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Mars Andy Weir 2014-05-22 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 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
Charlotte's web Elwyn Brooks White 1980 De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze
zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan
wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek,
verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te
nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la
dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen
ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
The artist’s way Julia Cameron 2020-08-04 Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s
everseller The Artist’s way. Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Camerons everseller. The Artist’s
Way is het belangrijkste boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een
onmisbare gids om een creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen, of
misschien nog wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de
invloed die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten
voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor een nieuw
decennium.
Steal like an artist Austin Kleon 2022-03-16 Aan de hand van tien praktische en verrassende inzichten zet Steal like an artist je op
weg naar meer creativiteit. Met als belangrijkste tip: beter slim gejat dan slecht bedacht. Want Picasso wist het al: 'Kunst is diefstal.'
Ideeën die zomaar uit het niets komen, zijn meestal niet de beste - als ze al bestaan. Laat je dus volop inspireren door het werk van
anderen, steel goede ideeën en zet ze naar je hand. Volg je interesses, waar ze je ook naartoe leiden. Vroeg of laat wordt die
hobby misschien wel je levenswerk. Vergeet het cliché dat je moet schrijven over wat je al weet. Schrijf in de plaats daarvan het
boek dat je wilt lezen, maak de film die je wilt zien. En bovenal: wees steeds vriendelijk, blijf uit de schulden en durf af en toe saai te
zijn. Want alleen dan zul je voor jezelf ruimte creëren om grenzen te verleggen. Beter slim gejat dan slecht bedacht Je kunt al
beginnen vóórdat je weet wie je bent Schrijf het boek dat je zelf wilt lezen Gebruik je handen Nevenprojecten en hobby's zijn
belangrijk Maak goed werk en deel het met anderen Grenzen bestaan niet meer Wees vriendelijk (we leven in een kleine wereld)
Wees saai (alleen zo raakt je werk af) Creativiteit is schrappen
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld Elif Shafak 2020-03-21 'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant
'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger 'Shafak schildert in woeste streken een levendig en hoopvol
portret van een clubje kleurrijke overlevers in de gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA
gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar noemen, wordt vermoord en
achtergelaten op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover heeft kunnen
komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur
van de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral
herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar op
zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize 2019.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog
Voor alle liefhebbers van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan
doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij
werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo. Ze

hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op
in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony
Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de
internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox. Anthony
Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in
je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Het tumult van de tijd Julian Barnes 2016-01-13 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 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.
How to Become a Famous Writer Before You're Dead Ariel Gore 2007-03-27 This may come as a shock, but brilliant writing and
clever wordplay do not a published author make. True, you’ll actually have to write if you want to be a writer, but ultimately literary
success is about much more than putting pen to paper (or fingers to keys). Before you snap your pencil in half with frustration,
please consider the advice writer, teacher, and self-made lit star Ariel Gore offers in this useful guide to realizing your literary
dreams. If you find yourself writing when you should be sleeping and scribbling notes on odd pieces of paper at every stoplight, you
might as well enjoy the fruits of your labor. How to Become a Famous Writer Before You’re Dead is an irreverent yet practical guide
that combines solid writing advice with guerrilla marketing and promotion techniques guaranteed to launch you into print—and into
the limelight. You’ll learn how to: • Reimagine yourself as a buzz-worthy artist and entrepreneur• Get your work and your name out
in the world where other people can read it• Be an anthology slut and a brazen self-promoter• Apply real-world advice and
experience from lit stars like Dave Barry, Susie Bright, and Dave Eggers to your own careerCheaper than an M.F.A. but just as
informative, How to Become a Famous Writer Before You’re Dead is your catapult to lit stardom. Just don’t forget to thank Ariel
Gore for her inspiring, hands-on plan in the acknowledgments page of your first novel!
Over leven en schrijven Stephen King 2013-10-31 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 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.
Brave huisvaders Tom Perrotta 2012-01-30 Brave huisvaders is een hilarische zedenschets over een aantal burgerlijke gezinnetjes
in een slaperige buitenwijk, waar de speelplaats het middelpunt is van het leven overdag. Sarah is ongelukkig in haar rol als
huismoeder en vindt geen aansluiting bij de andere moeders. Todd heeft zijn draai gevonden als huisman en teert nog steeds op
zijn gloriejaren als puber. Mary Ann is een supermoeder die elke dinsdagavond stipt om negen uur seks met haar man heeft. De
rustige levens van deze jonge gezinnetjes worden verstoord wanneer een vrijgekomen pedofiel in de buurt komt wonen en twee
van de ouders een affaire beginnen die verder gaat dan ooit de bedoeling was. Brave huisvaders werd verfilmd als Little Children,
en de film werd door de pers lovend ontvangen.
