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Wanneer zes jonge poesjes voor het eerst met hun
moeder naar buiten gaan, raakt het verlegen poesje
achterop. Ze ontmoet veel andere dieren en beleeft
een heerlijke dag. Prentvertelling met
zachtgekleurde illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Molly Root is a teenage computer genius whose best
friend, a crusading hacktivist, is murdered when he
breaks into the wrong corporation's systems. Now
Molly must assemble a team of specialists and lead
them on an undercover mission to expose the killers
and avenge her friend's death - but danger is never
far away. She will have to contend with corrupt
police, mercenaries, and ruthless businessmen as
she plays a deadly game of cat and mouse...
The 40th anniversary edition of the “shocking” #1
New York Times bestseller with an exclusive new
introduction by the author (Los Angeles Times).
When Christina Crawford’s harrowing chronicle of
child abuse was first published in 1978, it brought
global attention to the previously closeted subject. It
also shed light on the guarded world of Hollywood
and stripped away the façade of Christina’s
relentless, alcoholic abuser: her adoptive mother,
movie star Joan Crawford. Christina was a young girl
shown off to the world as a fortunate little princess.
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But at home, her lonely, controlling, even ruthless
mother made her life a nightmare. A fierce battle of
wills, their relationship could be characterized as an
ultimately successful, for Christina, struggle for
independence. She endured and survived, becoming
the voice of so many other victims who suffered in
silence, and giving them the courage to forge a
productive life out of chaos. This ebook edition
features an exclusive new introduction by the author,
plus rare photographs from her personal collection
and one hundred pages of revealing material not
found in the original manuscript.
Daniel woont met zijn zus in het huis dat vader met
zijn blote handen voor hen in het bos bouwde. Veilig
en voor hen alleen. Vader bouwde dingen, jaagde en
werkte met zijn handen. Soms verdween hij,
gedwongen om hard werk te doen, maar voor Daniel
en Cathy was hij een zachtaardige beschermer. Als
de lokale landeigenaar voor de deur verschijnt wordt
hun onzekere bestaan bedreigd. Vader en Cathy,
beiden fel, sterk en onverzettelijk, trachten zichzelf
en hun buren te beschermen en zetten een reeks
gebeurtenissen in gang die alleen maar kunnen
eindigen met geweld. Elmet is het overtuigende
portret van een gezin aan de rand van de
samenleving en een aangrijpende bespiegeling van
waar mensen toe in staat zijn als ze tot het uiterste
worden gedwongen.
Takes an intimate look at the life and career of the
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singer and actress whose image was of "the girl next
door."
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift
over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver
naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een
klassieker en een groots werk in de Engelstalige literatuur.
Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil,
waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte
komt overeen met het niveau van de politieke discussies van
deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar
Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar
een vliegend eiland. Hij ontmoet mensen die onsterfelijk zijn
en ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid
met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is
uit 1725, een tijd waarin de wereld onontgonnen was en wie
weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog
wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke
natuur en ontoereikendheid. De roman is als een spiegel voor
de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en
belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en
avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze
politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd
alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's
reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie.
Jonathan Swift (1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver,
satirist, dichter and politiek commentator, die ook lange tijd
decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend
van zijn satirische roman "Gullivers reizen" uit 1726, maar hij
schreef vele werken in talloze genres.
A budget-conscious guide to planning the perfect wedding
explains how to create a stylish ceremony without paying a
fortune, offering practical advice on on everything from
wedding planners and flowers to photographers,
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entertainment, honeymoons, and caterers. Original.
Kate and Gabe have been best friends for years until a
treacherous ocean voyage and the magic of Key West
transform both their lives forever.
Rachel Zoe is an unparalleled fixture in the fashion world
known for her unique take on effortless glamour. The
designer, stylist, and editor is celebrated for shaping the
images of Oscar-winning actresses and creating collections
that embody her modern and sophisticated look. Now she
wants to help you define your own personal style and
incorporate it into all aspects of your life, from your wardrobe
to your home to your next dinner party. In these sleek pages,
Rachel offers trusted tips and advice-along with style insights
from her fellow insiders, friends, and family members. You will
find never-before-seen photographs from Rachel's private
archives and learn about her personal icons, from Jane Birkin
to Coco Chanel. Along the way, she also reminisces about
her earliest influences and shares the story of her own style
evolution. Whether you're accessorizing a chic black
jumpsuit, entertaining friends, or perfecting your Friday night
smoky eye, let Rachel Zoe be your guide to living in style.
