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Advocaat, accountant, computerprogrammeur – dat moesten we van onze ouders worden.
Maar ze hadden ongelijk, de toekomst is aan een heel ander soort individu, aan een andere
manier van denken. De dominantie van de linkerhersenhelft – van het verstand, de logica en
het analytisch vermogen – maakt plaats voor een nieuwe wereld waarin de kwaliteiten van de
rechterhersenhelft – creativiteit, gevoel en intuïtie – overheersen. Dat betoogt Daniel H. Pink,
die de twee hersenhelften gebruikt als metafoor voor de ontwikkelingen van onze tijd. In Een
compleet nieuw brein vertelt Pink precies welke zes vaardigheden je moet ontwikkelen om in
de toekomst succesvol te zijn. Aan de hand van praktische oefeningen, afkomstig van experts
over de hele wereld, helpt hij je deze vaardigheden aan te scherpen. Dit boek zal je kijk op de
wereld voorgoed veranderen.
In the wake of his girlfriend's brutal murder by an assassin who is in possession of a strange
radioactive isotope, covert counter-terrorism agent Scot Harvath discovers clues to a
conspiracy with presidential ties that puts him at odds with his own agency. By the author of
Takedown. Reprint.
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to train your
dragon) De Tovenaars van Ooit is het eerste deel van de langverwachte nieuwe serie van
Cressida Cowell, auteur van de internationale bestsellerreeks How to Train your Dragon (Hoe
tem je een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de Tovenaars en de enige van
zijn stam zonder magie. Wanneer hij erachter komt dat Wens, de rebelse dochter van de
koningin van de Krijgers, een magisch object verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over om
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dat in handen te krijgen. Maar de Tovenaars en Krijgers leven al jarenlang op voet van oorlog
met elkaar. En dan loert er ook nog een ander gevaar: de zwarte magie van de heksen –
waarvan werd aangenomen dat die was verdwenen – is teruggekeerd... De Tovenaars van
Ooit heeft alle ingrediënten van een echte Cowell-boek: humor, een fantasierijke wereld en
treffende personages. Van Cowells boekenreeks How To Train your Dragon zijn wereldwijd
meer dan 8 miljoen exemplaren verkocht. How to Train your Dragon is succesvol verfilmd door
DreamWorks en het is een goed bekeken tv-serie op Netflix en CBBC.
Ze dacht dat ze het ergste achter de rug had, maar haar nachtmerrie is pas net begonnen. Na
een stressvolle periode besluit Libby op vakantie te gaan met haar driejarige zoontje Ethan. De
sfeer in het hotel waar ze verblijven is vredig, maar Libby heeft het gevoel dat ze in de gaten
gehouden worden. Ze vreest dat het te maken heeft met het geheim dat ze al jarenlang met
zich meedraagt. Als Libby op een dag heel even afgeleid is, stapt Ethan in zijn eentje een lift
in. Libby is niet op tijd om de sluitende deuren tegen te houden, en als ze de trap is opgerend
naar de verdieping waar de lift is gestopt treft ze die verlaten aan. Ethan is spoorloos
verdwenen. Tijdens de wanhopige zoektocht die volgt wordt het Libby langzaam duidelijk dat
zij niet de enige is die naar haar zoontje op zoek is, en dat ze niet langer kan vluchten voor
haar verleden.
Vijftien verhalen (ik-figuur) die zich afspelen in een verre voorstad. Het zijn bizarre
gebeurtenissen, die tegelijkertijd vanzelfsprekend zijn. Met kleurrijke illustraties met veel
details. Vanaf ca. 14 jaar.
Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond Knuffel verliest, heeft zijn zusje een heel goed
idee om hem terug te krijgen. Prentenboek met fantasievolle kleurenillustraties voor kleuters
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vanaf ca. 4 jaar.
Negen mannen. Allen in een verschillende levensfase, allen weg van huis, en allen proberen
ze – in de buitenwijken van Praag, naast een Belgische snelweg, in een goedkoop Cypriotisch
hotel – te begrijpen wat het betekent om te leven, in het hier en nu. Szalay trekt een lijn van de
lente van de jeugd tot de winter van de oude dag, en brengt in Wat een man is deze
verschillende levens samen om mannen te laten zien zoals ze zijn: lachwekkend en niet in
staat zich goed uit te drukken, shockerend en verachtelijk, levenslustig, meelijwekkend,
hilarisch en vol oprecht verlangen. Terwijl de jaren deze mannen achtervolgen, wordt de inzet
verbijsterend hoog in dit doordringende portret van eenentwintigste-eeuwse mannelijkheid.
