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Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het
overweldigende succes van Een weeffout in onze sterren schrijft John Green met
Schildpadden tot in het oneindige opnieuw een briljante en onvergetelijke roman.
Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en
het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats.
Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor het leven,
onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt
staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat
worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal
van haar gedachten. In dit langverwachte nieuwe boek deelt John Green het
verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om
openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee
worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
De mensen boven ons Lisa Jewell 2020-05-26 ‘Opnieuw een duistere topper van
Jewell, vol verbluffende momenten en kleurrijke personages.’ – Booklist In een

groot huis in het Londense Chelsea ligt een baby wakker in haar wiegje. Gevoed
en verzorgd, wacht ze vrolijk tot iemand haar oppakt. In de keuken liggen, naast
een haastig gekrabbeld briefje, drie lichamen. Ze zijn al enkele dagen dood. Wie
heeft er in de tussentijd voor de baby gezorgd? En waar is diegene gebleven? ‘Het
perfecte boek voor bij het zwembad... voor overal, eigenlijk. Deze thriller is
verslavend, ontroerend en ik kan hem niet genoeg aanbevelen!’ – Sophie Hannah
Mijn lijf Emily Ratajkowski 2021
De vrouw na mij Sarah Pekkanen 2018-05-29 De vrouw na mij van Sarah
Pekkanen en Greer Hendricks is een meesterlijke psychologische thriller over het
huwelijk, vriendschap en obsessie. Voor liefhebbers van Het meisje in de trein en
B.A. Paris’ Achter gesloten deuren. Kun jij tussen de leugens door lezen? Nellie
kan niet praten over die avond die zo mooi begon maar eindigde met de politie. Bij
Richard voelt Nellie zich nu veilig. Richard is lief, attent en beschermend. Haar
vrienden en moeder vragen zich af of hij niet te mooi is om waar te zijn... Vanessa
woont bij haar tante. Iedere ochtend als ze wakker wordt, slaat de werkelijkheid
weer in als een bom. Ze denkt aan Richard en aan haar vervangster. Wat doen ze
nu? En wat zou haar tante doen als ze zou weten wat Vanessa heeft gedaan? Je
denkt dat je weet wat er aan de hand is, maar... Neem nooit zomaar iets aan. Wie

vertelt de waarheid? Wie kun je vertrouwen?
The Will to Defy Ken Myler 2006 How does an ordinary man prevent his own
murder with a simple one-page document? You accidentally kill the daughter of a
powerful underworld boss. His threats give you cause to believe that your time is
close at hand. What do you do? Ben Pearce finds himself in this situation. How
does an average man protect himself from a force such as Victor Dracken? After
days of agonizing and planning his own funeral, Ben stumbles upon a simple plan a one-page document that will hopefully put fear into the heart of Dracken. But as
with most simple plans, his becomes complicated, unleashing a chain of events
that one would wish only to find in a nightmare.
Speel voor mij het lied van de dood Esi Edugyan 2012-12-11 Parijs, 1940. De
nazi’s arresteren een jonge jazzmuzikant, Hieronymus Falk. Hij is de zoon van een
Duitse moeder en een (afwezige) Afrikaanse vader, opgegroeid in Duitsland, maar
heeft geen recht op identiteitspapieren in de jaren dertig omdat hij een Mischling
is, een halfbloed. De musici in zijn band, voornamelijk zwarte, Amerikaanse
muzikanten, waren juist het racisme van hun eigen land ontvlucht om vervolgens
te ontdekken dat hun adoptief-stad, Berlijn, zich in die periode tegen hen keert.
Met de vlucht naar Frankrijk verliest de band een paar leden en desintegreert in
Parijs nog verder. Verteller Sid Griffiths, de bassist van de band, is jaloers op