Despite an often unfair reputation as being less popular, less
successful, or less refined than their bona-fide Broadway
counterparts, Off Broadway musicals deserve their share of
critical acclaim and study. A number of shows originally
staged Off Broadway have gone on to their own successful
Broadway runs, from the ever-popular A Chorus Line and
Rent to more off-beat productions like Avenue Q and Little
Shop of Horrors. And while it remains to be seen if other
popular Off Broadway shows like Stomp, Blue Man Group,
and Altar Boyz will make it to the larger Broadway theaters,
their Off Broadway runs have been enormously successful in
their own right. This book discusses more than 1,800 Off
Broadway, Off Off Broadway, showcase, and workshop
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musical productions. It includes detailed descriptions of Off
Broadway musicals that closed in previews or in rehearsal,
selected musicals that opened in Brooklyn and in New
Jersey, and American operas that opened in New York, along
with general overviews of Off Broadway institutions such as
the Light Opera of Manhattan. The typical entry includes the
name of the host theater or theaters; the opening date and
number of performances; the production's cast and creative
team; a list of songs; a brief plot synopsis; and general
comments and reviews from the New York critics. Besides the
individual entries, the book also includes a preface, a
bibliography, and 21 appendices including a discography,
filmography, a list of published scripts, and lists of musicals
categorized by topic and composer.

De boekhandel van Teheran van Marjan Kamali is
een prachtige roman over verlies, onverbrekelijke
familiebanden en de kracht van een eerste liefde.
Voor de lezers van De vliegeraar. In De boekhandel
van Teheran van Marjan Kamali brengt de dromerige
en idealistische tiener Roya haar uren na school
graag door in de boekhandel van meneer Fakhri. De
kasten met literatuur en poëzie oefenen de grootste
aantrekkingskracht op haar uit. Wanneer Roya op
een dag een andere jonge klant ziet, Bahman, is het
liefde op het eerste gezicht. Om hen heen is
Teheran aan het veranderen: er wordt gefluisterd
over een revolutie. Roya heeft met Bahman
afgesproken op een plein, om vandaar naar een
huwelijksloket te gaan, maar op de bewuste dag
wordt er een coup gepleegd, die Iran voor altijd zal
veranderen. Bahman komt niet opdagen in de
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chaos. Wekenlang probeert Roya contact met hem
te zoeken, maar het mag niet baten. Tot bijna veertig
jaar later, wanneer Roya door een speling van het lot
eindelijk de kans krijgt om Bahman de vragen te
stellen die haar al die tijd achtervolgd hebben. De
boekhandel van Teheran van Marjan Kamali is een
prachtige roman over verlies, onverbrekelijke
familiebanden en de kracht van een eerste liefde.
Voor de lezers van De bijenhouder van Aleppo en
De vliegeraar. ‘Beeldend geschreven, afgrijselijk
goed en prachtig. Deze roman gaat over de kracht
van liefde en de manieren waarop het lot mensen
van eklaar kan scheiden, en weer bij elkaar brengt.
Mijn hart brak.’ – Whitney Scharer, auteur van Het
gouden uur ‘Een ontroerende roman over verloren
liefde.’ – The Wall Street Journal
Fout geld. Vroeger kon je dat uitgeven aan een auto,
een vakantie of een bontjas. Veel meer zat er niet in.
Tot een paar bankiers in Londen op een briljant idee
kwamen. Zou het niet mogelijk zijn om een plek te
creëren waar de belastingdienst je kapitaal nooit zou
kunnen vinden? Neem bijvoorbeeld het Kanaaleiland
Jersey, waar je al je geld kunt verstoppen in een
mooie trust. Of denk eens aan Nevis, een Caribisch
vulkaaneilandje dat zich ontwikkelde tot een
onweerstaanbaar belastingparadijs dat inmiddels al
meer bedrijven dan inwoners telt. In Moneyland laat
Oliver Bullough ons zien hoe de superrijken, de
criminelen en de multinationals erin slagen hun geld
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uit handen van de belastingdienst te houden.
