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I Know How She Does It: How Successful Women Make The Most Of Their Time
Bestseller Matilda is een fantastisch kinderboek van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Matilda werd succesvol verfilmd door en met
Danny DeVito. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is
geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Matilda is briljant. Ze is een gevoelig meisje
dat geweldig goed kan leren. Toen ze anderhalf was, kon Matilda al praten als een volwassene, met
drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als Dickens,
Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze
vinden haar maar lastig en dulden Matilda totdat ze haar het huis uit kunnen jagen naar een ander
deel van het land, of liever nog veel verder weg. Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken. Ze
bedenkt heel slimme straffen voor haar ouders. En als het hoofd van de school, juffrouw Bulstronk,
haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand anders kan. ‘Roald Dahl is de
beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * Freek de Jonge in de Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De
Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen,
dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het ontdekken van een jonge
schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende
verhaal van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders
afzondering zoeken van de wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd
moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze
leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud van de familie
te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te
onderwijzen, haar naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer
haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te
brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint haar weg tot
zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde
opvoeding, maar ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie
onvermijdelijk is.
Een meeslepend, historisch epos over de opkomst van Londen als financieel centrum van de wereld en
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over John Stone, industrieel en wapenhandelaar. Londen 1909. John Stone valt uit een raam van zijn
huis, zijn dood tegemoet. De politie denkt aan zelfmoord, maar zijn weduwe is daar niet van overtuigd
en huurt de jonge journalist Matthew Braddock in om onderzoek te doen naar de mysterieuze
omstandigheden rond zijn dood. Bovendien moet hij op zoek naar een kind van Stone, van wie het
bestaan pas in zijn testament bekend werd gemaakt. De zoektocht van Braddock naar het leven van
Stone voert hem van, waar Stone met zijn enorme rijkdom financiële markten kon manipuleren, naar
Parijs voor de ontmoeting met de liefde van zijn leven, en de oorspronkelijke bron van zijn fortuin in
het negentiende-eeuwse Venetië. De val van Stone is een ingenieuze puzzel van fictie en feiten die de
lezer ademloos naar het einde meevoert. Het is bovendien de triomfantelijke terugkeer van een van de
beste verhalenvertellers ter wereld.
Als de mooie jonge Guinevere Beck de boekhandel inloopt waar Joe Goldberg werkt, is zijn eerste
gedachte: deze vrouw wordt van mij. Ze heeft een Facebookpro el dat op openbaar staat en ze twittert
aan een stuk door. Op haar sociale media vindt Joe alles wat hij moet weten: ze wil schrijver worden,
haar vrienden noemen haar Beck, hij weet waar ze woont en vanavond zal ze in een bar in Brooklyn
zijn – de perfecte plek voor een ‘toevallige’ ontmoeting. Guinevere denkt dat ze eindelijk de man van
haar dromen heeft gevonden. Hij lijkt perfect; zijn smaak, zijn persoonlijkheid en de manier waarop
hij haar behandelt. Wat zij niet weet, is wie Joe in werkelijkheid is en wat hij doet om zijn prooi te
beschermen...
Voor altijd een schoon en rommelvrij huis: ervaar hoe opruimen je leven voorgoed kan veranderen! De
Japanse Marie Kondo runt een gerenommeerd adviesbureau dat mensen leert hoe ze hun rommelige
huizen kunnen transformeren in ruimtes vol rust en inspiratie. De sleutel tot succesvol opruimen is
om alleen de zaken te bewaren waar je echt van houdt, en de rest weg te doen. Met een wachtlijst van
drie maanden is haar KonMari-methode voor opruimen, keuzes maken en organiseren een
internationaal fenomeen. Ze helpt je in Opgeruimd! op inspirerende wijze stap voor stap om je huis en
je leven op orde te krijgen.
Madeline Miller heeft op bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een
eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft gekregen.Patroclus is een
jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om daar op te groeien met godenzoon Achilles.