Hieronymus zijn enorme talent, en gecombineerd met jaloerse gevoelens over een
vrouw, bereiken ze een punt van destructief wantrouwen. Een buitengewoon
boeiende roman over muziek, vriendschap, herinnering en verhalen vertellen. ‘Een
ongelofelijk sfeervolle proloog geeft een vliegende start aan een aangrijpend
verhaal over waarheid en bedrog. (...) Een briljante roman met veel vaart.’ – The
Times
De gelaarsde kat Charles Perrault 1883 Bewerking van het sprookje met 4
gekleurde litho's en een gekleurd omslag. Op de voorkant een afbeelding van de
molenaarszoon en de kat die een laars aantrekt.
Schitterende kleine dingen Cheryl Strayed 2021-09-23 Geestig, intelligent,
empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het leven kan hard zijn: je wordt bedrogen
door je geliefde, je verliest een vriend of familielid of je zit diep in de schulden.
Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je leven, hebt de kracht om
van baan te switchen of raapt eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te
schrijven. Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen vroegen
bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze werden geholpen. Haar adviezen
zijn humoristisch, empathisch, wijs en onvoorwaardelijk eerlijk.
Washington Black Esi Edugyan 2019-05-28 Dit is het duizelingwekkende avontuur
van de elfjarige Washington Black, die weet te ontsnappen aan zijn slavenbestaan

en aan een ongekend avontuur begint, op zoek naar vrijheid. Wanneer
Washington Black, een elfjarige slaaf op een suikerplantage in Barbados, de
persoonlijke bediende van de excentrieke Titch Wilde wordt, krijgt hij de kans op
een nieuw leven. Titch is bioloog, ontdekkingsreiziger en uitvinder, geobsedeerd
door zijn creatie: de heteluchtballon. Maar de dood van een familielid vermorzelt
zijn idealistische plannen en Washington komt in gevaar. Ze besluiten te vluchten,
maar dan verdwijnt Titch. Washington moet zijn weg alleen zien te vinden, op zoek
naar echte vrijheid. Edugyan neemt je mee op een ongelooflijk avontuur, van de
zengende rietsuikervelden van Barbados tot de ijzige woestenij van het Canadese
Noorden, in haar bijzondere roman over identiteit, vrijheid, liefde en verlossing.
Epic Survival Matt Graham 2015-07-14 Early on in his life, Matt craved a return to
nature. When he became an adult, he took the plunge to set aside his comfortable
urban life and live entirely off the land to learn from the smallest and grandest of all
things. In his riveting narrative that brings together epic adventure and spiritual
quest, he shows us what extraordinary things the human body is capable of doing
when pushed to its limits. Epic Survival, written with Josh Young, co-author of five
New York Times best sellers, will relay the captivating stories from Matt's life. He
will describe his time learning the secrets of running from the Tarahumara Indians
that led to him running the 1,600 mile Pacific Crest Trail in just 58 days and

enduring temperature swings of 100 degrees. He will take us with him as he treks
into the wilderness to live alone for a half a year, armed with nothing but a loin
cloth, a pair of sandals, a stone knife and chia seeds. He'll recount near-death
experiences as he hikes alone through the snow drifts at the bottom of the Grand
Canyon, and tell us about the time he entered a three-day horse race on foot -and finished third. Above all, Epic Survival is a book about growing closer to the
land that nurtures us. No matter how far our modern society takes us from the
wilderness, the call remains. Matt's story will be both inspiration and invigoration,
teaching even the most urbane among us important and breath-taking lessons.
Clockwork orange Anthony Burgess 2012-06-05 In de nabije toekomst maken
jongeren de straten onveilig. Een van de bendeleiders wordt opgepakt maar maakt
ook in detentie amok. De overheid besluit tot een wetenschappelijk experiment:
geweld moet hem wezensvreemd worden. Maar niet alles verloopt volgens plan.
Dit legendarische boek gaat over de vrije wil, puberteit en genetische dispositie
voor misdaad en geweld. Maar ook over wanhoop, sadisme en fascisme. En
wraak. Veel grotere thema's zijn er niet. Met zijn nadsat, een sociolect dat de
hoofdpersonen onderling spreken, schiep Burgess bovendien een straattaal van
teenagers gone bad. Ultrageweld is van alle tijden. Lees en huiver. Vijftig jaar na
publicatie van het origineel verschijnt eindelijk de Nederlandse vertaling die de