The Dark and Feeling Clarence Major 1974
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar
brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder
de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder
de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis
dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige overlevende van
de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis.
Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan
zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij,
maar wier beeld in de schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden
meelijden, zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
Onverzameld werk B.J. Novak 2014-02-26 Komiek en schrijver van de Amerikaanse editie van The Office B.J. Novak heeft een
onnavolgbaar verteltalent. Subtiel en met een feilloos gevoel voor timing fileert hij de absurditeiten van het moderne leven in deze
razendsnelle afwisseling van korte verhalen en komische sketches. In ‘Revanche’ lezen we hoe de haas in een diepe depressie
raakt nadat de schildpad hem heeft verslagen. Hij zoekt en verliest zichzelf in eten, drank, religie, yoga en vrijwilligerswerk en
concludeert dat er maar één manier is om eroverheen te komen: revanche. En in ‘De man die de kalender uitvond’besluit een
middeleeuwer dat hij er genoeg van heeft om de dagen aan te duiden als ‘Dag na Bewolkte Dag’: hij maakt een kalender. Op de
dag die hij 14 februari noemt krijgt hij ruzie met zijn vriendin. Geïnspireerd door schrijvers als Woody Allen en Joshua Ferris,
schreef B.J. Novak een bundel grillige, ontroerende en geestige verhalen, elk met een frisse, onconventionele blik op de wereld om
ons heen.
De correcties Jonathan Franzen 2012-05-07 De correcties is Jonathan Franzens alom bejubelde meesterwerk over de oude Enid
en Alfred Lambert en hun drie kinderen Denise, Gary en Chip, die moeite hebben zich te ontworstelen aan de invloed van hun
ouders. Denise is als eigenaar van een bekroond restaurant weliswaar maatschappelijk geslaagd, maar gescheiden en ongelukkig

in de liefde. Gary, getrouwd en vader van drie kinderen, lijkt een succesvolle suburb-bewoner, maar hij lijdt aan de ziekte van de
geslaagde man: hij vindt niets van wat hem vroeger plezier bracht nog de moeite waard. Het slechtst is Chip eraan toe. Aan zijn ooit
veelbelovende universitaire loopbaan is door een seksschandaal een einde gekomen, en nu probeert hij zijn net afgeronde
scenario aan een filmproducent te verkopen. Als hij bij toeval de echtgenoot van zijn minnares ontmoet komt hij terecht in een
maalstroom van hilarische en volstrekt onvoorspelbare gebeurtenissen. Intussen probeert Gary het familiekapitaal van zijn
dementerende vader te behoeden voor totaal verval en gaan de oude Enid en Alfred hun noodlot tegemoet op een cruiseschip.
Jonathan Franzen geeft met De correcties een hilarische en overrompelende visie op de ziel van de westerse maatschappij. Nu al
kan het boek met recht een van de grote romans van de 21ste eeuw worden genoemd. Jonathan Franzen (1959) woont en werkt in
New York. In 2001 won hij de National Book Award voor De correcties, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren werden verkocht.