Achilles is sterk, mooi, een gouden kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen
raken de jongens innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot
verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel heeft aan
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stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en alle Griekse mannen verplicht
zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren, sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de
belofte van roem. Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee.
Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om een verschrikkelijk
offer.
Allison Pearson, de auteur die de mum-lit uitvond, met nieuw meeslepend boek over de eerste grote
liefde van jonge meisjes Vlak na haar moeders begrafenis vindt Petra in een kast een roze envelop. Er
zit een brief uit 1974 in waarin staat dat zij de winnaar is van de Ultimate David Cassidy Quiz. De
prijs: een ontmoeting met haar idool in Los Angeles. Haar moeder had de brief destijds verstopt
terwijl zij nota bene alles in het werk had gesteld om de quiz te winnen; álle berichten die Cassidy had
geschreven voor het fanclubblad had ze uit haar hoofd geleerd. Wat ze niet wist was dat al die leuke
brieven niet door haar held werden geschreven maar door William Finn, een pas afgestudeerde jongen
in geldnood. Petra besluit na al die jaren haar prijs alsnog te claimen en de voormalige uitgeverij van
het fanclubblad ziet er wel een mooie nostalgie pr-mogelijkheid in. William Finn, Cassidys ghostwriter
is ondertussen directeur van de uitgeverij. Hij zal Petra vergezellen naar Amerika. Petra gelooft dat ze
eindelijk de man van wie ze al die jaren hield, zal ontmoeten. En dat is ook zo, maar zal ze hem
herkennen? Allison Pearson (1960) studeerde Engelse letterkunde in Cambridge. Ze schreef voor
diverse landelijke kranten en heeft een column in de Daily Telegraph. In 2002 debuteerde ze met de
bestseller Hoe krijgt ze het voor elkaar?
I Don't Know How She Does It
I Don't Know How She Does It!
Het geheime leven van een ploetermoeder
I think I love you
Ik weet waarom gekooide vogels zingen
Alice in Wonderland
Kikkermuziek
How Successful Women Make the Most of Their Time
I Don't Know How She Does It Sampler

Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had
geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties
probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige
Page 3/14

Read PDF I Know How She Does It: How Successful Women Make The Most Of Their Time
buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe
gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt
een hoge prijs.
Een verbijsterende familiekroniek waarin Astrid Holleeder een onthutsend portret schetst
van een gezin dat sinds 1983 - het jaar van de Heineken-ontvoering - alleen nog maar een
achternaam heeft: Holleeder. 'Een valse hond sluit je op in een hok, of laat je
inslapen.' Astrid en Sonja Holleeder besluiten in 2013 te doen wat niemand voor mogelijk
hield: ze staan op tegen hun broer Willem - die na zijn vrijlating in 2012 tot nationale
knuffelcrimineel was uitgegroeid - en leggen zeer belastende verklaringen tegen hem af,
net als zijn ex-vriendin Sandra den Hartog. De dag dat het nieuws op 24 maart 2015 naar
buiten komt - 'Vrouwen vloeren Holleeder' - worden in een uitzending van (RTL Late Night
een aantal schokkende geluidsfragmenten uitgezonden. Het luidt de val van de
onaantastbare Willem Holleeder in. Wat weinigen wisten, is dat Willem Holleeder zijn
familie dertig jaar lang terroriseerde, afperste en bedreigde, precies zoals zijn
alcoholistische vader - werknemer bij Heineken - de familie jarenlang had overheerst en
mishandeld. Kinderen, vrouwen, aangetrouwde familie, tot aan moeder Stien toe: niemand
ontkwam aan hun despotische gedrag. Judas speelt zich af tussen 2012 en het heden, en is
doorspekt met flashbacks naar spraakmakende gebeurtenissen in het verleden. In dit unieke
boek vertelt Astrid Holleeder op indringende wijze over de impact van de ontvoering op
alle familieleden, de verwijdering tussen de bloedgabbers Willem Holleeder en Cor van
Hout (die in 2003 om het leven kwam), de bedreiging van Peter R. de Vries, liquidaties en
afpersingen in het criminele milieu. Ook spreekt ze vrijuit over haar jeugd en haar
moeder, de kinderen, haar ex-partners, haar werk als advocate en haar dubbelrol als
consigliere van haar broer. Door zich als vertrouweling op te stellen kon Astrid dicht in
de nabijheid van haar broer verkeren, en hun gesprekken in het geheim opnemen, met maar
één doel: hem levenslang geven.