roman verdient. Hun grote staat van dienst, hun virtuositeit, hun taalgevoel en hun
inventiviteit maken Harm Damsma en Niek Miedema tot de ideale vertalers van A
Clockwork Orange.
Not That Kind of Girl Lena Dunham 2014-09-30 In dit zeer persoonlijke boek
bewijst Lena Dunham, de bedenker, producer en hoofdrolspeler van de HBO-serie
Girls, dat ze een van de meest authentieke jonge Amerikaanse auteurs van dit
moment is. Dunham beschrijft verliefdheden, eenzaamheid, hoe het is om vijf kilo
te zwaar zijn terwijl je alleen maar gezonde dingen eet, vriendschappen met
geweldige vrouwen, verbroken relaties met foute vriendjes, ware liefde, en
bovenal: hoeveel moed het vergt om te geloven dat jouw verhaal het waard is om
te vertellen. In ‘Ontmaagd mij (Nee, echt, ga je gang)’ doet ze verslag van haar
eerste keer, die niet helemaal aan haar verwachtingen voldeed; in ‘Foute jongens’
onderzoekt ze waarom ze zich zo lang aangetrokken heeft gevoeld tot
klootzakken; ‘Is dit wel echt?’ is een prachtige bespiegeling op haar obsessie met
de dood, en in ‘Ik heb niet met ze geneukt, maar ze schreeuwden tegen me’
verheugt Dunham zich op de nietsontziende en allesonthullende memoires die ze
zal schrijven als ze tachtig is en het haar niets meer kan schelen hoe de wereld
over haar denkt. Not That Kind of Girl is een rauwe, ontroerende reeks berichten
van het front van de strijd die volwassen worden heet. ‘Ik voorvoel nu al mijn

toekomstige schaamte dat ik me verbeeldde je ook maar iets te kunnen bieden,’
schrijft Dunham, ‘maar als ik met dat wat ik heb geleerd één lullig baantje
draaglijker kan maken voor jou, of je ervan kan weerhouden het soort seks te
hebben waarbij je het gevoel hebt dat je je schoenen moet aanhouden voor het
geval je er halverwege de daad vandoor wilt gaan, dan was elke misstap van mij
het waard.’
De Wittgensteins Alexander Waugh 2011-07-19 Karl Wittgenstein maakte fortuin in
de ijzer- en staalindustrie en werd een van de rijkste mensen van Europa; in
Wenen bezat hij een aantal paleizen. Componisten als Brahms, Mahler en Strauss
kwamen er over de vloer. Zo er al een bindende factor binnen het gezin
Wittgenstein was, dan was het de muziek. Als vader oefende Karl Wittgenstein
een tirannieke invloed uit op zijn acht kinderen. Drie van zijn zonen pleegden
zelfmoord. De vierde, Paul, werd een wereldberoemd pianist (hij verloor zijn
rechterhand in de Eerste Wereldoorlog, en Strauss, Prokofjev, Ravel en Britten
schreven voor hem stukken voor de linkerhand). Ludwig, de jongste zoon, werd
een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw. Bij nagenoeg alle
gezinsleden grensde genialiteit aan waanzin. Het gezin werd ten slotte
uiteengereten door onenigheid, geld, krankzinnigheid en twee wereldoorlogen.
You're Only as Good as Your Next One Mike Medavoy 2003-01-07 Name any one

of the most highly regarded films of the last four decades and chances are that it's
got producer Mike Medavoy's prints somewhere on it: One Flew Over the Cuckoo's
Nest; Amadeus; The Silence of the Lambs; Apocalypse Now; Philadelphia; Rocky,
the list is endless. Born in Shanghai and raised in Chile, Medavoy has taken the
hard road to the highest echelons of Hollywood power, rising from the mailroom,
never losing sight of his convictions, and staying true to the art of making movies.
YOU'RE ONLY AS GOOD AS YOUR NEXT ONE explores in detail what Medavoy
calls 'a terrifying business for the faint of heart.' He traces how the making and
marketing of movies has changed now that the Hollywood studios have become
divisions of large corporations. Recalling his many successes (and claiming just as
many failures), Medavoy takes the reader into the eye of Hollywood's biggest
storms: the madness on the set of Apocalypse Now; the political fallout of
Mississippi Burning and The People vs. Larry Flynt; and the Woody Allen scandal
that rocked Husbands and Wives, plus close encounters with colleagues like
Robert Redford, Kevin Costner, Dustin Hoffman, and Steven Spielberg. It's a look
at the last forty years in a business that is everybody's second business.
New York 2009-11
Library Journal 2009
Stemmen in de oceaan Susan Casey 2016-07-15 New York Times-

