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Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze
zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het
hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en
regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar
vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op
tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als
gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden
elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar
juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart
ophalen aan De stille gouvernante!
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig
en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is
de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
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met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar
richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende
liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als
hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude
rillingen zou hebben bezorgd.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12
zeer succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je
ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat
doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek komen
succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen
het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden.
Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen
verhaal.
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Parijs in de jaren zestig. Het waren opwindende tijden, jongeren klommen op de
barricaden, vochten tegen de bestaande gezagsverhoudingen en eisten meer
vrijheid. Maar niet iedereen deelt hetzelfde verleden. De hoofdpersoon in
Slapende herinneringen herinnert zich vooral de vrouwen die hij destijds op zijn
winterse zwerftochten door de stad ontmoette, mysterieuze vrouwen die hij
probeerde te vergeten nadat ze uit zijn leven verdwenen maar die, soms pas na
tientallen jaren, terugkeerden in zijn gedachten. Het spookt in het huis van het
geheugen, dat is wat Modiano in Slapende herinneringen laat zien: als we ouder
worden, dringt wat we verdrongen zich weer op, en het is zinloos om ervan weg
te lopen.
Leer ons stil te zitten is het bijzonder onderhoudende verhaal van Tim Parks'
zoektocht naar genezing. Wanneer Parks wordt gekweld door pijn die niemand
lijkt te kunnen verklaren of verhelpen, wordt hij gedwongen een paar harde
waarheden over de relatie tussen lichaam en geest, over onze hectische
samenleving en over zijn schrijverschap onder ogen te zien. Na een vruchteloze
gang langs de loketten van de traditionele geneeskunde vindt hij tot zijn eigen
verbazing verlichting in het doen van ademhalings- en ontspanningsoefeningen.
Uiteindelijk komt hij zelfs uit bij meditatie, en dit was wel het allerlaatste wat
Parks verwachtte. Gaandeweg rijzen bij Parks vragen over het effect van ziekte
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op het werk van geliefde schrijvers, over de rol van religie als vormende kracht bij
de ontwikkeling van ons zelfbeeld, en over de invloed van sport en kunst op onze
ideeën over gezondheid en welbevinden. Iedereen krijgt op enig moment met
ziekte te maken - weinigen zullen die ervaring met zo veel elan, inzicht en
intelligentie kunnen beschrijven als Tim Parks.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar
wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend
is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben
belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de
kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot
die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in
een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen
onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant en schrijnend verhaal over de
multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest
getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft
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direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de
nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Een Australisch echtpaar is van plan zich te vestigen in een huisje in Ierland. Als de
vrouw naar Australië gaat om een en ander te regelen, keert ze echter niet meer terug.
Romeins Italië, de tijd van keizer Nero. Er heerst welvaart en vrede maar voor de kleine
man kan het leven hard zijn. Gelukkig kom je met bluf en brutaliteit een heel eind en
zijn er genoeg rijken bij wie wat te halen valt... Encolpius en Giton, een voormalige slaaf
en zijn jonge seksvriendje, leiden een ongebonden bestaan, maar zorgen hebbenn ze
ook. Hun verhouding wordt voortdurend bedreigd en Encolpius kampt met impotentie.
Hij raakt daar ten slotte wel vanaf maar pas na allerlei verwikkelingen. Zo raken de
vrienden verzeild in een orgie en een uitzinnig decadent maal, het beroemde 'diner van
Trimalchio'. Petronius' roman Satyrica is uniek in de antieke literatuur vanwege zijn
scherpe realisme. Hoerenkast en marktplein, louche hotel en vrachtschip: binnen elk
decor geeft dit verhaal een overtuigend beeld van het bestaan van gewone Romeinse
mensen. Charmante bedriegers en patsers, doortastende vrouwen en geile jongens, in
dit boek komen ze waarachtig tot leven. Deze sprankelende vertaling biedt alle
bewaarde gedeelten van de Satyrica voor het eerst onverkort in het Nederlands.
De mythe van de staatsschuld van Stephanie Kelton is een wijs, provocerend en
kraakhelder geschreven manifest voor een nieuwe economische orde In De mythe van
de staatsschuld presenteert econoom en hoogleraar Stephanie Kelton haar radicale
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nieuwe visie die ons denken over een rechtvaardige en welvarende samenleving
volledig op zijn kop zal zetten. Modern monetary theory – kortweg MMT – stelt dat de
overheid geen gezin met een huishoudboekje is, maar dat zij zonder problemen grote
schulden kan dragen. Grootse en noodzakelijke transities op het gebied van onderwijs,
infrastructuur, zorg en klimaat vragen nu eenmaal om grootscheepse investeringen, en
overheden moeten het lef hiervoor tonen. Zoals Thomas Piketty ons denken over
economische ongelijkheid deed omslaan, zo doet Kelton dat op het gebied van ons
monetaire beleid: structurele begrotingstekorten zijn geen probleem maar een
oplossing! De mythe van de staatsschuld is een wijs, provocerend en kraakhelder
geschreven manifest voor een nieuwe economische orde, voor iedereen die in deze
onzekere economische tijden op zoek is naar houvast. Speciaal voor de Nederlandse
editie van De mythe van de staatsschuld voegde Stephanie Kelton een nieuw
hoofdstuk toe. ‘De mythe van de staatsschuld heeft alles in zich om een economische
klassieker à la Milton Friedman of Thomas Piketty te worden.’ – de Volkskrant ‘Kelton
onderwerpt ons economische systeem aan en kritisch kruisverhoor. En dat is van groot
belang in de postcovidwereld, omdat we ons denken over de economie zullen moeten
herzien.’ – The Guardian ‘Kelton presenteert ons het noodzakelijke instrumentarium
voor een voorspoedige toekomst voor ons allemaal. Lees het boek – en breng Keltons
lessen in praktijk.’ – Naomi Klein ‘Dit boek zal van grote invloed zijn.’ – Financial
Times ‘Een rockster binnen haar vakgebied.’ – The Times
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1981- in 2 v.: v.1, Subject index; v.2, Title index, Publisher/title index, Association name index,
Acronym index, Key to publishers' and distributors' abbreviations.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke meesterwerk toen het in 1939
verscheen en Amerika met zijn eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het
kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië volgen we de familie Joad, die, net
als duizenden andere kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen is naar het
westen te vertrekken op zoek naar het beloofde land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal
is er een van valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen vallen. Toch weet
Steinbeck hun strijd zó intens menselijk, groots en met een geweldige morele visie te
beschrijven, dat De druiven der gramschap een lofzang op het uithoudingsvermogen en de
waardigheid van de menselijke geest is.
Every 3rd issue is a quarterly cumulation.

De crash van 1929 is nog altijd het meest lezenswaardige boek over het grootste
financiële debacle waarmee de wereld ooit is geconfronteerd: de beurskrach van 1929.
De beroemde econoom John Kenneth Galbraith beschrijft, met een grote helderheid,
de gekte en waanzin die kenmerkend was voor de financiële wereld in de Verenigde
Staten in die tijd. Zijn boek getuigt niet alleen van een grote economische kennis, maar
ook van een diep inzicht in de mens...
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in
de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram
Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een
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sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem
spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken!
Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot officiële Theovervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans
vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen,
horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn
beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind
hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.
Causerie over het verschijnsel domheid in de cultuurgeschiedenis.
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