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Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven besluit ze onderzoek te
doen naar het seks- en liefdesleven van de babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar heeft die
viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen
en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als Carrie
Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend.
Wanneer ze iets begint te voelen voor een van haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven.
In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke,
maar ook gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun
liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde de
onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs
onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
Een jonge Engelsman gaat naar Brussel om vervolgens verliefd te worden op een onderwijzeres.
Herinneringen van de Amerikaanse schrijver (1899-1961) aan zijn Parijse jaren (1921-1926) en zijn literaire vrienden (onder wie Gertrude
Stein, Ezra Pound en F. Scott Fitzgerald).
De nachtelijke roep van de bosuil, de ijselijke kreet van een kerkuil, de priemende blik van een steenuil. We hebben iets met uilen. Ze staan
voor wijsheid, zoals het steenuiltje van de godin Pallas Athena, of trouw, zoals Hedwig, de sneeuwuil van Harry Potter, maar ze zijn ook
onheilsbodes, aankondigers van de dood, spookachtige wezens van de nacht. Meer dan andere vogels zijn uilen geladen met symboliek en
intrigeren ze ons met hun mysterieuze voorkomen. Hoe versiert een velduil een vrouwtje? Met welk slim trucje vangt een steenuil kevers?
John Lewis-Stempel prikt in Het geheime leven van de uil allerlei mythes door en ontleedt de verhalen over uilen in volksvertellingen,
gedichten en literatuur. Maar wat dit boek bovenal onweerstaanbaar maakt is hoe Lewis-Stempel in prachtig proza over de vogels zélf
schrijft; hoe ze echt zijn, hun voorkomen, hun schoonheid en hun verbintenis met de wereld van de mens.
In Aardedonker, zonder sterren, de bestseller van meesterverteller Stephen King, nemen vier mensen een cruciaal besluit waarvan de
gevolgen hen het duister in leiden. Twee ogenschijnlijk doorsneemensen - in een doorsneewoonplaats, met een doorsneebaan - hebben een
lang en gelukkig huwelijk. Als hij, Bob, op zakenreis gaat, vindt zij, Darcy, een doos met het donorcodicil, de bibliotheekpas en het rijbewijs
van een andere vrouw. Een vrouw die nog niet zo lang geleden in het nieuws was. Een vrouw die is vermoord... 'Een goed huwelijk' is een
van de razend spannende verhalen uit deze bundel van Stephen King. 'Zijn gave om verhalen te vertellen is fenomenaal.' Lee Child

Roman over de gebeurtenissen rond de anti-katholieke rellen in Engeland in 1780.
Relaas over de Spaanse Burgeroorlog waarin de schrijver meevocht aan de zijde van de Republikeinen.
Schemerwereld, de bestseller van meesterverteller Stephen King, speelt zich af in het schemergebied tussen werkelijkheid en
fantasie. Alleen King zelf is in staat ons de weg te wijzen in dat huiveringwekkende niemandsland. De man met het litteken De
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bibliotheek van Junction City is geen gewone bibliotheek. Dat ervaart Sam wanneer hij een aantal boeken komt lenen. Het
gebouw geeft hem een onaangenaam gevoel en binnen hangt een poster met een dreigende tekst: LEVER JE BOEKEN OP TIJD
IN, BLIJF UIT HANDEN VAN DE BOEKENPOLITIE! Wanneer Sam zijn bibliotheekboeken kwijtraakt, maakt hij al snel kennis met
dit angstaanjagende fenomeen... Spookfoto's Voor zijn vijftiende verjaardag krijgt Kevin Delevan een polaroidcamera cadeau van
zijn ouders. Al bij de eerste foto's lijkt de camera niet in orde: alle foto's zien er precies hetzelfde uit. Of toch niet? Want iedere
keer dat Kevin een nieuwe foto neemt, komt een vraatzuchtig monster dichterbij... `Deze verhalen grijpen je vast en laten niet
meer los.’ The Washington Post
In een klimaat van sociale onrust in het Noord-Engeland van 1813 proberen een jonge erfgename en haar vriendin hun weg te
vinden.
Armoede en menselijk drijfhout Orwells eerste boek is gebaseerd op zijn ervaringen als zwerver en bohémien tussen 1927 en
1932. Met gevoel voor humor en zonder zelfmedelijden vertelt hij over de avonturen van een berooide Britse schrijver te midden
van aan lagerwal geraakte lieden in twee bruisende steden. De Parijse episode is alleen al fascinerend vanwege de gedetailleerd
beschreven helse keukens van deftige restaurants, waar de verteller onder aan de ladder van de culinaire dienst werkt als
vaatwasser, of plongeur. In London maakt hij, in afwachting van een baantje, nader kennis met de wereld van arme sloebers,
straatschuimers en logementen van het Leger des Heils.