Bullough legt uit hoe onze banken witwassen en hoe
sommige westerse landen tot het uiterste gaan om
grote bedrijven binnen te halen, zodat uiteindelijk
alleen de gewone man nog zijn belastingen betaalt.
Moneyland vertelt het verbijsterende verhaal van
rijkdom en macht in de eenentwintigste eeuw.
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan
zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen.
Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Een meesterlijke familiegeschiedenis tegen de
achtergrond van het veranderende Zuid-Afrika Kort
voor haar overlijden dwingt Amor Swarts moeder
haar man een belofte af. Het jonge meisje is daarvan
een stille getuige: hun zwarte hulp, Salomé, zal haar
eigen huis krijgen, als dank voor jarenlange trouwe
dienst. Amors vader heeft echter zijn eigen
prioriteiten en de belofte wordt niet ingelost. Na zijn
dood ontstaan nieuwe kansen, maar Amors broer en
zus gaan hun eigen weg en blijven zich verzetten:
Anton is lafhartig en maakt geen keuzes, Astrid is
gefocust op haar eigen gewin. Amor blijft achter met
een sluimerend schuldgevoel. Kan zij nog iets
uitrichten of is het daarvoor te laat?
First to ninth reports, 1870-1883/84, with appendices
giving reports on unpublished manuscripts in private
collections; Appendices after v. [15a] pt. 10 issued
without general title.
In the spring of 1945, on the eve of the Allied victory in
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war torn Europe, an unmarked German transport plane
crash lands deep in the rugged Swiss Alps, and with it is
buried one of the greatest single collections of World
War II stolen artwork never recovered. Lying undisturbed
in its rocky tomb for over half a century, a family
member's deathbed disclosure and war memorabilia
hold the key to the existence and dormant location of this
incredible treasure. American advertising executive Matt
Ferguson, upon his discovery and pursuit of his great
uncle's mysterious legacy, enlists the help of a beautiful
art expert, Courtney Lewis, and as their quest is
unwittingly exposed, immediately become embroiled in a
local murder investigation that draws them together in an
effort to save not only a piece of history, but ultimately
their lives. Striving to stay ahead of anonymous
pursuers, they are stalked by a ruthless South American
industrialist bent on forcibly seizing the priceless
collection for himself, while simultaneously being hunted
by a murderous band of ODESSA henchmen
representing the past and present generations of the
German Nazi party, seeking an additional relic from the
crash more sinister than a mere cache of stolen art. With
the dogged persistence of a city homicide detective
determined to solve a triple murder, and his ability to knit
together a global police effort, the chaotic and thrilling
race to recover the find of a lifetime becomes a fastpaced, action packed adventure that weaves together an
eclectic cast of characters in an international web of
intrigue, murder, mystery and an unexpected conclusion
that will keep readers riveted until the last page.
Books for All Kinds of Readers. ReadHowYouWant
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offers the widest selection of on-demand, accessible
format editions on the market today. Our 7 different sizes
of EasyRead are optimized by increasing the font size
and spacing between the words and the letters. We
partner with leading publishers around the globe. Our
goal is to have accessible editions simultaneously
released with publishers new books so that all readers
can have access to the books they want to read. To find
more books in your format visit
www.readhowyouwant.com
Gathers Pound's letters to the publisher of the Little
Review and provides background information on this
period in Pound's life.
‘Women Don't Owe You Pretty' is een intelligent
geschreven oproep tot modern feminisme. Florence
Given rekent af met conservatieve opvattingen en laat
zien hoe vrouwen hun positie kunnen versterken.
Florence Given moedigt in ‘Women Don't Owe You
Pretty’ lezers aan om de verhalen in twijfel te trekken
die hen weerhouden van zelfacceptatie, eigenliefde en
kracht. Het is een levendig geïllustreerde inleiding tot het
moderne feminisme. Met dit boek leert iedere vrouw haar
energie te beschermen. ‘Women Don't Owe You Pretty’
is er om ons eraan te herinneren dat iedereen waardevol
is en dat vrouwen mannen niets verschuldigd zijn.
WAARSCHUWING: bevat expliciete inhoud (en veel
oncomfortabele waarheden).