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
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wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem.
Maar macht kent een prijs. Het is de ochtend van de boeteceremonie waarmee de tiende
jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en succes, als mentor in de spelen.
Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt
af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en geraffineerder te werk
gaan dan zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem
niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke
tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn
tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of
mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de
arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij
belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De
Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de
hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het witte doek te
zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe
verhaal tot leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als
mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven. De periode tien jaar na de
oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om
met deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te
definiëren.' Suzanne Collins
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en
haar broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer
deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian
Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven
bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van
Princeton, waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de
zaal te zijn, tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar
op een zomermorgen een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en
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haar zorgvuldig geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama
voor het eerst de beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te
vinden tussen haar werk en gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van
haar man anderzijds. Ze maakt ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich
kandidaat moet stellen voor het presidentschap en als het zover is, over haar rol als
populaire, maar vaak bekritiseerde persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme,
humor en ongebruikelijke openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over
zowel de historische lancering van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun
leven in hetWitte Huis in die acht gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert
kennen en het land haar. Mijn verhaal voert ons door de bescheiden keukens in Iowa en de
balzaal van Buckingham Palace, door momenten van verbijsterende droefenis en
verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot diep in de ziel van die unieke,
baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te blijven en haar persoonlijke
kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar verhaal eerlijk en
moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we worden?
Everyone has an opinion, anecdote, or horror story about women and work. Now the
acclaimed author of What the Most Successful People Do Before Breakfast shows how real
working women with families are actually making the most of their time. “Having it all”
has become the subject of countless books, articles, debates, and social media
commentary, with passions running high in all directions. Many now believe this to be
gospel truth: Any woman who wants to advance in a challenging career has to make huge
sacrifices. She’s unlikely to have a happy marriage, quality time with her kids (assuming
she can have kids at all), a social life, hobbies, or even a decent night’s sleep. But
what if balancing work and family is actually not as hard as it’s made out to be? What if
all those tragic anecdotes ignore the women who quietly but consistently do just fine
with the juggle? Instead of relying on scattered stories, time management expert Laura
Vanderkam set out to add hard data to the debate. She collected hour-by-hour time logs
from 1,001 days in the lives of women who make at least $100,000 a year. And she found
some surprising patterns in how these women spend the 168 hours that every one of us has
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each week. Overall, these women worked less and slept more than they assumed they did
before they started tracking their time. They went jogging or to the gym, played with
their children, scheduled date nights with their significant others, and had lunches with
friends. They made time for the things that gave them pleasure and meaning, fitting the
pieces together like tiles in a mosaic—without adhering to overly rigid schedules that
would eliminate flexibility and spontaneity. Vanderkam shares specific strategies that
her subjects use to make time for the things that really matter to them. For instance,
they . . . * Work split shifts (such as seven hours at work, four off, then another two
at night from home). This allows them to see their kids without falling behind
professionally. * Get creative about what counts as quality family time. Breakfasts
together and morning story time count as much as daily family dinners, and they’re often
easier to manage. * Take it easy on the housework. You can free up a lot of time by
embracing the philosophy of “good enough” and getting help from other members of your
household (or a cleaning service). * Guard their leisure time. Full weekend getaways may
be rare, but many satisfying hobbies can be done in small bursts of time. An hour of
crafting feels better than an hour of reality TV. With examples from hundreds of real
women, Vanderkam proves that you don’t have to give up on the things you really want. I
Know How She Does It will inspire you to build a life that works, one hour at a time.