bestsellerauteur Susan Casey neemt je mee in de wijde wereld van dolfijnen.
Samen met haar reis je door vele wateren, op zoek naar hun verbazingwekkende
eigenschappen en hun vriendschap. Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren
van deze mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde,
lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en beïnvloeding van welzijn. Maar ze
vertelt ook hoezeer het magische bestaan van deze dieren wordt bedreigd.
Stemmen in de oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van dolfijnen en
onze rol in hun bestaan. Susan Casey (1973) is expert op het gebied van dolfijnen
en was hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde artikelen in
Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside en National Geographic en heeft als
journalist diverse prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere de New
York Times-bestseller The Devil's Teeth, een waargebeurd verhaal over de
obsessie en het overleven met witte haaien.
Het duiveltje van de geest 2001
De vonk Kristine Barnett 2013-10-25 Maak kennis met Jacob, veertien jaar oud. Hij
werkt aan een uitbreiding van Einsteins relativiteitstheorie en heeft een betaalde
baan als kwantumfysicus. Bijzonder, zeker als je weet dat bij Jacob op 3-jarige
leeftijd de diagnose autisme werd gesteld en zijn ouders werd verteld hun
verwachtingen aan te passen. Zijn moeder zag echter dat haar zoon meer kon dan

de artsen haar vertelden en ze besloot hem zelf te onderwijzen – met
verbazingwekkende resultaten. De vonk spoort je aan altijd op zoek te blijven naar
‘de vonk’, om de ware potentie van anderen te kunnen ontdekken.
Psychology Around Us Ronald Comer 2012-02-07 Comer and Gould's Psychology
Around Us demonstrates the many-often surprising, always fascinatingintersections of psychology with students' day-to-day lives. Every chapter includes
sections on human development, brain function, individual differences and
abnormal psychology that occur in that area. These "cut-across" sections highlight
how the different fields of psychology are connected to each other and how they
connect to everyday life. Every chapter begins with a vignette that shows the
power of psychology in understanding a whole range of human behavior. This
theme is reinforced throughout the chapter in boxed readings and margin notes
that celebrate the extraordinary processes that make the everyday possible and
make psychology both meaningful and relevant. The text presents psychology as a
unified field the understanding of which flows from connecting its multiple subfields
and reinforces the fact that psychology is a science with all that this implies
(research methodology, cutting edge studies, the application of critical thinking).
Expedition Deep Ocean Josh Young 2020-12-01 The riveting story of the
exploration of the final frontier of our planet—the deep ocean—and history-making

mission to reach the bottom of all five seas. Humankind has explored every
continent on earth, climbed its tallest mountains, and gone into space. But the
largest areas of our planet remain largely a mystery: the deep oceans. At over
36,000 feet deep, there areas closest to earth’s core have remained nearly
impossible to reach—until now. Technological innovations, engineering
breakthroughs and the derring-do of a team of explorers, led by explorer Victor
Vescovo, brought together an audacious global quest to dive to the deepest points
of all five oceans for the first time in history. The expedition pushed technology to
the limits, mapped hidden landscapes, discover previously unknown life forms and
began to piece together how life in the deep oceans effects our planet—but it was
far from easy. Expedition Deep Ocean is the inside story of this exploration of one
of the most unforgiving and mysterious places on our planet, including the site of
the Titanic wreck and the little-understood Hadal Zone. Vescovo and his team
would design the most advanced deep-diving submersible ever built, where the
pressure on the sub is 8 tons per square inch—the equivalent of having 292 fueled
and fully loaded 747s stacked on top of it. And then there were hurricane-laden
ocean waters and the byzantine web of global oceanography politics. Expedition
Deep Ocean reveals the marvelous and other-worldly life found in all five deep
ocean trenches, including several new species that have posed as of yet