Wanneer onderzoeksofficier Ding Gou’er geruchten hoort over kannibalisme in de stad
Drankrijk wordt hij eropuit gestuurd om de waarheid te achterhalen. Zijn zoektocht begint bij
een kolenmijn, waar hij kennismaakt met Jin Gangzuan, legendarisch wegens zijn
buitengewone drinkvermogen en – zo vermoedt Gou’er – voorkeur voor jong mensenvlees.
Tijdens een maaltijd ter ere van Jin raakt de onderzoeksofficier volledig bedwelmd door de
alcohol. Vanaf dat moment lijkt er geen weg terug. Gou’er laat zich steeds verder meeslepen
in een wereld waarin overspel, incest en moord aan de orde van de dag zijn.
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het
reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek.
Vanaf ca. 12 jaar.
Een oude jachthond vertelt over het leven van een familie in de late middeleeuwen in
Engeland, toen de heren en vorsten de gewone man uitbuitten.
Provides information on the new features of current car and truck models, lists advantages and
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disadvantages, safety features, crash ratings, and specifications, and rates and reviews each
vehicle.
Tijdens een vakantie twintig jaar geleden verdween Alice, de dochter van psychotherapeute
Stella Widstrand, maar haar lichaam is nooit gevonden. Als op een dag een nieuwe cliënte
zich bij haar praktijk meldt, weet Stella zeker dat deze Isabelle haar verdwenen dochter Alice
is. Ze doet er alles aan om Isabelle ervan te overtuigen dat ze moeder en dochter zijn. Maar dit
is niet de eerste keer dat Stella haar dochter 'terugvindt'. De vorige keer dat dat gebeurde,
werd ze gedwongen opgenomen in een kliniek. Tegelijkertijd probeert iemand koste wat het
kost te voorkomen dat Isabelle en zij een band krijgen. Langzaam maar zeker beginnen Stella
en Isabelle te twijfelen aan hun herinneringen, hun geheugen en hun identiteit. Hoe ver is
Stella bereid te gaan om haar dochter terug te krijgen? Zeg dat je van mij bent is een
overdonderend geschreven psychologische thriller verteld vanuit het perspectief van drie
vrouwen. Een aangrijpend verhaal over het verlies van je kind. Over rouw, schuld en obsessie.
Elisabeth Norebäck woont in Stockholm met haar man en twee kinderen. Ze studeerde aan de
Technische Universiteit van Stockholm en werkt momenteel als verpleegkundige. Zeg dat je
van mij bent is haar debuut en werd in korte tijd verkocht aan achtentwintig landen.

Een scherpe en humoristische kijk op het Chinese éénkindbeleid, vanuit het
perspectief van een gynaecologe Voet Wan, bijgenaamd Kikkervisje, schrijft een
boek over zijn tante, een bekende gynaecologe. Ze is aanvankelijk de heldin van
het dorp, maar komt in een negatiever daglicht te staan wanneer ze actief gaat
meewerken aan de éénkindpolitiek en regelmatig mannen steriliseert en
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zwangere vrouwen tegen hun zin aborteert. Rondom haar kleurrijke maar ook
angstaanjagende persoon ontvouwt zich de geschiedenis van de familie en de
vrouwen in het dorp. Om de tragedie van het leven en lot van tante duidelijk te
maken schrijft Kikkervisje een grotesk toneelstuk.
Aan de hand van thema's als geschiedenis, collaboratie en verzet, de
Ijzerbedevaart, de taal, Brussel, Voeren, wordt Belgie beschreven en worden
vooroordelen en cliche's daaromtrent bestreden.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
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negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst
in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Succeed in your career in the dynamic field of commercial truck engine service
with this latest edition of the most comprehensive guide to highway diesel
engines and their management systems available today! Ideal for students, entrylevel technicians, and experienced professionals, MEDIUM/HEAVY DUTY
TRUCK ENGINES, FUEL & COMPUTERIZED MANAGEMENT SYSTEMS, Fifth
Edition, covers the full range of commercial vehicle diesel engines, from light- to
heavy-duty, as well as the most current management electronics used in the
industry. In addition, dedicated chapters deal with natural gas (NG) fuel systems
(CNG and LPG), alternate fuels, and hybrid drive systems. The book addresses
the latest ASE Education Foundation tasks, provides a unique emphasis on the
modern multiplexed chassis, and will serve as a valuable toolbox reference
throughout your career. Important Notice: Media content referenced within the
product description or the product text may not be available in the ebook version.
'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant 'Hartverscheurende,
maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger 'Shafak schildert in woeste
streken een levendig en hoopvol portret van een clubje kleurrijke overlevers in de
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gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit is een prachtboek! Na lezen in je DNA
gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden
en klanten haar noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een vuilnisbelt in
Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover
heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak
van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de geur van de koffie met
kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel
waar ze werkte. Maar vooral herinnert ze zich haar vrienden, de bonte
verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar
haar op zoek zijn. 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de
shortlist voor de Booker Prize 2019.