In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst Vivian Gornick het verhaal van
haar jarenlange complexe relatie met haar moeder. Gornick groeit op in The Bronx, in een
woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn grotendeels afwezig door oorlog of
werk. Tussen de vrouwen broeit het, maar er is ook veel warmte. Het boek springt soepel
en sensitief heen en weer tussen Gornicks herinneringen aan haar jeugd en vroege
volwassenheid en de lange, intense wandelingen door New York met haar moeder, decennia
later. Terwijl de twee ruziën en praten over het verleden, raakt de lezer aan beiden
evenzeer gehecht. Aan de dochter vanwege haar scherpe observaties, haar moed en haar
vasthoudendheid in het bevragen van haar moeder, en aan de moeder vanwege haar kracht en
haar intuïtieve wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht: ‘Vivian
Gornicks memoir heeft die waanzinnige, briljante, pure kwaliteit die een boek uit zijn
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context tilt en tot een klassieker maakt.’ *Gornick is een uitzonderlijke en
verbazingwekkende schrijfster – en daar gaat dit boek ten diepste over. – The Nation
*Woorden schieten te kort om uit te drukken hoe goed dit boek is. – The Washington Post
In Barkley Cove, North Carolina, gaan al jarenlang geruchten over het moerasmeisje. Ze is
wild. Men wil niets van haar weten. Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier
voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar
verlangt lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken gefascineerd door haar
schoonheid. Waneer een van hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op
Kya.
Hoe krijgt ze het voor elkaar
Zo word je verliefd
Het moerasmeisje
I Don't Know How She Does It Showcard
over mijn moeder, de liefde en New York
I Don't Know how She Does it
Een keukenmeiden roman
de manier om orde en rust in je leven te brengen
Het gelukkigste meisje ter wereld
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de negentiende eeuw. De
gevluchte slavin Sethe vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde om haar te behoeden voor de
slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk
Denver, de tweede dochter van Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek weet te verlossen. Beminde
is een schitterende en angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde Staten.
THE INTERNATIONAL BESTSELLER The prequel to How Hard Can It Be? Meet Kate Reddy, fund manager and mother
of two. Always time-poor, Kate counts seconds like other women count calories. Factor in a manipulative
nanny, an Australian boss who looks at Kate's breasts as if they're on special offer, a long-suffering
husband, her quietly aghast in-laws, two needy children and an email lover, and you have a woman
juggling so many balls that some day something's going to hit the ground. In an uproariously funny and
achingly sad novel, Allison Pearson brilliantly dramatises the dilemma of working motherhood at the
start of the twenty-first century. 'If you could buy stock in a book, I would stake all my savings on
the success of I Don't Know How She Does It. Here at last is the definitive social comedy of working
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motherhood' Washington Post 'Funny, fast and full of nail-on-the-head observations' Daily Telegraph
Zomer 1876: San Francisco is in de greep van een ongekende hittegolf en een pokkenepidemie. Door het
raam van een saloon wordt een jonge vrouw doodgeschoten, Jenny Bonnet. Haar vriendin Blanche Beunon, een
Franse revuedanseres, zet alles op alles om Jenny s moordenaar voor het gerecht te brengen als hij haar
tenminste niet eerder te pakken krijgt. Maar wanneer Blanche probeert de feiten boven tafel te krijgen,
blijkt het leven van Jenny veel duisterder dan het in eerste instantie leek. Kikkermuziek is een
filmische, prikkelende, duistere roman voor de lezers van Sarah Waters, Kate Atkinson en Hilary Mantel.