unanswered questions about survival and migration from ocean to ocean. Then
there are the newly discovered sea mounts that cause tsunamis when they are
broken by shifting subduction plates and jammed back into the earth crust,
something that can now be studied to predict future disasters. Filled with high
drama, adventure and the thrill of discovery, Expedition Deep Ocean celebrates
courage and ingenuity and reveals the majesty and meaning of the deep ocean.
Aman Virginia Lee Barnes 2006 Levensgeschiedenis met wrede details van een
Somalisch meisje opgegroeid in de jaren zestig in haar stam- en moslimcultuur en
het gevecht dat ze leverde om zichzelf te worden, geschreven als voorbeeld voor
vrouwen die onder gelijksoortige omstandigheden leven.
Een Amerikaanse oorlog Omar El Akkad 2017-09-26 Sarat Chestnut is een
eigenzinnig kind van zes als de Tweede Amerikaanse Burgeroorlog uitbreekt.
Fossiele brandstoffen zijn verboden, de kusten van het continent zijn verzwolgen
door de stijgende zeespiegel en op drift geraakte drones zaaien dood en verderf.
Wanneer de familie Chestnut in een vluchtelingenkamp gaat wonen, verandert
Sarat in een jong meisje vol woede. Ze neemt een besluit dat dramatische
consequenties heeft, niet alleen voor haar en haar familie, maar voor het hele land.
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er
gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een

perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een
prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht.
Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven
voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de
verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl
Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen.
Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om
Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het
motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar
de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
De grenzen van de wet Scott Turow 2021-02-08 Hoe blijf je als rechter
geloofwaardig wanneer je eigen leven in de weg komt te staan? George Mason,
rechter in Kindle County, wordt geconfronteerd met een verschrikkelijke
verkrachtingszaak die hem behoorlijk van zijn stuk brengt. De diagnose van zijn
vrouw en de beangstigende e-mails die hij ontvangt, maakt hem twijfelachtig over
zijn eigen rol in deze zaak. Wat speelt er achter de schermen af? ‘De grenzen van
de wet’ is de opvolger van Turow’s legal thriller ‘Smartengeld’ en vervolgt het leven
van George Mason. Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot

advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste
zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat
verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het
bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken.
Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar
veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
Een anonieme vrouw Greer Hendricks 2019-06-28 Een anonieme vrouw van
Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend spannende thriller over een
gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit schrijversduo De vrouw na mij. Een
anonieme vrouw van Sarah Pekkanen en Greer Hendricks is een razend
spannende thriller over een gevaarlijke obsessie. Eerder verscheen van dit
schrijversduo De vrouw na mij. De 28-jarige Jessica Farris worstelt om de eindjes
aan elkaar te knopen. Wanneer ze een oproep voor deelnemers voor een
psychologisch experiment tegenkomt, ziet ze hierin de oplossing voor haar
problemen. Ze denkt dat ze alleen een paar vragen hoeft te beantwoorden,
waarna ze haar geld krijgt en naar huis kan. Maar niets is minder waar... De
vragen worden al snel opdringerig en de therapeut, de mysterieuze Dr. Shields,
geeft haar opdrachten waarbij ze dicteert welke kleding Jess aan moet en hoe ze
zich moet gedragen. Het duurt niet lang voordat Jess het verschil niet meer kan

zien tussen wat echt is in haar leven en wat een manipulatief experiment is... Wie
kan ze nog vertrouwen? Een anonieme vrouw is een meesterlijke psychologische
thriller die je niet weg kan leggen!
De darlings van New York Cristina Alger 2012-05-22 Deze slimme pageturner
leest als The Bonfire of the Vanities van de 21ste eeuw Paul Ross werkt als jurist
bij de investeringsmaatschappij van zijn schoonvader, de miljardair Carter Darling.
Ondertussen geniet hij met zijn vrouw Merrill Darling van het goede leven in New
York. Dit terwijl de meest verschrikkelijke financiële catastrofe sinds de Grote
Depressie plaatsvindt. Als blijkt dat de maatschappij investeert in een bedrijf dat
een grootschalige fraude heeft gepleegd, begint de ellende. Wie wist hiervan en
kan de schade voor de familie Darling nog beperkt worden? Cristina Alger
beschrijft de gebeurtenissen vanuit diverse betrokken partijen: allereerst vanuit de
familieleden, maar ook vanuit de accountants en advocaten, een ambitieuze
journaliste, de hoofdredacteur van een lifestyle magazine en een gehaaide
secretaresse. Wie verraadt uiteindelijk wie? `Een financiële thriller. ? Library
Journal `Strak gestructureerd en meeslepend [...] met een mix van genadeloosheid
en gevoeligheid. ? Publishers Weekly `Het meest onweerstaanbaar leesbare proza
dat de financiële schandalen tot nu toe opleverde. [...] Verrukkelijk leesvoer. ?
Booklist Cristina Alger studeerde aan Harvard, was bedrijfsjurist en werkte als