Verpletterende literaire roman over volwassen worden, afgunst en spijt, door een
van de meest ingenieuze schrijvers van Amerika Op een zomerkamp in 1974
sluiten de vijftienjarige Jules Jacobsen en vijf leeftijdgenoten een levenslange
vriendschap. Jules van eenvoudige komaf is enorm onder de indruk van haar
creatieve en welgestelde nieuwe vrienden. Het groepje tieners dat zichzelf De
Interessanten noemt is onafscheidelijk en deelt elkaars dromen over een leven
als kunstenaar, acteur of schrijver: later als ze groot, volwassen en vooral
succesvol zijn. Maar de reis van jeugd tot middelbare leeftijd loopt heel anders,
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vol compromissen, geheimen, leugens en ongelijkheden. Al worden de grootse
jeugdige ambities van de vriendengroep niet waargemaakt, er is geen weg terug
naar hun onschuld. De vriendschap houdt stand, maar de tijd is onomkeerbaar
en een groeiend gevoel van ongemak laat Jules niet los: geluk en voldoening
blijken in andere dingen te liggen dan de vrienden als tieners ooit dachten. `De
interessanten heeft een enorme reikwijdte, over vriendschap, jaloezie, de
teleurstellingen die het ouder worden onherroepelijk met zich meebrengt []
Wolitzer excelleert in romantechnisch sterke wendingen NRC Handelsblad
`Wolitzer geeft een scherp beeld van jaloezie, vriendschap en de
omstandigheden die maken dat de een wel succesvol wordt en de ander niet Elle
We weten allemaal dat het moeilijk is om te veranderen. Het kost veel tijd en vaak
geven we op bij de eerste tegenslag. Maar waarom zien we wel de beren op de weg en
niet de bestemming? Deze vraag beantwoorden Chip en Dan Heath in dit fascinerende
boek. We hoeven slechts te begrijpen hoe onze hersenen werken om snelle
veranderingen in ons gedrag te realiseren. Op basis van wetenschappelijke studies en
opmerkelijke casestudy’s laten ze zien dat ogenschijnlijk simpele methodes leiden tot
fantastische resultaten.
Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar jeugdroman De
ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op
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mysterieuze stad in de jungle stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De
ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over vier kinderen die met een vliegtuig
crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een betoverend
avontuur van een veelvoudig bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in
het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken. Maar ze zijn ver
weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze,
maar tegelijk ook betoverende plek. Ze eten larven en een tarantula, redden een
babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar hun kans op redding wordt
met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven.
Blijkbaar zijn ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg
om de verloren stad te vinden... ‘Een geweldige leeservaring over een tijdloze
ontdekkingsreis die lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport van de Costa
Children’s Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine
Rundell is anders, elk boek is een avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’
Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum
De Engelsman Howard Belsey is hoogleraar aan een Amerikaanse universiteit. Hij
werkt al jaren aan een boek over Rembrandt, dat hij waarschijnlijk nooit zal voltooien.
Nadat Howard een desastreuze affaire heeft gehad met een collega, vertrekt zijn
oudste zoon Jerome naar Engeland. Jerome verloochent zijn vader door te gaan
werken voor diens aartsrivaal, de conservatieve academicus Monty Kipps, die
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bovendien aanzienlijk succesvoller is dan Howard. De situatie wordt ondraaglijk
wanneer zijn vrouw achter zijn overspel komt en Jerome verliefd wordt op Kipps' mooie,
maar wispelturige dochter. In Over schoonheid portretteert Zadie Smith op
overrompelende wijze het moderne familieleven, de botsing tussen het persoonlijke en
het politieke, de problematiek van een multiculturele maatschappij en de misvattingen
die mensen over zichzelf en elkaar hebben. Zadie Smith is de auteur van Witte tanden
en De handtekeningenman. Ze werd in 1975 geboren in Londen en woont daar nog
steeds. Over schoonheid won de Orange Prize for Fiction 2006 en werd genomineerd
voor de Man Booker Prize 2005. 'Zadie Smith was dertig toen ze Over schoonheid
schreef. Ik verheug me op haar boeken van de komende dertig jaar. (...) Vergelijk haar
met Balzac en Fontane en Dostojevski of (...) met Swift, Cervantes en Kleist. Heb de
moed om toe te geven dat het krankzinnige toeval wil dat uw tijdgenote Zadie Smith
van hun kaliber is en dat zij u de rest van uw leven zal laten genieten.' hugo brandt
corstius, nrc handelsblad 'Een van de belangrijkste schrijvers van de nieuwe Britse
generatie.' de volkskrant 'Sommige mensen zijn gewoon geboren met zo veel talent.'
hp/de tijd 'Het nieuwe boek van Zadie Smith bevestigt haar reputatie als een
voortreffelijke auteur die even vitaal en intelligent schrijft over de werking van de geest
als over die van het hart.' the observer
Cultuurfilosofische beschouwingen over de verhouding van de mens tot zijn omgeving.