Hij publiceerde eerder de romans De 27ste stad en Schokgolven. De correcties is een zeldzaamheid: een boek dat hoog inzet,
stilistisch verbluft en niet kan worden weggelegd tot het is uitgelezen. pieter steinz, nrc handelsblad Met voorsprong het beste boek
dat ik in jaren gelezen heb. Het enige slechte is dat het jammer genoeg na 502 paginas ophoudt. yves desmet, de morgen Een
knap, onderhoudend, goedgeschreven en bij vlagen buitengewoon grappig boek. hans bouman, de volkskrant
Famous Writers Course 1960
Een werkweek van 4 uur Timothy Ferriss 2017-01-25 Vergeet het oude concept van hard werken tot aan je pensioen en stel je
spannende levensplannen niet uit Vraag Timothy Ferriss wat hij aan het doen is, en de kans is groot dat je als antwoord krijgt:
‘skiën in de Andes’, ‘duiken in Panama’ of ‘tangodansen in Buenos Aires’. Ferriss heeft namelijk het achterhaalde idee van ‘eerst
werken, dan leven’ ingeruild voor een rijk leven in het hier en nu. Niet geld stelt je daartoe in staat, maar de nieuwe economische
factoren tijd en mobiliteit. Wacht niet langer, zeker niet in tijden van economische onzekerheid. En vergeet het achterhaalde idee
van werken tot je pensioen. Of je nu die grote wereldreis wilt maken, een maandelijks salaris van vijf cijfers wilt met zo weinig
mogelijk inspanning, of gewoon minder wilt werken en meer wilt genieten – Een werkweek van vier uur geeft het antwoord. Dit
revolutionaire boek wijst je de weg naar een nieuw leven van weinig werkuren, veel vrije tijd en geld in overvloed, of je nu een
overwerkte loonslaaf bent of een ondernemer die klem zit in het succes van zijn bedrijf. De pers overEen werkweek van 4 uur
‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times ‘Zijn adviezen snijden en hout en zijn soms verfrissend anders
en eigenwijs.’ Aktueel ‘Het kan: veel verdienen, weinig werken.’ Intermediair
Einsteins dromen Alan Lightman 1992 In dromen ziet Albert Einstein allerhande consequenties van zijn relativiteitstheorie.
Weduwe voor een jaar John Irving 2017-03-07 Ruth Cole is een complexe persoonlijkheid, met tegenstrijdige karaktertrekken - een
moeilijke vrouw. 'Aardig' in de gangbare zin van het woord is ze niet, onvergetelijk wel. Het verhaal van Ruth Cole wordt verteld in
drie delen, steeds rond een kritiek moment in haar leven. Het eerste deel speelt zich af op Long Island, in de zomer van 1958, als
Ruth pas vier is. Een tweede venster op haar leven gaat open in het najaar van 1990, wanneer het privéleven van de nog
ongetrouwde Ruth aanmerkelijk minder succesvol verloopt dan haar loopbaan als schrijfster. Ze gaat naar Amsterdam en vertrouwt
haar eigen oordeel over mannen niet. Met reden.
Een overbodige vrouw Rabih Alameddine 2015-10-08 Ze kent Lolita's moeder beter dan de hare. Aldus Aalia Sohbi. Aalia, 72,
woont haar hele leven in Beiroet, is gescheiden van haar man, 'de lusteloze muskiet met onmachtige slurf', en ze hertrouwt niet.
Liefde voor de literatuur bepaalt haar leven. Ze vertaalt één meesterwerk per jaar. Niemand krijgt de vertalingen ooit onder ogen.
Een overbodige vrouw bestrijkt één dag, waarin een aantal confrontaties Aalia's leven op de grondvesten doen schudden.
Tegelijkertijd is de roman een gecomprimeerde geschiedenis van een halve eeuw Beiroet, én ruim een halve eeuw wereldliteratuur.
The Best of the Magazine Markets for Writers 2008 Marni E. McNiff 2007-12 The 1,746 best freelance markets for writers, including
feature articles that examine current needs for the travel and leisure market, music and the arts, self-help, and religious/inspirational
markets.
Writing for Real Daniel Knapp 1972
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt
een hevige strijd tussen de twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters
Hector en Alexander getraind om deel te nemen aan 'een spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te
worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun
twee mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal gecomponeerd
negentiende-eeuws decor neemt Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in
een fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
Ik ben je niet vergeten Christina Lauren 2018-11-08 Macy Sorensen heeft haar leven goed op orde. Ze staat op het punt te trouwen
als ze onverwacht haar eerste en enige echte liefde na jaren weer tegen het lijf loopt. Ooit kon ze met haar vroegere buurjongen
Elliot Petropoulos haar diepste geheimen delen. Hij was alles voor haar. Tot die ene noodlottige avond... Na die avond hebben ze
elkaar nooit meer gezien of gesproken. Elliot heeft nooit geweten waarom Macy hem niet meer wilde zien. En hij heeft nooit de
kans gekregen zijn kant van het verhaal te vertellen. Macy heeft zich al die jaren nooit meer echt zichzelf gevoeld, zoals ze dat bij
Elliot kon. Ze verloor in één klap haar geliefde en haar beste vriend. Kunnen Elliot en Macy die gemiste tijd én kansen nog inhalen?