analist bij Goldman Sachs. Ze is de dochter van de beroemde investeringsexpert
David Alger, die op 11 september 2001 met al zijn kantoorgenoten omkwam bij de
aanslag op het World Trade Center. De Darlings van New York is haar debuut en
schoot in de Verenigde Staten direct de bestsellerlijsten in.
In het oranje ochtendlicht Nina Riggs 2017-07-31 In het onberispelijke oranje licht
van Nina Riggs is het hartverscheurende verhaal van een vrouw die licht vond in
de diepste duisternis. ‘Doodgaan is niet het einde van de wereld,’ vertrouwt haar
moeder, die op dat moment niet lang meer te leven heeft, Nina Riggs toe. Dat
neemt niet weg dat de klap groot is als Riggs op haar achtendertigste te horen
krijgt dat ze een ongeneeslijke vorm van kanker heeft. De dood zit haar op de
hielen. Wat is de betekenis van leven als de dood nadert? Hoe bereid je je voor op
een definitief afscheid van je dierbaren? Met de weergaloze essays van Montaigne
en Emerson als leidraad beschrijft Riggs hoe het is als schrijver, als moeder en als
echtgenote verder te leven na zulk intens droevig nieuws. Van de kleine,
dagelijkse handelingen tot de moeilijke gesprekken die ze moet voeren met haar
twee jonge zoontjes: Riggs beschrijft haar laatste maanden vol warmte, met
lichtheid en humor. In het onberispelijke oranje licht is een inspirerend, ontroerend
en vooral enorm levensbevestigend boek over onze sterfelijkheid.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de

vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal
van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld
door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Howie Mandel 175 Success Facts - Everything You Need to Know about Howie
Mandel Todd Chan 2014-06-09 A new benchmark in Howie Mandel. This book is
your ultimate resource for Howie Mandel. Here you will find the most up-to-date
175 Success Facts, Information, and much more. In easy to read chapters, with
extensive references and links to get you to know all there is to know about Howie
Mandel's Early life, Career and Personal life right away. A quick look inside:
Gremlins - Voices, Little Monsters, David Hasselhoff - Later career, Deal or No
Deal Canada, Howard Mandel - Later work, America's Got Talent - Season 9
(2014), Tom Green's House Tonight - AXS TV, Patrick Kielty - Comedy and
television career, List of Monk characters - Charles Kroger, Recurring Saturday
Night Live characters and sketches (listed by cast member) - Fred Armisen,
Gremlins - Special effects, Bunsen Honeydew - Biography, Circle Star Theater Performers, List of guest stars on Sesame Street - M, Alaska State Fair - Concerts,

Mr. Monk's 100th Case - Cast, Tabitha and Napoleon D'umo - 2010-2011: Stage
productions, brand expansion, and Mobbed, Bobby's World, The Outer Limits
(1995 TV series) - Production, List of Jimmy Fallon sketches - Mad Libs Twas the
Night Before Christmas, Studio 60 on the Sunset Strip - Guest appearances, Larry
Hooper, In Search of Dr. Seuss - Cast, Noah's Ark: The New Beginning - Voice
Cast, Here's the Deal: Don't Touch Me, America's Got Talent (season 5) Production, Haspop - America's Got Talent, America's Got Talent - Season 5
(2010), Kelly Ripa - Live!, Canadian Walk of Fame - Induction ceremony, Comic
Relief USA - Founding, The Howie Mandel Show - Background, Gremlins 2: The
New Batch - Plot, Regis Philbin - Guest appearances, America's Got Talent
(season 7) - Eliminated, and much more...
Here's the Deal Howie Mandel 2009-11-24 NATIONAL BESTSELLER An
engaging no-holds-barred memoir that reveals Howie Mandel’s ongoing struggle
with OCD and ADHD—and how it has shaped his life Howie Mandel is one of the
most recognizable names in entertainment. But there are aspects of his personal
and professional life he’s never talked about publicly—until now. Twelve years
ago, Mandel first told the world about his “germophobia.” He’s recently started
discussing his adult ADHD as well. Now, for the first time, he reveals the details of
his struggle with these challenging disorders. He speaks candidly about the ways

