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Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK
AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi
Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is om als zwarte jongen op te
groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het
verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte
bevolkingsgroep een andere werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer
racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en dat gewelddadige uitspattingen geen
toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en diepgewortelde
maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale
gedachten door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een fysieke
ervaring, waarbij de lijfelijke dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van
slavernij en opsluiting tot buitensporig politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn
leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is het in Amerika mogelijk om geweldloos
in een zwart lichaam te leven?
Love the House You're In Paige Rien 2016-03-08 Love the House You’re In is about more than
creating a beautiful space; it’s about creating a home that reflects you and all that you find
comforting and inspiring in your life. Decorating your home can be daunting and overwhelming, but
here’s the secret: If you want to love your house, the inspiration and ideas need to come from you.
Love the House You’re In provides the tools to do just that. Through 40 actionable steps, you will: •
Explore your life story: Mine your life for those things that inspire nostalgia and create a positive
connection to memories, explore your family’s heritage, and be conscious of how you want to live
now. • Understand what you’re working with: Take stock of your stuff, understand the history of
your home, and get clear on the space you have. • Create an inspired action plan: Discover how to
approach design room-by-room, find the through-line that ties the whole house together, and work
in ways that empower your own ideas and creativity. • Learn the design skills that matter: Get tips
on picking paint colors, choosing window dressings, arranging art, and more. When you start
decorating your home with you as the starting point, you can create a highly personalized space
that reflects your past, your future, and how you want to live today. In the process, you’ll gain the
confidence and inspiration to come up with a functional and fabulous living space that’s just right

for you and your life.
Zeven korte beschouwingen over natuurkunde Carlo Rovelli 2016-01-15 Ons verlangen om te
willen weten is oneindig: wat is de oorsprong van het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe
zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Carlo Rovelli’s Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde. In dit overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste
ontwikkelingen in de twintigste-eeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins relativiteitstheorie,
de kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van het heelal en andere brandende
kwesties met betrekking tot de fysische wereld. Carlo Rovelli (1956) is een gerenommeerd
Italiaans natuurkundige en schrijver. Hij is een autoriteit op het gebied van de kwantumgravitatie _
een belangrijk onderwerp in de natuurkunde van dit moment. Rovelli is verbonden aan het
Centrum voor theoretische natuurkunde van de Universiteit van Aix-Marseille. Van Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde zijn in Italië al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door
Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen over natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de
kwantumfysica veranderd in bestsellermateriaal.’ La Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd al
gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl onderscheidt zich doordat die
zowel authentiek als aantrekkelijk is, en hij behandelt vraagstukken die zijn lezers werkelijk
interesseren.’ Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel impliceert.’ The Guardian
De deal Elle Kennedy 2018-05-23 Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en
België! Dé internationale sexy bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells heeft een enorme
crush op Justin Kohl, de hunk van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar
eindelijk ziet staan? Garrett Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij
kan ijshockey wel vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde verbetert met behulp van bijles.
Hij laat zijn oog vallen op de sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft
gehaald voor het tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen
zin om hem te helpen. Garrett is echter niet voor één gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij
geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar keer
als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de aandacht van Justin
trekken. In een vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met de deal. Dat kan niet
misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich
afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef ze een
serie van vier boeken getiteld Briar U.
How to Hang a Picture Jay Sacher 2013-11-12 Like tying a Windsor knot or brewing a perfect cup
of coffee, knowing how to hang art on your wall is a hallmark of everyday style and nuts-and-bolts
know-how. The where, what, and whys of hanging art are an overlooked, under-appreciated line of
inquiry. Most of us simply wing it with a quick eyeball and a swing of the hammer. How hard can it
be? we think. What can go wrong? The answer, of course, is plenty: crumbling plaster, ruined
antique laths, mismatched art hung too-close together, or a poorly-mounted photograph warping in
its frame. But beyond the technical mishaps, there is a more essential lesson to be learned: The
skill and consideration with which you decorate your home makes an aesthetic statement about
the world you inhabit-and more importantly, when it's done right, it very clearly looks a whole lot
better. Slim and stylish, How to Hang a Picture: And Other Essential Lessons for a Stylish Home is
a user-friendly guidebook that details everything you need to know about hanging, framing,
decorating and displaying art. If Strunk & White's Elements of Style was crossed with a nononsense how-to manual, you will have captured the tone and immediacy of How to Hang a
Picture: simple rules and essential information presented with charm and intelligence.
