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In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen
in een klein dorpje op het platteland van New England aan
het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in
het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld
uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem te
weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het
levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar
nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken.
Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol.
Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster
en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs werd
bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence
uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu,
en in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen
van de upper class.
‘De kaart van zout en sterren’ van Jennifer Zeynab
Joukhadar is een betoverend boek voor liefhebbers van ‘De
zoon van de verhalenverteller’. Jennifer Zeynab Joukhadar
vertelt het hartverscheurende verhaal van een hedendaags
Syrisch meisje en een middeleeuwse avonturier, en beide
verhaallijnen zijn even sterk en meeslepend. Wanneer Nours
vader overlijdt, besluit haar moeder met haar drie dochters
terug te verhuizen van New York naar Syrië. Nour probeert
de herinnering aan haar vader levend te houden door zijn
verhalen over Rawiya te herhalen, een meisje in de twaalfde
eeuw dat zich vermomt als jongen om bij een beroemde
kaartenmaker in dienst te treden. Syrië blijkt veranderd en al
snel bereikt het geweld Homs. De familie wordt gedwongen te
vluchten, en ze nemen dezelfde route als Rawiya honderden
jaren eerder. Die is niet geheel zonder gevaar en ze komen
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voor een keuze te staan die het gezin voorgoed uiteen kan
laten vallen. Jennifer Zeynab Joukhadar is een SyrischAmerikaanse schrijver. Ze is geboren in New York, en heeft
een islamitische vader en een christelijke moeder. Haar korte
verhalen verschenen onder andere in Kenyon Review en The
Saturday Evening Post. ‘De kaart van zout en sterren’ is
haar debuut.
Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk
gedwongen worden met hun 50 neven.
Het schandaal’ van Shusako Endo is een psychologische
roman over de spanning tussen waarheid en de
ondoorgrondelijkheid van de menselijke ziel. Een zoektocht
naar het ware zelfbeeld. Tijdens de uitreiking van een literaire
prijs wordt de schrijver Suguro aangesproken door een
vrouw, die beweert hem te hebben gezien in de rosse buurt
van Tokyo. De pers krijgt er lucht van en Suguro’s reputatie
begint al snel barsten te vertonen. Wat klopt er van het
verhaal? Hoe kan hij de zaak redden? In zijn zoektocht
ontdekt Sugaro onvermoede kanten van zichzelf. ‘Het
schandaal’ is een wervelende roman over goed en kwaad in
de mens. Shusako Endo (1923-1996) wordt gezien als een
van de grootste Japanse schrijvers van na de Tweede
Wereldoorlog. Bekende titels van zijn hand zijn ‘Stilte’, ‘De
samoerai’ en ‘Jezus’. ‘Het schandaal’ is het boek
waarmee Endo doorbrak. ‘Endo is naar mijn overtuiging een
van de grootste romanciers van onze tijd.’ – Graham Greene
Sinds haar scheiding gelooft Theresa Osborne niet meer in
de liefde. Als ze tijdens een strandvakantie een fles op het
strand vindt met daarin een prachtige liefdesbrief, gericht aan
ene Catherine en enkel ondertekend met `Garett, wordt ze
echter geraakt door de hartstocht die uit de woorden spreekt.
Theresa gaat op zoek naar de mysterieuze afzender van de
brief. Het wordt een zoektocht naar een bijzondere man en
een nieuwe liefde die haar leven voorgoed zullen veranderen.
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Message in a Bottle werd met veel succes verfilmd met Kevin
Kostner en Robin Wright in de hoofdrollen. [bio] Nicholas
Sparks is de auteur van talloze bestsellers, waaronder The
Notebook, Dear John en The Lucky One en kan met recht
een van de meest geliefde verhalenvertellers ter wereld
worden genoemd. Zijn boeken zijn naar meer dan dertig talen
vertaald en maar liefst acht van zijn romans, waaronder zijn
nieuwste roman Safe Haven, werden met groot succes
verfilmd. Sparks woont in North Carolina met zijn vrouw en
kinderen.
Simon Sinek laat in ‘Begin met het Waarom’ zien dat
organisaties en leiders die zich richten op het Waarom van
hun bedrijf succesvoller, invloedrijker en innovatiever zijn.