his condition has affected his personal life—as a son, husband, and father of three.
Along the way, the versatile performer reveals “the deal” behind his remarkable
rise through the show-business ranks, sharing never-before-told anecdotes about
his career. As heartfelt as it is hilarious, Here’s the Deal: Don’t Touch Me is the
story of one man’s effort to draw comic inspiration out of his darkest, most
vulnerable places.
Kleine kans op morgen Nathaniel Rich 2013-11-07 Mitchell Zukor wordt na zijn
studie in dienstgenomen door een mysterieus adviesbureau, Future World. Hij
moet kansberekeningen uitwerken. Die worden vervolgens verkocht aan bedrijven,
om ze te vrijwaren van aansprakelijkheid bij natuurrampen. Dit is maatschappelijk
onverantwoord ondernemen, maar het bedrijf doet ongekend goede zaken.
Mitchell gaat volledig op in zijn werk en zijn enige link met de realiteit vormt dan
nog Elsa Bruner, een vriendin met een heel andere levenshouding die een
levensbedreigende ziekte heeft. En dan, net op het moment dat Mitchells
voorspellingen een nachtmerrieachtige climax naderen, voltrekt zich in
Manhattandaadwerkelijk een ramp. Hij verkeert als geen ander in de positie hier
munt uit te slaan, maar tegen welke prijs? Kleine kans op morgen is een
ongelooflijk spannende pageturner, maar ook een verrassend liefdesverhaal en
een indringende en geestige zoektocht naar elementaire thema s als het wezen

van angst, verbeelding en beschaving.
Make Your Own Rules Wayne Rogers 2011-02-08 Wayne Rogers, star of the
classic TV series M*A*S*H*, has had even more success as a businessman and
entrepreneur than as an actor. Rather than accepting the stifling constrains of the
corporate system, the iconoclastic star applied his own unique viewpoint to a wide
range of businesses (a restaurant, a vineyard, a chain of convenience stores, the
world of banking, real estate, a film distribution company, and even a famous bridal
boutique) and experienced major success. Now, in this award-winning book, he
reveals the keys to his success over the past four decades and teaches readers
how to thrive outside of their familiar establishment. Make Your Own Rules does
this by painting a fascinating portrait of how Rogers excelled precisely because he
didn't have prior experience before working in those many businesses--or any
preconceived notions of how they should be run. Through insights and engaging
stories, you’ll learn how to be creative, challenge convention, and seize
unexpected opportunities that are not only liberating but make all the difference in
your career. Whether you are an entrepreneur or a small business owner,
changing careers or just entering the workforce, Make Your Own Rules delivers
the inspiration and guidance you need to climb the ladder of your choice.
Allesbehalve oké Laura Steven 2018-04-13 Izzy O'Neill hier! Straatarme wees,

ambitieuze cabaretier en Ongelooflijke Slet, als je de roddelsites tenminste mag
geloven... Izzy had nooit verwacht dat ze op haar achttiende het slachtoffer zou
zijn van een internationaal online schandaal. Maar als expliciete foto's van haar
met de zoon van een politicus online komen te staan, laten treiteraars niets van
haar heel. Gewapend met een enorme bak nacho's en haar beste vriendin Ajita als
steun en toeverlaat, probeert ze het van zich af te lachen. Maar als het dagelijkse
slutshaming verergert, leert ze snel dat de wereld tienermeiden niet oké behandelt.
Allesbehalve oké zelfs. Laura Steven is auteur, journalist en scenarioschrijver. Ze
heeft een master in Creative Writing en werkt bij een non-profitorganisatie die
vrouwen in de creatieve sector steunt. Met haar tv-pilot Clickbait stond ze in 2016
in de finale van The Sitcom Mission van de British Comedy Guide. Allesbehalve
oké is haar eerste YA-titel.
And Give Up Showbiz? Josh Young 2014-09-16 In the early '90s, Big Tobacco was
making a killing. There was no entity more powerful, and national tobacco-related
deaths numbered in the hundreds of thousands each year. The economic loss
from smoking-related illnesses was billions of dollars. And yet, Big Tobacco had
never paid a nickel in court. Until one Southern, small-town lawyer figured out how
Florida could sue Big Tobacco to reimburse the state for health care costs. The
end result? Beyond the $13 billion settlement, hundreds of thousands of American