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING
TEN ONDER GAAT? EN HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse
avond in Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn
leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse
continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar later trekt Kirsten, een actrice van
het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om

Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle
nieuwe wereld wederom bedreigd.
De andere zoon Jodi Picoult 2011-04-18 Jacob Hunt is een tiener met het syndroom van Asperger
die geobsedeerd is door forensisch onderzoek. Dankzij zijn politiescanner verschijnt hij steevast
op de plaats van het misdrijf en zegt dan tegen de agenten wat ze moeten doen en meestal heeft
hij gelijk. Wanneer het stadje wordt opgeschrikt door een afschuwelijke moord, wil de politie Jacob
enkele vragen stellen. De symptomen van Asperger wegkijken, zenuwtrekjes en een vlakke stem
wijzen voor de politie op Jacobs schuld. Voor zijn moeder Emma is het de zoveelste bevestiging
van het onbegrip waar haar gezin al zo vaak mee is geconfronteerd. Voor zijn broer Theo is het
alweer een teken dat er niets normaal is vanwege Jacob. Maar is Jacob schuldig aan moord?
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is meestal maar een klein zetje nodig
om de bal aan het rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent, heeft een recept voor
succes in handen. Hoe wordt een onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen te leren lezen? Malcolm Gladwell
onderzoekt waarom grote veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën, gedrag, meningen
en producten verspreiden zich als ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten, zo kan
één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen of één tevreden klant de lege tafels in een
restaurant vullen. Het beslissende moment leest als een avonturenverhaal vol aanstekelijk
enthousiasme over de macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor verandering, met een
hoopvolle boodschap: één creatieve persoon kan de wereld veranderen.
Smarter Living Karen Barrow 2019-12-03 Smart, actionable advice and life tips on how to improve
your career, your home, your finances, your relationships, and your health for a happier life -- all
from the popular Smarter Living section of the New York Times. Launched in the summer of 2016,
the New York Times Smarter Living section was created with the mission to help readers live
better lives by publishing stories that have fallen between the news desks. Since then, the section
has produced more than 250 pieces offering useful advice on a wide range of topics -- including
career and finance, love and relationships, health and wellness, and more -- that have been read
by more than 22 million unique readers. Smarter Living collects these very popular pieces into one
handy guide, creating a trusted source that will appeal to those just starting out as well those
looking for new approaches to life's problems. The book identifies 5 key areas for building a better
life: Work, Nest, Invest, Relate, and Thrive. Each area contains advice curated from the column on
topics such as the Art of the Out of Office Reply, the Annual Home Checklist, What to Do When
You're Bad at Money, How to Maintain Friendships, and How to Be Better About Stress. Each
entry breaks down these sometimes overwhelming topics into manageable tasks through clear
and concise guidance, easy-to-follow lists, and informative sidebars. Thoughtfully designed with
bright, four-color illustrations similar to those found in the section, Smarter Living will be a
perennial reference on how to create a healthy and happy life.
The Real Simple Guide to Real Life Editors of Real Simple Magazine 2015-04-07 Created for
smart, aspiring young women, The REAL SIMPLE Guide to Real Life offers REAL SIMPLE's
clever solutions for navigating adulthood with ease, confidence, and style. This essential handbook
helps to simplify (and demystify) landing a job, finding an apartment, decorating on the cheap,
cooking for one, dressing for work, organizing a small space, picking a mentor, writing a thank-you
note (yes, they're still a thing)-plus all the know-how you need to deal with 401(k)s, kitchen fails,
epic hangovers, messy roommates, and even messier breakups. Packed with useful 'Life 101' tips,
the book also features essays from bestselling writers (including Cristina Henriquez and J.
Courtney Sullivan) and advice from relatable and successful women (like Jessica Alba and Emmy
Rossum) about what they wish they had known when they were starting out.The REAL SIMPLE
Guide to Real Life is full of wit, wisdom, and practical information--a trusted, must-have resource
for making every crazy, colorful day easier. Gift it to a recent graduate or young woman who
aspires to have it all or keep for yourself as a reference to help you thrive in the real world.
The Washington Post Index

2009
Een korte geschiedenis van de tijd Stephen William Hawking 2005
Moord op de Nijl Agatha Christie 2014-09-15 `Van de combinatie Agatha Christie en Hercule
Poirot mag je hoge verwachtingen hebben en Moord op de Nijl zal je niet teleurstellen! The New
York Times Hercule Poirot hoort toevallig hoe twee mensen plannen maken voor een huwelijksreis
naar Egypte. Als hij een paar maanden later een bootreis maakt over de Nijl, ontmoet hij het stel
bij toeval weer. De man is inderdaad op huwelijksreis, maar met een andere vrouw. En het meisje
is er ook... Alleen! De situatie bevalt Poirot helemaal niet, maar wat kan hij anders doen dan
afwachten wat er gebeuren zal?