Je had het kunnen weten Jean Hanff Korelitz 2015-08-25 Grace Reinhart heeft het leven waar ze altijd al van droomde: een
fantastische man, een lieve zoon en een succesvolle praktijk voor psychotherapie. Sinds kort is ze ook de auteur van een populair
boek, Je had het kunnen weten, waarin ze vrouwen aanspoort beter te luisteren naar hun instinct als dat ze vertelt dat er iets niet
klopt aan de man die ze liefhebben. Grace’ ‘Praktijk voor therapie’-droom verandert in een nachtmerrie als haar man spoorloos
verdwijnt en de politie steeds meer afschuwelijke ontdekkingen over hem doet. Grace doorstaat de mediastorm en moet tot haar
schande toegeven dat ze haar eigen advies voor andere vrouwen beter aan zichzelf had kunnen geven. Haar oude leven lijkt
voorbij. Kan ze een nieuw leven opbouwen voor haar en haar zoon?
De kinderen van de keizer Claire Messud 2011-05-18 In het Manhattan van net na de millenniumwisseling zijn drie dertigers op
zoek naar het ware geluk. Het zijn Danielle, een beginnende, terughoudende televisie-producente, die jaagt op het documentaireidee waarmee ze in één klap haar reputatie kan vestigen. Marina, de beeldschone dochter van een bekende liberale journalist, die
om in alle rust te kunnen werken aan de voltooiing van haar eerste boek, intrekt bij haar ouders in het kolossale appartement aan
Central Park. En ten slotte Julius, een homoseksuele freelance journalist die vernietigende boekrecensies schrijft en dolgraag een
glamoreus New Yorks leven wil leiden zonder al te veel inspanningen.
La belle sauvage Philip Pullman 2017-10-20 22 jaar na Het gouden kompas, het eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie,
keert Philip Pullman terug naar de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereldwijd wist te betoveren. Malcolm

Polstead is een eerlijke en hulpvaardige jongen - maar hij is ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste
geheim het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers van het Magisterium hem opzoeken en
alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand verstrengeld in een
gevaarlijk complot. Ondertussen is er een storm op komst, en een overstroming dreigt. Deze overstroming zal ieders leven op zijn
kop zetten. Wat kan Malcolm nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullman-fans werpt dit avontuurlijke verhaal
nieuw licht op oude bekenden; voor aanstaande Pullman-fans is het een meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze
nieuwe held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele prijzen, waaronder de Smarties Prize, de Carnegie Medal,
The Guardian Children's Fiction Prize, de Whitbread Award en de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In 2008 noemde
The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste Britse schrijvers sinds 1945'.
Gesprekken met vrienden Sally Rooney 2017-10-25 'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een moderne roman over de
lusten en lasten van de jeugd. Rooney schrijft in een heldere stijl en met onderkoelde humor. 'Gesprekken met vrienden' is
Rooneys debuutroman, die door 'The Guardian' als een van de belangrijkste debuten van 2017 is uitgeroepen. Een meesterwerk.
'Een schrijver om in de gaten te houden.' - The Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The Bookseller Frances is 21 jaar oud,
koel en observerend. Ze studeert en doet samen met haar beste vriendin Bobbi aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden
door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank onder de indruk van haar en haar echtgenoot Nick, die nooit echt is
doorgebroken als acteur. Wat aan het begin een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd soort intimiteit. Frances
probeert haar leven geordend te houden, maar haar relaties ontsnappen steeds meer aan haar greep. Dan probeert ze iets
radicaals: van moment tot moment leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
The Writer 1887
Alsof het voorbij is Julian Barnes 2011-10-29 In 'Alsof het voorbij is' van Julian Barnes heeft de tijd Tony Webster ingehaald: ineens
is hij een man van middelbare leeftijd, die met weemoed terugkijkt op zijn schooljaren. Hij heeft vriendschappen, een carrière en
een huwelijk gehad, een best makkelijke scheiding. Hij heeft zeker nooit geprobeerd iemand pijn te doen. Maar het geheugen is
niet perfect. Het kan altijd verrassen, zoals een brief van een advocaat zal bewijzen. 'Alsof het voorbij is' is het verhaal van een man
die voorgoed afscheid neemt van de beloftes van zijn jeugd.