De Toekomstroman par excellence. De in een verre toekomst gesitueerde wereld waarin seksuele voortplanting is vervangen door de
productie van ‘baby’s in flessen’ (bij ons ingeburgerd als in-vitrofertilisatie) is inmiddels in meerdere opzichten profetisch gebleken. Huxleys
denkbeelden vormen een belangrijke bron van inspiratie voor onder anderen de controversiële Franse schrijver Michel Houellebecq, met
name voor diens roman Mogelijkheid van een eiland.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller
leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je
negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex
King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de
lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.
Contains useful practice for KS2 English SATS reading comprehension, including examples of Information, Fiction, Biography and
Newspaper Articles.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al
gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel
gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari
achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau
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doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met
verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Andrea Sachs is net aangenomen als de nieuwe assistent van de alom gevreesde en bewonderde hoofdredacteur van het tijdschrift Runway,
Miranda Priestley. Elke dag wordt Andrea zwaar op de proef gesteld als de commando s van Miranda door de telefoon klinken. Terwijl haar
werkdagen steeds langer worden en de eisen steeds extremer, realiseert Andrea zich dat het baantje waar duizenden een moord voor
zouden doen haar het leven flink onmogelijk maakt.

Na De kinderen van Húrin maakte zoon Christopher opnieuw een nooit eerder gepubliceerd verhaal van zijn vader klaar voor
publicatie. De legende van Sigurd and Gudrún is een mythische vertelling gebaseerd op de Noorse legendes over Sigurd de
Völsung en De val van de Niflungs, die door Tolkien in modern Engels werd herverteld. Tolkien schreef het verhaal nog voor De
Hobbit en In de ban van de ring het licht zagen. Het bevat alle elementen die hij ook in zijn latere werk zou verwerken: de ring, de
draak, de helden en heroïek. Tolkien is gedurende zijn hele leven blijven schaven aan dit verhaal, dat gezien kan worden als de
voorloper van In de ban van de ring.
Een goed huwelijk is nu verfilmd als A Good Marriage, naar een scenario van Stephen King. Het is het angstaanjagende verhaal
van een huwelijk vol dodelijke geheimen. Darcy Anderson is al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd. Haar man is weer eens op
zakenreis, zoals zo vaak, als Darcy in de garage batterijen zoekt. Ze stoot tegen een weggemoffelde doos en daarin ontdekt ze
het gruwelijke bewijs dat haar man twee mannen is: de ene is de zachtaardige vader van haar kinderen, de andere een
krankzinnige verkrachter en moordenaar. Deze gruwelijke ontdekking levert een razend spannend verhaal op en het betekent ook
het einde van 'een goed huwelijk'. Deze novelle werd oorspronkelijk gepubliceerd in de verzameling Aardedonker, zonder sterren.
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde
bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
De oude rariteitenwinkel is een sprookje, en misschien het meest sprookjesachtige boek dat Dickens ooit geschreven heft. Wie dit
verhaal meet met de kleine maatstaven ener realistische romanopvatting, doet Dickens onrecht, en vergalt zichzelf een bijzonder
plezier. Want het verhaal ven kleine Nel is een bijzonder mooi sprookje, over een onschuldig wezen in een vreemde,
kwaadaardige wereld, belaagd door dwergachtige kobolden, en steunend op niets dan de sterke kracht van haar onbaatzuchtige
liefde. De kobold sterft aan zijn wandaden, Nel sterft ook, maar eerst nadat zij door haar liefde de wereld om zich heen heeft
omgetoverd tot haar eigen, en dus een betere wereld. Ziehier hoe Dickens, in de rol van de verteller, zich het sprookje van kleine
Nel voor de geest stelt: 'Zonder mijn verbeeldingskracht ook maar in het minst te hoeven inspannen, behield ik een beeld van
haar, dicht omringd en benauwd door alles wat maar vreemd was aan haar natuur en zover mogelijk afstond van de voorkeuren
van haar geslacht en haar leeftijd. Het zou tot een curieuze bespiegeling leiden, zich haar voor te stellen in haar toekomstig leven,
eenzaam haar weg gaand temidden van een menigte wilde, groteske gezellen: zij als het enige pure, frisse jeugdige wezen in heel
die drom.'
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Een Zuidafrikaanse jongen sluit vriendschap met een witte leewenwelp. Vanaf ca. 10 jaar.
Hét debuut van 2021: wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in meer dan 25 landen, en de tv/filmrechten werden al voor
publicatie verkocht aan Sony. Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek van dit decennium. Lex Gracie wil niet aan haar
familie denken. Ze wil niet herinnerd worden aan haar ouderlijk huis of aan haar bijnaam: ‘Meisje A’, het kind dat ontsnapte.