Self Magazine's 15 Minutes to Your Best Self Lucy S. Danziger 2008 A guide for time-pressed
women offers tips, tricks, and strategies to help promote health and fitness, improve nutrition,
alleviate stress, develop effective grooming and fashion routines, declutter the home, and gain
financial stability.
De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli 2017-08-14 Hoe moeten geïnteresseerde lezers nog
iets begrijpen van alle recente ideeën over de kosmos? In zijn boek legt Rovelli het nu aan een
breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak oude conceptenen ideeën telkens weer opduiken. En
misschien onbedoeld: ook hoezeer de natuurkunde zelf evolueert.
Positieve psychologie voor Dummies Averil Leimon 2010 Zelfhulpgids voor effectieve
gedragsverandering.
Book Review Index 2009 Dana Ferguson 2009-08 Book Review Index provides quick access to
reviews of books, periodicals, books on tape and electronic media representing a wide range of
popular, academic and professional interests. The up-to-date coverage, wide scope and inclusion
of citations for both newly published and older materials make Book Review Index an exceptionally
useful reference tool. More than 600 publications are indexed, including journals and national
general interest publications and newspapers. Book Review Index is available in a three-issue
subscription covering the current year or as an annual cumulation covering the past year.
De vanger in het graan / druk 3 Jerome David Salinger 2008-04 De gedachten en de gevoelens
van een 16-jarige Amerikaanse jongen die van school is gestuurd en door New York zwerft.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in
de bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen
alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun
ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar
geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van
haar steeds erger wordende dementie. Zonder het gezelschap van haar medezwemmers en de
regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en
meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp
waarin zij de oorlog doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar
moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende aftakeling. De zwemmers is een schrijnend,
intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een tour de force
van een dwingende, betoverende en ontroerende stem.
Ego is de vijand Ryan Holiday 2017-06-13 Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende
genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan de rand van de
afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte
veranderd. Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv
en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op
vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je, zoals Holiday
schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor
vrijer zijn om jouw wereldveranderende doelen te bereiken.’
Apartment Therapy Complete and Happy Home Maxwell Ryan 2015-09-15 The most
comprehensive and complete home book from Apartment Therapy, featuring every aspect of
design and decorating from floor plans to paint, specific rooms to style approaches, with the goal

of setting up and living well in a place you love. “A complete and happy home is so much more
than a series of pretty rooms. Between these two covers, we’ve captured everything we’ve learned
at Apartment Therapy about decorating, organizing, cleaning, and repairs, so you can make and
maintain your own fabulous home.” —from the Introduction Getting a room to feel right is more
instinct than science. You know a great space when you see it. Apartment Therapy trains your eye
with more than 75 rooms, from bedrooms to kitchens and living rooms to kids’ rooms and
workspaces. Explore every detail—lighting, color palettes, flooring, and accessories—that brings a
home to life and, most important, makes you happy in it.
Tribe of mentors Timothy Ferriss 2019-07-09 Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een
werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot
Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde elf zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling
succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook
je meest uitdagende levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In
Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130
toppresteerders. Laat je inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval
Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben
gevonden voor verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf
opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een
vergelijkbaar pad afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De
pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert
Ferriss u hoe u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit
boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Apartment Therapy's Big Book of Small, Cool Spaces Maxwell Ryan 2011-11-08 Whether you
inhabit a studio or a sprawling house with one challenging space, Maxwell Gillingham-Ryan, cofounder of the most popular interior design website, Apartment Therapy, will help you transform
tiny into totally fabulous. According to Maxwell, size constraints can actually unlock your design
creativity and allow you to focus on what’s essential. In this vibrant book, he shares forty small,
cool spaces that will change your thinking forever. These apartments and houses demonstrate
hundreds of inventive solutions for creating more space in your home, and for making it more
comfortable. Leading us through entrances, living rooms, kitchens and dining rooms, bedrooms,
home offices, and kids’ rooms, Apartment Therapy’s Big Book of Small, Cool Spaces is brimming
with ingenious tips and ideas, such as: • Shifting the sense of scale through contrasting colors •
Adding airiness by using transparent collections • Utilizing the area under a loft bed for a kitchen
and mini-bar • Tucking an office with chic vintage doors into an unused bedroom corner In each
dwelling Maxwell points out what makes the layout work and what adds style. Most of the “therapy”
involves minor tweaks that can be accomplished on a limited budget, such as dividing a room with
sheer curtains, turning a door into a desk, or disguising electrical boxes with art displays. An
extensive resource guide, including Maxwell’s favorite websites for buying desks, open storage
solutions, and much more, will help you turn even the tiniest residence into a place you are always
happy to come home to.