De bekentenissen van Frannie Langton Sara Collins 2019-04-04 Londen, 1826. Frannie Langton is geen alledaagse vrouw: ze is
jong, heeft een opleiding gehad en staat terecht voor een afschuwelijke dubbele moord. Maar ze is ook zwart. De rechtbank en de
kranten zijn in alle staten. Wie is deze voormalige slavin - inmiddels vrije vrouw - die helemaal vanuit de kolonie Jamaica naar het
Engelse moederland gekomen is om haar werkgevers in hun bed op vreselijke wijze te vermoorden? Ze was bedoeld als een
geschenk maar bleek hun ondergang. De getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een verleidster, een heks en een meesterlijke
manipulator. Maar Frannie heeft en ander verhaal te vertellen en zal dat koste wat kost doen, ook als anderen haar liever de mond
snoeren. Sara Collins neemt de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische Oceaan en langs de duisterste bladzijden van
onze geschiedenis. Het schetst een indringend beeld van hoe ras, klasse en onderdrukking het slechtste in mensen naar boven
brengt terwijl het voor anderen een innerlijke kracht aanwakkert. Bovenal is het een verhaal over een meisje dat in de verkeerde tijd
op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje dat zowel slachtoffer als dader is in een wereld die haar het liefste ten onder ziet
gaan.
Carrie Stephen King 2015-10-28 Carrie van Stephen King is het bloedstollende verhaal over Carrie White, een buitenbeentje met
een godsdienstwaanzinnige moeder, dat al twee keer werd verfilmd. Carrie heeft nooit de goede kleren aan, is niet goed in
spelletjes en is altijd de laatste die de grap begrijpt. En dus wordt ze het mikpunt van alle treiterijen. Maar Carrie is geen normaal
meisje. Als ze wil, kan ze dingen laten bewegen met haar gedachten. Het is een zonde, vindt haar moeder, daarom maakt ze het
haar geheime spelletje. Ze kan knikkers laten dansen, kaarsen omgooien, deuren op slot doen. Dan komt uit onverwachte hoek
een vriendelijk gebaar. Een van de meisjes heeft spijt van haar aandeel aan de pesterijen en vraagt haar vriendje, een van de
populaire jongens, om Carrie mee te vragen naar het schoolfeest. Dit valt in slechte aarde bij de grootste pestkop van de klas die
het Carrie niet gunt, en ze bedenkt een afschuwelijke wraakactie. Carries droom wordt werkelijkheid, om vervolgens op het
hoogtepunt compleet aan gruzelementen te vallen. Dan slaan bij Carrie alle stoppen door... Stephen King (1947) heeft meer dan
tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste
boeken zijn Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs
ontving King de National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Bloederig en angstaanjagend...
je kan het niet neerleggen!’ Chicago Tribune ‘Staat garant voor koude rillingen.’ The New York Times
Schrijven vanuit je hart Natalie Goldberg 2018-01-30 Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven.
Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen om je droom waar te maken. Zelf een boek
schrijven is de droom van veel mensen. Met de tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was zelf een boek schrijven nog nooit zo
makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een gepassioneerde oproep om je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het boek is
opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin steeds een advies wordt uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering
inspirerende teksten die tot de verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn of haar hart.
Tijgers in de nacht Fiona McFarlane 2014-06-16 De 75-jarige weduwe Ruth woont alleen aan de Australische westkust. Haar twee
zoons wonen ver weg, en in haar afgelegen strandhuis probeert ze de laatste jaren van haar leven zinvol door te brengen. Op een
ochtend wordt Ruth angstig wakker. Ze is ervan overtuigd dat er een tijger in haar huis rondsluipt. Dan krijgt ze totaal onverwacht
bezoek van een exotische vrouw die beweert namens de regering voor haar te komen zorgen. Deze Frida weet met haar kordate
optreden en charme een plek te veroveren in zowel Ruths hart als haar huis.Frida en de tijger: ze zijn er, en ze gaan niet meer weg.
Maar zijn ze wel wat ze lijken? Wie kan Ruth vertrouwen? En kan ze zichzelf nog wel vertrouwen?Beschreven door de ogen van
Ruth geeft Tijgers in de nacht een bloedstollende en tegelijkertijd ontroerende inkijk in het leven van een vrouw die op zoek is naar
houvast en liefde.