Leiderschapsstijlen kunnen verschillen, maar alle grote,
inspirerende leiders hebben één ding met elkaar gemeen: ze
weten dondersgoed waaróm ze doen wat ze doen. Toch
sneeuwt bij veel bedrijven het Waarom nogal eens onder in
de hectiek van de dag. ‘Begin met het Waarom’ helpt je om
het Waarom weer centraal te stellen en zo beter en
authentieker leiding te geven en je omgeving te inspireren.
Met vele voorbeelden uit de praktijk toont Sinek aan dat het
werkt. Dit boek is gebaseerd op de ideeën uit zijn TEDX-talk
over leiderschap, waarmee hij wereldwijd de aandacht trok.

Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto
Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar
(opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze
postuum verschenen roman die wordt gezien als
Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische
roman gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico
en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen
en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie
achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
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psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel
verhaal over goed en kwaad, leven en dood, fictie en
feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw
zijn verschenen.
'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 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
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de
baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde
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podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met
elkaar bevriend zijn een openhartig en intiem
gesprek over het leven, over muziek en over hun
niet aflatende liefde voor Amerika, met alle
problemen en tegenstrijdigheden die dat land
kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief
bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd
archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat
een reeks openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen president Barack
Obama en muzieklegende Bruce Springsteen,
waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke
geschiedenis en de bepalende momenten in hun
carrière aan bod komen, maar ook de polariserende
politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen
de Amerikaanse droom en de Amerikaanse realiteit
van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en
zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend
en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke
mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun
eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis,
identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen
met het grotere verhaal over Amerika. Het boek
bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven
inleidingen van president Obama en Bruce
Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama
die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn
'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de
protestmarsen van Selma naar Montgomery' *
Page 5/10

Online Library Salton Yogurt Maker Ym 7
Instructions
Handgeschreven songteksten van Springsteen uit
diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en
exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van
de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn
opgenomen in de podcast * Historische foto's en
documenten die dienen als omlijsting van de
gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol
stond met gitaren en tijdens ten minste één rit met
een Corvette spreken Obama en Springsteen over
het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties
en mannelijkheid, over de verleiding van het
onbekende avontuur en de lokroep terug naar huis.
Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun
favoriete protestsongs en over de meest
inspirerende Amerikaanse helden die ze kennen.
Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen
om in hun carrière een groter en waarachtiger
verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu
en dan een prijs voor worden betaald, en ze
onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika
de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Op een ochtend stapt Alice Raikes in Londen op de trein
naar Edinburgh, waar haar zussen haar opwachten op
het station. Diezelfde avond ligt ze in coma in een
ziekenhuis in Londen na een ongeluk dat misschien
geen ongeluk was. Terwijl Alice balanceert op de grens
tussen leven en dood, verzamelt haar familie zich om
haar bed. Ze wachten en halen herinneringen op,
waardoor oude spanningen komen bovendrijven.
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Langzaam komen ook Alices eigen herinneringen weer
terug: aan haar jeugd en aan haar grote, voorgoed
verloren liefde. Voorbij de liefde vertelt het prachtige
verhaal van een liefde die niet was voorbestemd, van de
relatie tussen verschillende generaties, moeders en
dochters, vaders en zonen en van verlies en geluk.