Wanneer haar moeder in de gevangenis overlijdt en het familiehuis nalaat aan haar kinderen, kan Lex het verleden niet langer
negeren. Samen met haar zusje Evie besluit ze de horrorwoning uit hun jeugd om te toveren tot iets positiefs. Maar eerst moet ze
in het reine komen met haar broers en zussen – en de jeugd die ze deelden. Meisje A is een prachtig geschreven en ongelofelijk
indrukwekkende psychologische roman over familiebanden, herinneringen en – uiteindelijk – liefde. ‘Kruipt onder je huid en
dompelt je onder in het verhaal van de bijzondere Lex.’ Opzij ‘Succesdebuut van Google-advocaat.’ De Telegraaf ‘De grootste
thriller sinds Gone Girl.’ Elle ‘Een prachtig geschreven debuut.’ The Guardian ‘Grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel.’ The
Bookseller ‘Fantastisch.’ Paula Hawkins, auteur van Het meisje in de trein ‘Een moderne klassieker.’ Jeffery Deaver
De epische romance tussen Beren en Lúthien die ten grondslag ligt aan de liefde tussen Aragorn en Arwen uit In de ban van de
ring nu voor de eerste keer gepresenteerd als een volwaardig, op zichzelf staand verhaal Het verhaal van Beren en Lúthien is een
essentieel element in de evolutie van De Silmarillion, de mythes en legendes die stammen uit het begin van Midden-aarde.
Tolkien schreef het verhaal een jaar nadat hij terugkeerde uit Frankrijk, waar hij eind 1916 vocht bij de Somme. Centraal staat het
lot dat de liefde van Beren en Lúthien overschaduwt: Beren is een sterfelijke man, Lúthien een onsterfelijke elf. Haar vader, een
heerser binnen het elfenrijk, is het niet eens met de liefde en draagt Beren een onmogelijke taak op die hij moet volbrengen
voordat hij met Lúthien zal mogen trouwen. Dit leidt tot de heroïsche poging van Beren en Lúthien om samen de gevaarlijkste van
alle slechte wezens, Morgoth, De Zwarte Vijand, te beroven van een Silmaril. De pers over het werk van J.R.R. Tolkien ‘Het
verhaal van Beren en Lúthien was zo belangrijk voor Tolkien dat de namen op de grafsteen van de schrijver en zijn vrouw staan.’
NRC Handelsblad ‘De kinderen van Húrin is een waardevolle toevoeging aan een van de meest geliefde mythologieën in de
Engelse literatuur.’ The Guardian ‘Majestueus! Lezers van De hobbit en In de ban van de ring zullen in De Silmarillion een eigen
wereld vinden, middeleeuwse romances, stoere sprookjes, en heftige oorlogen die bol staan van heroïsche razernij.
Overrompelend.’ Time Magazine
De kinderen van Húrin is het verhaal van het tragische lot van de mensenheld Húrin en zijn kinderen Túrin en Nienor, die allen een
grote rol spelen in de mythologie die Tolkien creëerde voor Midden-aarde, in de tijd dat Elfen en Mensen nog niet van elkaar
vervreemd waren. J.R.R. Tolkien begon al in 1918 aan het schrijven van De kinderen van Húrin. Het is een van de drie ‘Grote
Verhalen’ waar hij zijn hele leven lang aan bleef werken en als zodanig een van de pijlers die de geschiedenis van In de ban van
de ring schraagt.
Wat we nog niet weten van het universum In We hebben geen idee?! behandelen Whiteson en Cham op humoristische wijze alle
grote wetenschappelijke vragen waarvan je zou verwachten dat we ze nu onderhand wel beantwoord hebben, maar waar we
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eigenlijk niets vanaf weten. Ze leggen uit wat de grootste ‘unknowns’ in het universum zijn, waarom deze zaken nog steeds een
raadsel zijn en wat er op dit moment aan wordt gedaan om ze op te lossen. Denk hierbij aan vragen als: Waar bestaat 95% van
het universum uit? Wat is tijd? Waarom heeft tijd slechts één richting? Aan het einde van het boek wordt duidelijk hoe bijzonder
het is dat de mens überhaupt enig idee heeft hoe het universum werkt. Het belangrijkste punt is echter dat je niet depressief moet
worden van wat we niet weten, maar dat je enthousiast moet worden van waar we in de toekomst nog achter kunnen komen.
Bovendien heeft alles een positieve kant: na het lezen van dit boek weet je tenminste waaróm we geen idee hebben.
Copyright: 49c52d6df9e41d873cc2664bd0765fd6

Page 5/5

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