Dollanganger - bloemen op zolder Virginia Andrews 2013-05-29 Vier gelukkige kinderen verliezen hun vader bij een
verkeersongeluk. Hun verwende moeder wendt zich in wanhoop tot haar ouders, die haar hebben onterfd toen zij vijftien jaar
geleden wegliep om met een halfoom te trouwen. Zo verhuizen de kinderen in het holst van de nacht naar het riante landgoed van
hun grootouders. Ze worden verstopt op een donkere, muffe zolder en moeten daar blijven tot de ongelooflijk rijke grootvader is
gestorven. Dat is slechts een kwestie van dagen, volgens de moeder. Maar dagen worden maanden en uiteindelijk jaren en nog
steets gaat de zieke oude man niet dood. De wegkwijnende kinderen worden 'verzorgd'door de grootmoeder, die hen kwelt en
vernedert. De twee oudste kinderen naderen de volwassenheid, worstelen met nieuwe verlangens en begeertes. En dan ziet de

oude grootmoeder haar kans schoon. Wrekend... en moordzuchtig.
De lotgevallen van Pieter Simpel Frederick Marryat (Kapitein) 188?
Finnegans wake James Joyce 2014-01-10 Als één boek geldt als onvertaalbaar dan is het wel Finnegans Wake, het laatste grote
werk van James Joyce. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes sloten zich jarenlang op en volbrachten het onmogelijke: een
overzetting die Finnegans Wake niet alleen naar de letter maar ook naar de geest recht doet. Voor wie deze adembenemende
ontdekkingsreis door Joyce' taallabyrint op de voet wil volgen is parallel het origineel opgenomen. Dromen en lezen zullen nooit
meer hetzelfde zijn. Finnegans Wake houdt zich op tussen slapen en waken, in een bewustzijnstoestand waarin de hele wereld, en
vooral alle taal van de wereld samenkomt. Mythen, volksverhalen, losse anekdotes, liedjes, maar ook reclameslogans,
wetenschappelijke formules, woordenreeksen, krantenfrasen en alledaagse conversatie zijn de grondstof voor een hallucinerende
verkennning van de werking van de menselijke geest in droomtoestand. Taal heeft daarin een onnavolgbare hoofdrol: klanken,
betekenissen raken in elkaar verstrikt, gaan met elkaar op de loop, en trekken de lezer een wereld binnen die tegelijk vreemd en
vertrouwd is. Joyce werkte zeventien jaar aan Finnegans Wake. Aanvankelijk heette het manuscript Work in Progress, een titel die
uitdrukt hoe voor Joyce het schrijven aan dit werk een voortdurend onderzoek was. Niet alleen naar de diepten en verborgen
hoeken van de geest, maar ook naar de fundamenten van onze cultuur en naar de kracht van symbolen en mythen. Nooit eerder
verscheen Finnegans Wake in een Nederlandse uitgave. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes brachten het Engels van Joyce
over naar het Nederlands, waarbij aan zoveel mogelijk idiomatische eigenaardigheden van het origineel recht werd gedaan. Hoe ze
daarbij te werk gingen is van woord tot woord te volgen in de parallelweergave van het Engels, dat voor deze uitgave geheel
opnieuw werd gezet, precies volgens de oorspronkelijke regel- en pagina-indeling. Een aantal tekstvarianten met bronvermelding
completeert deze monumentale uitgave.
1984 George Orwell 2013-05-16 Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven
gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid,
tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren. In
Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de
verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd
geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Eragon Christopher Paolini 2011-10-07 Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij
op een jacht in de wouden van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt. Aanvankelijk is Eragon blij met de
vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van de handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van
hem kopen. Dan geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon en de
draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall worden
vreemde bezoekers gesignaleerd, onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als de
boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht Eragon in gezelschap van Saphira en de
oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
De watermethodeman John Irving 2010-08-19 Twee of drie keer zo grappig als de meeste romans.' The New Yorker 'Er is maar
één ding mis met de boeken van John Irving: dat er helaas een eind aan komt.' The Nation 'John Irving is een van de allerbeste
schrijvers van deze tijd.' The Associated Press/.i

how-to-become-a-famous-writer-before-youre-dead-your-words-in-printand-name-lights-ariel-gore

Downloaded from joboti.nl on September 24, 2022 by guest