Natuurlijk heeft zangeres en componiste Raven gehoord
dat Fantasy, het boek dat wekenlang op alle
bestsellerlijsten stond, wordt verfilmd. Wat ze niet weet,
is dat Brandon Carstairs de muziek voor de film zal
schrijven. Brandon, die vijf jaar geleden uit haar leven
verdween... en die opeens opduikt in de studio waar zij
een cd aan het opnemen is. Wat wil hij van haar? Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel
Als één boek geldt als onvertaalbaar dan is het wel
Finnegans Wake, het laatste grote werk van James
Joyce. Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes sloten
zich jarenlang op en volbrachten het onmogelijke: een
overzetting die Finnegans Wake niet alleen naar de letter
maar ook naar de geest recht doet. Voor wie deze
adembenemende ontdekkingsreis door Joyce'
taallabyrint op de voet wil volgen is parallel het origineel
opgenomen. Dromen en lezen zullen nooit meer
hetzelfde zijn. Finnegans Wake houdt zich op tussen
slapen en waken, in een bewustzijnstoestand waarin de
hele wereld, en vooral alle taal van de wereld
samenkomt. Mythen, volksverhalen, losse anekdotes,
liedjes, maar ook reclameslogans, wetenschappelijke
formules, woordenreeksen, krantenfrasen en alledaagse
conversatie zijn de grondstof voor een hallucinerende
verkennning van de werking van de menselijke geest in
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droomtoestand. Taal heeft daarin een onnavolgbare
hoofdrol: klanken, betekenissen raken in elkaar verstrikt,
gaan met elkaar op de loop, en trekken de lezer een
wereld binnen die tegelijk vreemd en vertrouwd is. Joyce
werkte zeventien jaar aan Finnegans Wake.
Aanvankelijk heette het manuscript Work in Progress,
een titel die uitdrukt hoe voor Joyce het schrijven aan dit
werk een voortdurend onderzoek was. Niet alleen naar
de diepten en verborgen hoeken van de geest, maar ook
naar de fundamenten van onze cultuur en naar de kracht
van symbolen en mythen. Nooit eerder verscheen
Finnegans Wake in een Nederlandse uitgave. Erik
Bindervoet en Robbert-Jan Henkes brachten het Engels
van Joyce over naar het Nederlands, waarbij aan zoveel
mogelijk idiomatische eigenaardigheden van het
origineel recht werd gedaan. Hoe ze daarbij te werk
gingen is van woord tot woord te volgen in de
parallelweergave van het Engels, dat voor deze uitgave
geheel opnieuw werd gezet, precies volgens de
oorspronkelijke regel- en pagina-indeling. Een aantal
tekstvarianten met bronvermelding completeert deze
monumentale uitgave.

Duizend kilometer tussen jou en mij is het heerlijke,
onweerstaanbare verhaal van Lucy en Owen die
elkaar in een lift ontmoeten en op slag verliefd
worden. Schrijfster Jennifer E. Smith, bekend van de
bestseller De statistische waarschijnlijkheid van
liefde op het eerste gezicht, heeft opnieuw een
prachtige jeugdroman geschreven. Wanneer de
stroom uitvalt in New York zit Lucy vast in de lift met
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de zoon van de conciërge. Lucy kent Owen
nauwelijks, maar al snel blijkt dat ze een klik hebben.
Eenmaal bevrijd neemt Owen haar mee naar het dak
van hun wolkenkrabber, waar ze een magnifiek
uitzicht hebben over donker New York. Het wordt
een magische nacht. Met het licht keert ook de
realiteit terug: Owen verhuist naar de westkust en
Lucy vertrekt naar Schotland. Betekent dit het
einde? Of kan liefde elke afstand overbruggen?
Jennifer E. Smith groeide op in de buurt van Chicago
en woont in New York. Ze werkt als redacteur bij een
Amerikaanse uitgeverij. Haar debuut De statistische
waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht
werd wereldwijd een groot succes, gevolgd door
Happy m@il. Duizend kilometer tussen jou en mij is
haar derde young adult-roman.
Kapitein Cleve Connell arriveert in Korea met als
enige doel 'ace' te worden, lid van het eliteclubje
straaljagerpiloten dat minstens vijf Russische migs
heeft neergeschoten. Terwijl zijn collega-vliegeniers
succes na succes op het bord weten te schrijven,
zelfs onder twijfelachtige omstandigheden, heeft
Cleve geen enkel succes. De andere piloten twijfelen
aan zijn moed, Cleve zelf twijfelt over alles. En dan,
op een ijskoude hoogte van 12000 meter, zal zijn
geluk voor altijd veranderen. In een ademloos
relaas, vol moed en wanhoop, onbeschrijflijke
schoonheid en snoeiharde rivaliteit, weet James
Salter tot de kern te komen van oorlog en literatuur.
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De jagers is een essentieel en tijdloos meesterwerk.
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