De reiziger is een aangrijpende roman over een joodse
man, Otto Silbermann, die in 1938 weet te ontsnappen
aan de nazipogroms, maar daardoor alles verliest: zijn
bezittingen, zijn waardigheid en uiteindelijk ook zijn
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verstand. Hij vlucht van stad naar stad om aan zijn
achtervolgers te ontsnappen - van Berlijn naar Hamburg,
van Nürnberg naar Aken. Hij verblijft wekenlang in
treinen, wetende dat hij in de val zit, maar blijft
desondanks geloven in het goede in de mens. Zelfs
wanneer hij, gek geworden van angst, opgesloten wordt
in een inrichting, blijft hij aan dat idee vasthouden.
Together in one volume for the first time: The harrowing
#1 New York Times bestseller with a new introduction,
and its triumphant sequel. This volume includes two
memoirs by Christina Crawford, recounting the abuse
she endured as a child and her journey to recovery as an
adult. Mommie Dearest: An unprecedented memoir of
child abuse, Mommie Dearest also chipped away at the
façade of Christina Crawford’s alcoholic abuser: her
adoptive mother, movie star Joan Crawford. What
transpired between a seemingly fortunate child of
Hollywood and a controlling and desperate woman was
an escalating nightmare and, for Christina, a fierce
struggle for independence. This ebook features an
exclusive new introduction by the author, plus rare
photographs from her personal collection and a revealing
one hundred pages of material not found in the original
manuscript. “A horror story that goes beyond showbiz
scandal-mongering . . . Delivers an unexpected charge.”
—The New York Times “Probably the most chilling
account of a mother-daughter relationship ever to be put
on paper.” —Los Angeles Times Survivor: Mommie
Dearest cast a spotlight on the unspoken horrors of
family violence, but the years following its publication
tested Christina Crawford’s resilience in unexpected
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ways: a backlash intended to shame her, a film
adaptation that compounded the trauma, alcoholism,
divorce, and a stroke that left her paralyzed. Staying true
to her fighting spirit, the author made a remarkable
comeback. Survivor is more than a memoir of triumph
over tragedy. For anyone who has suffered challenging
despair, it is a spiritual roadmap to recovery, finding
peace, and celebrating a fulfilling life. “One closes this
fine, moving read with great respect for Christina
Crawford.” —Kirkus Reviews
Krachtig, universeel vraagstuk: geef je je principes op
voor de liefde of niet? Voor de lezers van Benedict
Wells, Noem me bij jouw naam van André Aciman, en
Hanya Yanagihara’s Een klein leven. Polen, 1980. De
angstige, gedesillusioneerde Ludwik Gowacki, die
binnenkort afstudeert aan de universiteit, is samen met
de rest van zijn klas naar een landbouwkamp gestuurd.
Hier ontmoet hij Janusz. Samen brengen ze een
droomachtige zomer door met zwemmen in afgelegen
meren, het lezen van verboden boeken en verliefd
worden. Maar als de zomer voorbij is, gaan de twee
noodgedwongen terug naar Warschau, naar de harde
realiteit van het leven onder de communistische partij.
Verbannen uit het paradijs moeten Ludwik en Janusz
beslissen hoe ze zullen overleven, en door hun
verschillende keuzes worden ze uit elkaar gedreven.
Zwemmen in het donker is een onvergetelijke roman
over jeugd, liefde en verlies – en de offers die we
brengen om een zinvol leven te leiden. In de pers
‘Meesterlijk.’ Trouw ‘Als lezer blijf je geroerd en stil
achter.’ Zin ‘Een aangrijpende en ongebruikelijke
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romance, met een politieke ondertoon. Jedrowski schrijft
elegant en zet het gevoelsleven van de twee geliefden af
tegen de grimmig repressieve machinerie van de Poolse
Verenigde Arbeiderspartij.’ The Guardian
‘Indrukwekkend en aangrijpend, een groot literair talent
aan het werk.’ Sebastian Barry ‘Stel je voor dat Call Me
By Your Name zich in het communistische Polen zou
afspelen en je krijgt een idee over Jedrowski’s
ontroerende debuut over een verterende liefdesaffaire te
midden van een land dat uit elkaar wordt gerukt.’ O, The
Oprah Magazine ‘Elegant, meeslepend en vol
melancholische schoonheid. Deze nieuwe moderne
klassieker hoort in het rijtje van Alan Hollinghurst en
Edmund White.’ Evening Standard
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