Winnaar Best Nonfiction Award Goodreads 2019Heb je ooit het gevoel gehad dat je niet volledig durft te
zijn wie je bent? Dat je meer in je mars hebt, maar bang bent om te falen, het niet goed genoeg te doen
of om te worden aangesproken op je ambitie?Girl, Stop Apologizing is jouw wake-upcall! Vrouwen hebben
geleerd zichzelf te zien in functie van anderen: als partner, moeder, dochter of vriendin. Daarom zijn
velen van ons vergeten wie we écht zijn en wat ons talent is. Rachel Hollis toont hoe we onze hoop,
verlangens en doelstellingen kunnen leren her- en erkennen. Ze benoemt de excuses en valkuilen die ons
belemmeren, en de vaardigheden en houding die nodig zijn voor groei, vertrouwen en de best mogelijke
versie van onszelf.Over Girl, Stop Apologizing'Hét boek voor iedereen die wil stoppen met het verzinnen
van excuses en aan de slag wil met zijn dromen.' - Glamour
Part 1: Rosetta Taylor started writing stories and poems as she was raising 11 children. She wrote about
the struggles and triumphs of living in a big family. She wrote about her friends and family. She wrote
about John Taylor, the love the of her life and advice to her children on how to raise their own. Part
2: Rosetta & John's children and their children contributed with more to share. The perspectives come
from different generations and ages. The stories vary in length and message. Part 3: A series of
collages showcasing the family. Some of the pictures relate to a story in the book. Others will spark
different memories. Everyone in the family is in this book in one way or another. Whether it was adding
a story, being mentioned in one, or adding a picture, everyone was involved.
De kleine Maya en haar broer groeien in het Amerika van de jaren dertig op bij hun zwaar gelovige oma in
het straatarme en door en door racistische Zuiden. Wanneer de kinderen bij hun moeder in St. Louis
moeten gaan wonen, wacht Maya een zware beproeving. Toch groeit ze, mede dankzij de literatuur, uit tot
een jonge vrouw die vertrouwt op haar eigen kracht. Ik weet waarom gekooide vogels zingen is een
autobiografische moderne klassieker die wereldwijd al talloze lezers heeft geraakt.
De dertienjarige Matilda woont op het eiland Bougainville in de Grote Oceaan. Op deze idyllische plek
woedt al enkele jaren een allesvernietigende burgeroorlog, die het alledaagse leven totaal heeft
ontregeld. Al zesentachtig dagen heeft Matilda niet naar choool kunnen gaan, totdat meneer Watts, de
enige blanke man in het dorp, de school weer opent. Zijn gebrek aan leservaring besluit hij te
compenseren door elke dag een hoofdstuk uit Great Expectations van Charles Dickens voor te lezen. Niet
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alleen de kinderen raken in de ban van de avonturen van Pip, ook de andere dorpsbewoners komen naar de
school om de verhalen te horen. Maar op een eiland waar oorlog domineert, heeft de kracht van literatuur
verstrekkende gevolgen. Meneer Pip is een duizelingwekkende prestatie. Een overgetelijke roman over
liefde en verraad, over de betekenis van namen en de uiteindelijke overwinning van de verbeelding.
Freakonomics
Meneer Pip
Opgeruimd!
Becoming
Verstrengeld
Matilda
Een familiekroniek
A Comedy about Failure, a Tragedy about Success
De val van Stone

`Als Indiana Jones econoom zou zijn, zou hij Steven Levitt heten. Freakonomics leest als een detective. Wall Street Journal Wat is gevaarlijker:
een pistool of een zwembad? Wat hebben sumoworstelaars en schoolmeesters gemeen? En waarom wonen drugsdealers bij hun moeder? Het
zijn vragen die je niet gauw van een econoom zou verwachten. Maar Steven Levitt is geen typische econoom. In Freakonomics onderzoekt hij
met co-auteur Stephen Dubner de verborgen kant van de dingen om ons heen. De geheimen van de Klu Klux Klan, bijvoorbeeld. Of de
waarheid over vastgoedmakelaars. En, stelt hij, heeft het dalen van de misdaadcijfers in plaats van met een goed draaiende economie niet
eigenlijk alles te maken met de legalisering van abortus? Freakonomics is het leukste en verhelderendste boek over economie dat je je kunt
voorstellen. Een mix van essentiële feiten en een meeslepende vertelling, die onze blik op de moderne wereld voorgoed verandert en verscherpt.
