westen
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wijzen op de ambities van Rusland om wereldwijd zijn
invloed te vergroten. Zelfs de machtigste landen kunnen
het Kremlin en Vladimir Poetin niet stoppen. Bekroond
onderzoeksjournalist Heidi Blake reconstrueert de vele
moordzaken en analyseert de consequenties van de
strategie van Rusland en van de halfhartige reactie van het
Westen. Heidi Blake heeft haar verhaal gebaseerd op
forensisch bewijs, informatie van geheime diensten, vele
duizenden documenten en honderden interviews met
sleutelfiguren.
Throughout all the years of our life we each have our
memories of Christmas. These memories have many
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perspectives; as children, young adults, adults, parents and
grandparents. These memories also are based on many
beliefs; in the birth of a child of God, giving and
receiving, Santa, presents and family. Unfortunately there
are also stresses; what do we buy?.. What do others desire
or demand... What about the man in the red suit, is he
real?... How do we describe him to our children and
ourselves?...What do we believe and what do we do to
embrace the real reason for the season?... Through the
eyes, mind, and heart of Tabby Mae, experience a
heartfelt balance of all the above. Her story will touch the
feelings of all ages and beliefs with a warmth that will be
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returned season after season.
Chu Xiao had teleported over, his previous self had stolen
the woman from a trash youth, but on the day of their
wedding, the trash youth had been reborn, and had
sharpened his blade and blade as he rushed over to seize
the bride ..."AHH!" What do we do if we fight with the
child of destiny? ""Waiting online. It's quite urgent!"
The Dog MEGAPACK ®
A rediscovered treasure of Native American literature
An Illustrated Magazine of Fine & Applied Art
Rood, wit & koningsblauw
The Call of the Wild and Selected Stories
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De man in de rode mantel
Of all Jack London's fictions none have been so popular
as his dog stories. In addition to The Call of the Wild, the
epic tale of a Californian dog's adventures during the
Klondike gold rush, this edition includes White Fang, and
five famous short stories - 'Bâtard', 'Moon-Face', 'Brown
Wolf', 'That Spot', and 'To Build a Fire'. ABOUT THE
SERIES: For over 100 years Oxford World's Classics has
made available the widest range of literature from around
the globe. Each affordable volume reflects Oxford's
commitment to scholarship, providing the most accurate
text plus a wealth of other valuable features, including
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expert introductions by leading authorities, helpful notes
to clarify the text, up-to-date bibliographies for further
study, and much more.
Je voegt twee dingen samen die nog niet eerder zijn
samengevoegd. En de wereld is veranderd. Mensen
hebben het op dat moment misschien niet in de gaten,
maar dat doet er niet toe. De wereld is hoe dan ook
veranderd. Je voegt twee mensen samen die nog niet
eerder zijn samengevoegd. Dan wordt, op enig moment,
vroeg of laat, om de een of andere reden, een van de twee
weggenomen. En wat wordt weggenomen is groter dan de
som van wat er eerst was. Het nieuwe boek van Julian
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Barnes gaat over luchtballonnen, fotografie, liefde en
verdriet, over het samenvoegen van twee dingen, en twee
mensen, om ze vervolgens uit elkaar te rukken. In 2008
verloor Julian Barnes zijn geliefde vrouw na dertig jaar
huwelijk. Zijn nieuwe boek gaat over die liefde en zijn
verdriet, en over de onbetrouwbaarheid van onze
herinneringen. Maar eerst gaat het over luchtballonnen en
fotografie, twee dingen die in de negentiende eeuw bij
elkaar werden gevoegd. Daardoor kon de mens ineens
nieuwe hoogtes verkennen, maar ook tot ongekende
dieptes vallen.