Een jongen (ik-figuur) krijgt van zijn hondje Kipper een blauwe, wel heel bijzondere,
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ballon. Prentenboek met grote waterverfafbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.
You are looking for a great notebook? Lucky you found us! This fashionable themed
notebook leaves you all freedom in creating every content you need and is a faithful
companion in your everyday life. This individual design is rounded off by 120 pages of
cream-white colored paper and a beautiful matt premium cover. The notebook has
been designed by independent designers who you will support with every purchase. A
great gift idea for the birthday of friends or as a gift for a special person. Also check out
our other journals, maybe you'll find another one that you like as well.
Ik mooi praten is opgedragen aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel
hilarische als ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor David is
¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een hotshot bij IBM, ¿hoe het
mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van wie er geen een zijn belangstellingen deelt.¿
Dat zijn moeder een protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op
dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running gags in het oeuvre van
Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿
gezin. David Sedaris is een fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan
een miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker, hij leest voor
op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David Letterman. Ook in België is zijn
faam groot: ¿Is David Sedaris de grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van
overtuigd,¿ schreef Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend)
over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf vertellen als David
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Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿ Johannes van Dam ¿De humorvolle,
maar meedogenloze kijk van David Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je
eigen familie steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik had een
boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi praten van de humorist David
Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en
hij stamt waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon Jack Morgan
in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David Sedaris is niet alleen de grappigste
schrijver die er bestaat, doch eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿
Herman Brusselmans
Dagboek met natuurimpressies van de Nederlandse schrijver (1882-1961).
In een afgelegen streek in het China van de jaren dertig leiden de boeren een zwaar bestaan.
De Japanse bezetter rukt op en de strijd is ongekend hard. Decennia later blikt de kleinzoon
van commandant en opstandeling Yu Zhan’ao terug op zijn familieverleden. Zo vertelt hij over
zijn vader, die zich als vijftienjarige met knikkende knieën aansluit bij het leger van Yu. En over
zijn grootmoeder met haar keurig ingesnoerde voeten, die moet trouwen met de zoon van een
wijnproducent. Dit alles tegen de achtergrond van een zeer turbulente periode, waarin Chinese
krijgsheren de Japanners én elkaar naar het leven staan. Een periode die de ‘naar glorie
riekende’, dieprode korenvelden in Noordoost-Gaomi voor altijd heeft bezoedeld.
Laten we er het beste van hopen is de autobiografische roman van Carolina Setterwall over
een jonge moeder die haar vriend plotseling verliest. Rauw, gevoelig en onvergetelijk. In Laten
we er het beste van hopen van Carolina Setterwall ontvangt Carolina op een dag een vreemde
mail van haar vriend, met daarin wachtwoorden en andere instructies voor het geval dat hij
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komt te overlijden. Hij eindigt het bericht met: laten we er het beste van hopen. Vijf maanden
later is hij dood. In deze autobiografische roman vertelt Carolina over haar intense relatie met
de aantrekkelijke Aksel en over de shock nadat ze hem op een ochtend dood in bed aantreft.
Om haar gedachten te ordenen begint Carolina een dagboek. Met forensische precisie
probeert ze te achterhalen of zij schuld had aan zijn dood. Aksel wilde het rustig aan doen,
maar het kon Carolina niet snel genoeg gaan: samenwonen en een kind krijgen. Pushte ze
hem te veel? Wanneer zich een nieuwe liefde aandient, vraagt ze zich vertwijfeld af of ze die
wel mag toelaten in haar leven. Dapper en nietsontziend, en tegelijk menselijk en vol emotie
vertelt Carolina Setterwall in Laten we er het beste van hopen over het leven zoals we ons dat
voorstellen en hoe dat in een oogwenk weggerukt kan worden. ‘Een van de beste memoirs die
ik ooit las. Vergelijkingen met Karl Ove Knausgård zijn onvermijdelijk, maar Setterwall heeft
haar eigen, unieke stem. Overweldigend.’ – Evening Standard ‘Meedogenloos eerlijk. Het
indrukwekkendste boek dat ik in jaren gelezen heb.’ – The Times ‘Elke sobere, overdachte
zin is loepzuiver. Adembenemend.’ – Daily Mail
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