`Een fascinerend en belangrijk boek, leesbaar, compact en barstensvol informatie over de wereld om ons heen. Wie dit boek over de raadsels
van het alledaagse leven heeft gelezen moet wel concluderen: economie is belangrijk, interessant en erg leuk. de Volkskrant `Levitt stelt
ongewone vragen en geeft provocatieve antwoorden. Slim, precies en tot in detail. New York Times
God sta het kind bij is een indringende roman over de manier waarop jeugdtrauma’s een heel leven kunnen bepalen. Centraal staat een jonge
vrouw die geboren wordt als Lula Ann Bridewell, maar zichzelf Bride noemt. Haar prachtige donkere huid is slechts een deel van haar
aantrekkingskracht; ze barst van het zelfvertrouwen en is in haar werk zeer succesvol. Maar haar donkere huid heeft er ook voor gezorgd dat
haar moeder, die een veel lichtere teint heeft, haar in haar jeugd zelfs de meest basale vormen van liefde onthield. Tot het moment dat Bride als
scholiere een leugen vertelde die het leven van een onderwijzeres, een onschuldige vrouw, volledig ruïneerde. God sta het kind bij is de
krachtige nieuwe roman van de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde
bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal
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over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar
ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven.
Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
'Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal om te lezen en te
herlezen. Christopher, de detective in deze ongewone detectiveroman, is een vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij weet veel van
wiskunde en weinig van mensen. Hij houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn
eentje nooit verder geweest dan het einde van de straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis
die zijn hele wereld op z’n kop zet.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met
een gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als
ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd
zal worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door
Auggies uiterlijk laat afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In Amerika was Wonder hét
boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht
om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall
Street Journal `Een zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je geheugen en in je hart. Amazon.com
A victim of time famine, 35 year-old Kate counts seconds like other women count calories. A comedy about failure, a tragedy about success,
this novel is the untold story of the professional working mum at the start of the 21st century.
Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in
hun gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Een lied voor Achilles
I Know How She Does It
Wonder
De ballade van slangen en zangvogels
The Hate U Give
You
I Don't Know How She Does It Header
Girl, Stop Apologizing
Leerschool

Na haar traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe
identiteit op. Met haar glamoureuze baan, goedgevulde kleerkast en succesvolle verloofde lacht het leven haar
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toe. Maar Ani heeft een geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig gecreëerde
illusie van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter
wereld' de ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle vrouwen moeten zien om te gaan. Achter de scherpe
randjes en moordende ambitie van de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter
is dan het op het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van haar trauma's te bevrijden? Ook
als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze geknokt heeft op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter
wereld' is het soort boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
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
'Als je ouder wordt, maakt het steeds minder uit wat een man zegt.' Lucy Sweeney is een ploetermoeder: een
zeer chaotische thuisblijfmoeder van drie kinderen , echtgenote van architect en systeemfreak Tom, ook wel
Liefste Met Kort Lontje genoemd. Stapels wasgoed en afwas, ongeordende financiën, ongeopende post,
verloren contactlenzen , sleutels en creditcards zijn Schering en inslag in huize Sweeney. Terwijl Lucy in alle
huishoudelijke chaos probeert te overleven, al weken geen seks met haar man heeft gehad en Robert Baars, een
Goddelijke Huisvader, haar aandacht op het schoolplein heeft getrokken, vindt ze het tijd om weer aan zichzelf te
denken. De wederzijdse aantrekkingskracht tussen Lucy en Robert brgint al seen aangename afleiding . Maar de
spanning tussen hen wordt steeds groter . Als daar gedurende het schooljaar de relatie - strubbelingen
bijkomen van Onwaarschijnlijk Geslaagde Vriendin Emma, Sexy Single Mama Cathy en Yammie Mammie No.I
Isobel, wordt ze meegetrokken in een levensechte soap... Fiona Neill woont in Londen met haar man en drie
kinderen .Ze schrijft onder andere voor Marie Claire ,waar ze eerst redacteur was, en voor The Times Magazine ,
waarin ze in haar urban -column op hilarische en herkenbare wijze verslag doet van haar leven als
ploetermoeder.