lives have been, and will continue to be, saved. Meet Fred Levin. Called by his
own son “a philanthropist and a cockroach," Fred Levin is no ordinary attorney,
and his remarkable story is far from squeaky clean. In And Give Up Showbiz?,
New York Times bestselling author Josh Young works closely with Levin to give
readers a glimpse into the extraordinary and entertaining life of the top trial lawyer
who was a pioneer in establishing American personal injury law. Seen as an
inspiring innovator by some and a flamboyant self-promoter by others, Levin has
not only fought against Big Tobacco, he has won victories for women, African
Americans, and workers everywhere. Levin's unprecedented legal career is just
one aspect of his roller-coaster life story. From managing one of the world's
greatest boxers to avoiding multiple disbarment attempts, and from becoming a
chief in the country of Ghana to even being a person of interest in two separate
murder investigations, his story reads like a novel suitable for the silver screen.
And Give Up Showbiz? is both shockingly candid and wildly funny.
Hoe Starbucks mijn redding werd / druk 2 Michael Gates Gill 2007 Persoonlijk
relaas van een succesvolle Amerikaanse reclameman, die na zijn ontslag een
nieuwe baan en levensvervulling vond als eenvoudige bediende bij de koffieketen
Starbucks.
Lieve Hemel / druk 1 Rhoda Janzen 2014-02-21 Een 43-jarige vrouw keert na een

crisis in haar persoonlijke leven tijdelijk terug naar haar familie in de
mennonietengemeenschap in Californië waar ze opgroeide. Daar overpeinst ze
haar leven, herleeft haar mennonitische jeugd en komt in het reine met zichzelf.
Meisjes zoals wij Cristina Alger 2020-03-03 Wat moet je als FBI-agente als alle
sporen van moord naar je eigen vader leiden? Nell heeft nooit een goede relatie
gehad met haar vader, rechercheur Martin Flynn. En 'thuis', Suffolk County, zal
altijd doordrenkt blijven van herinneringen aan Nells moeder, Marisol, die op brute
wijze werd vermoord toen Nell zeven jaar was. Wanneer haar vader tijdens een
motorongeluk omkomt, keert Nell terug naar het huis waar ze is opgegroeid en
raakt betrokken bij het onderzoek naar de moorden op twee jonge vrouwen. Hoe
dieper Nell graaft, hoe waarschijnlijker het is dat haar vader er iets mee te maken
had- en dat zijn vrienden bij de lokale politie zijn sporen wissen. En hoe zit het met
de moord op haar moeder? Nell is de enige die nu de juiste antwoorden kan
vinden.
De lift Angela Hunt 2015-04-14 Terwijl een allesverwoestende orkaan hun richting
op komt, zitten drie vrouwen vast in de lift van een oude wolkenkrabber. Alle drie
dragen ze een geheim met zich mee. Geen van hen beseft dat daarin één en
dezelfde man de hoofdrol speelt. De vastberaden minnares, die eindelijk heeft
besloten haar geliefde te vertellen dat ze wil trouwen en een gezin wil stichten. De

bedrogen echtgenote, die woedend is en niet kan wachten om de confrontatie met
haar man aan te gaan - met een pistool op zak. De schoonmaakster - een illegale
vluchtelinge - die wordt gekweld door een geheim dat het schokkendst is van al.
De orkaan raast hun kant op, en ze zullen moeten samenwerken om deze
beproeving te doorstaan en hun levens te redden...
Februari Lisa Moore 2011-10-07 Helen OMara lijkt een normaal leven te leiden: ze
houdt haar huis schoon, ze oefent yoga en ze past op haar kleinkinderen. Maar in
gedachten keert ze voortdurend terug naar haar overleden man Cal. Op
Valentijnsdag in 1982 zonk tijdens een storm het booreiland waarop Cal werkte.
Alle vierentachtig mannen aan boord kwamen om. Als Helen jaren later op een
winteravond wordt gewekt door een telefoontje van haar zoon John gaan de
sluizen van haar geheugen helemaal open. John heeft een meisje zwanger
gemaakt en wil dat Helen hem vertelt wat hij moet doen, maar zij kan alleen aan
haar eigen relatie met Cal denken. Terwijl haar zoon worstelt met het vooruitzicht
vader te worden, beseft Helen dat ze haar verdriet een plek moet geven in haar
leven. Februari is een roman over liefde en verlies, over een nieuwe start maken
zonder het verleden te vergeten. Het is een sprankelend en ontroerend boek.
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