Enriched Classics offer readers accessible editions of
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great works of literature enhanced by helpful notes and
commentary. Each book includes educational tools
alongside the text, enabling students and readers alike to
gain a deeper and more developed understanding of the
writer and their work. The Call of the Wild tells the story
of the magnificent dog, Buck, who’s loyalty is tested by
cruel men in search of gold in the Klondike. Brutally
treated, Buck finds the blood of his wolf ancestors rising
within him and breaks free to roam the Alaskan
wilderness as leader of a pack instead of as a pawn in his
owner’s ruthless mission. Enriched Classics enhance your
engagement by introducing and explaining the historical
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and cultural significance of the work, the author’s
personal history, and what impact this book had on
subsequent scholarship. Each book includes discussion
questions that help clarify and reinforce major themes and
reading recommendations for further research. Read with
confidence.
Finse dagen is de nieuwe roman van Herman Koch,
bestsellerauteur van onder andere Het diner en De
greppel. In Finse dagen keert hij terug naar Finland en zijn
jeugd in Amsterdam-Zuid. Op feestjes, tijdens etentjes
wordt Herman Koch vaak op meewarige toon gevraagd
naar zijn 'Finse periode'. Hij doet er zelf ook lacherig
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over, en dat heeft alles te maken met de
ongeloofwaardigheid van zijn verblijf in Finland. Een
lange, onhandige jongen van negentien die ervoor kiest
om op een zeer afgelegen plek op het land en in de bossen
te gaan werken. Het klinkt wellicht romantisch, maar dat
was het niet. Zijn moeder was kort ervoor overleden en
Herman ging erheen om weg te zijn van zijn vader en
diens nieuwe vriendin, en om uit te stellen wat hij
eigenlijk allang wist. Veertig jaar later is Koch terug in
Finland en stuit hij op een dichtbundel die expliciet
verwijst naar zijn eerdere verblijf. Niet langer kan hij deze
periode afdoen met een grap. Hij neemt zijn eigen
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geschiedenis onder de loep, onderzoekt hoe herinneringen
werken en hoe hij dit verhaal kan vertellen zonder de
werkelijkheid te besmeuren. Finse dagen van Herman
Koch is een indringende roman over rouw, volwassen
worden en over wat je woorden moet geven en wat beter
verzwegen kan blijven.
Silverview
The Man in the Red Mask
Vallen is als vliegen
Een reiziger
In Londen en Parijs
A Memoir
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Eind jaren dertig staat een jonge man –
aanstormende componist, toegewijde huisvader –
met een ingepakt koffertje bij de lift van een
flatgebouw in Leningrad. Hij wacht er de hele
nacht, nachtenlang, in de overtuiging dat hij
opgepakt zal worden en afgevoerd naar het
Grote Huis. Geen enkele beroemdheid die hij in
de afgelopen tien jaar heeft ontmoet, kan hem nu
helpen. En weinig mensen die naar het Grote
Huis worden afgevoerd, komen ooit terug. Aldus
begint de eerste roman van Julian Barnes sinds
zijn met de Man Booker Prize bekroonde Alsof
het voorbij is. Een verhaal over de botsing tussen
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Kunst en Macht, en de compromissen die een
kunstenaar moet aangaan om zijn stempel op de
wereld te drukken – dit allemaal aan de hand van
de fictionele biografie van een van de grootste
componisten van de twintigste eeuw, Dmitri
Sjostakovitsj. 'Het tumult van de tijd' is wel
Barnes’ meest diepgaande werk tot nu toe, het
werk van een literaire grootmeester.
Julian Barnes gidst ons in ‘De man in de rode
mantel’ door een van zijn lievelingstijdperken, de
Belle Époque, in deze geestige, rijk
geïllustreerde, onconventionele biografie van
dokter Samuel Jean Pozzi (1846-1918). Dokter
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van de beau monde in Parijs, kunstliefhebber,
anglofiel, vriend van Marcel Proust en vertaler
van Charles Darwin: een buitengewoon veelzijdig
man, een echte Europeaan, en een voetnoot in de
geschiedenis. Tot nu. Julian Barnes tilt Pozzi voor
heel even uit de vergetelheid in dit wervelende
portret van een ruimdenkende man en de
bruisende tijd waarin hij leefde.
De moordcampagne van het Kremlin en Poetins
geheime oorlog tegen het Westen
Lady Cy
Metroland
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