Ze heeft maar twee weken. Twee weken om hem te leren hoe hij verliefd moet worden - op zijn eigen leven. Het
lot brengt Adam Basil en Christine Rose bij elkaar als Christine op een avond de Hapenny Bridge in Dublin
oversteekt. Adam staat daar, balancerend, klaar om te springen. Adam is wanhopig, maar Christine doet hem
een absurd voorstel. Zijn vijfendertigste verjaardag komt eraan en ze wedt dat ze hem voor die tijd in kan laten
zien dat het leven de moeite waard is. Ondanks haar vastberadenheid beseft Christine wat voor gevaarlijke
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belofte ze hem heeft gedaan. Tegen het tikken van de tijd beginnen de twee aan wilde escapades, grootse
romantische acties en een aantal ongelooflijke nachtelijke uitstapjes. Langzaamaan begint Christine te denken
dat Adam weer verliefd aan het worden is op zijn leven. Maar is dat alles wat er gebeurt? Zo word je verliefd is
een verrassende roman die je laat lachen, huilen en het leven laat waarderen. Dit is Cecelia Ahern op haar best.
Cecelia Ahern (1981) besloot op 21-jarige leeftijd te stoppen met haar master filmwetenschappen om haar eerste
roman, PS: Ik hou van je, te schrijven. Dat boek werd ogenblikkelijk een bestseller en is verfilmd met Hilary
Swank in de hoofdrol. Aherns boeken zijn gepubliceerd in 46 landen. Ze woont met haar familie in Dublin. `De
sleutel tot Aherns succes is haar vermogen om niet alleen een goed verhaal te vertellen, maar het ook te
besprenkelen met genoeg humor, tranen en een beetje magie. Mirror
Verfilmd met Sarah Jessica Parker in de hoofdrol De internationele bestseller Hoe krijgt ze het voor elkaar van
Allison Pearson wordt verfilmd. In Nederland verkochten wij 30.000 exemplaren van het boek, een oergeestig en
hartverscheurend verhaal over het geheime leven vol schuldgevoel van werkende vrouwen: het zelfverwijt, de
komische teleurstellingen, de duizelingwekkende uitputting en de wanhoop. Allison Pearson is journalist en
recensent. Ze schrijft columns voor de Evening Standard en de Daily Telegraph en woont met haar man en twee
kinderen in Londen. Hoe krijgt ze het voor elkaar is haar romandebuut. In 2010 verscheen I think I love you.
Londen, 2019. Het leven is Maxim Trevelyan goed afgegaan. Dankzij zijn looks, goede connecties en geld heeft
hij nooit hoeven werken en slaapt hij zelden alleen. Maar zijn leven staat op zijn kop wanneer zijn familie wordt
getroffen door een tragedie en hij de adellijke titel, het vermogen en de landgoederen van zijn familie erft inclusief alle bijkomende verantwoordelijkheden. Maxim is hier niet op voorbereid en worstelt met zijn nieuwe
rol. Uiteindelijk blijkt zijn grootste uitdaging de lustgevoelens die hij koestert voor een raadselachtige jonge
vrouw die onlangs in Engeland is aangekomen en niet veel meer bezit dan een ingewikkeld en gevaarlijk
verleden. Gesloten, beeldschoon en muzikaal getalenteerd; Maxims hunkering naar deze verleidelijke,
mysterieuze vrouw groeit uit tot een passie die hij niet herkent en niet durft te benoemen. Wie is Alessia
Demachi eigenlijk? Kan Maxim haar beschermen tegen het kwaad dat haar bedreigt? En wat als zij erachter komt
dat hij geheimen voor haar verborgen houdt? Van hartje Londen via het wilde, landelijke Cornwall naar de gure,
dreigende schoonheid van het oosten van Europa - De Mister is een achtbaan van gevaar en verlangen die je tot
aan de allerlaatste pagina naar adem doet happen.
God sta het kind bij
Een brug naar Terabithia / druk 3
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Judas
Beminde
The Life of Kate Reddy, Working Mother
De Boekendief
Mijn verhaal
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
De Mister
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