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse
familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van
een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp.
Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar
elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de
hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar
geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af te wijzen, zet een reeks
gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse doch intieme
kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het
meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen
een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama.

Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze
haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’
HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die
immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil
gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’
Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven
opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je
nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende
geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David Mitchell
‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de
indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers
die immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te
behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven
over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede
romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel
waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote
negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min
Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel
verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’
Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat
veranderen.’ Bookspotters.nl
Geluk. The World Book of Happiness Leo Bormans 2011-01-18 Geen filosofische of spirituele
beschouwingen, maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. In
dit uitdagende boek delen 100 topexperts in de positieve psychologie, van IJsland tot Zuid-Afrika
en van China tot Australië, de kennis die zij bezitten over geluk. Deze moderne wetenschap
maakte het voorbije decennium een grote opgang. Geen filosofische of spirituele beschouwingen,
maar inzichten die gebaseerd zijn op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek. Het gaat niet over
'geloven' maar over 'weten'. Kennis over de rol van tijd, geld, gezondheid, succes, welzijn,
toekomst en warmte. Over jeugd, genetica, toeval en vrije wil. Over humor, pijn en verdriet. Over
kiezen, familie, relaties en vrienden. Dit boek behandelt niet alleen het individuele geluk, maar ook
het welzijn van groepen, organisaties en landen. Zo ontstaat in dit unieke standaardwerk een
globale visie op geluk. Hoofdredacteur Leo Bormans verdiepte zich twee jaar in de onderzoeken
van deze professoren en vertaalde hun conclusies naar een breed publiek. Nooit eerder werd
research op een dergelijke manier samengevat en ontsloten. Prachtige illustraties uit alle hoeken
van de wereld en een moderne grafische vormgeving maken van dit geheel een boek dat ook het
hart zal aanspreken. Een waardevol cadeau! Wil je graag meer weten of dit boek inkijken, surf dan
naar deze site: www.theworldbookofhappiness.com.
De idioot Elif Batuman 2017-09-20 ‘De idioot’ van Elif Batuman gaat over Selin, dochter van
Turkse emigranten in Amerika. Het is 1995, e-mail is iets nieuws, en eerstejaarsstudente Selin is
min of meer per ongeluk op Harvard beland. Ze geeft zich op voor cursussen waarvan ze het
bestaan niet eerder vermoedde, raakt bevriend met een geheimzinnige Servische klasgenote, en
begint een mailvriendschap met de in zichzelf gekeerde Ivan. Pas na een reis door Europa, deels
Ivan achterna, begint ze de slag te pakken te krijgen van verliefd zijn, van volwassen worden – en
daagt het besef dat ze gedoemd is om schrijfster te worden. ‘De idioot’ is een portret van de
kunstenares als buitengewoon innemende jonge vrouw, geschreven door een van de meest
geestige, originele Amerikaanse schrijvers van dit moment. ‘Een verslavend, breed opgezet epos.
Ik heb het verslonden.’ – Miranda July
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel in de humoristische en erotische
Pucked-serie van Helena Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Lily LeBlanc komt net uit
een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft. Ze wil haar nieuwverworven vrijheid

vieren en scharrelen met een sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily wel
zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden. Als er na een tijdje toch gevoelens bij
lijken te komen kijken, wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze hadden gedacht...
The New Yorker 2006
In de stilte ligt het antwoord Ryan Holiday 2020-09-29 Ryan Holiday laat aan de hand van de
klassieke wijsheden van het stoïcisme en andere filosofiesche stromingen zien hoe we standvastig
kunnen zijn in een wereld die maar doordraait. In Het obstakel is de weg en Ego is de vijand
maakte bestsellerauteur Ryan Holiday klassieke wijsheid populair voor een nieuwe generatie. In In
de stilte ligt het antwoord behandelt hij de tijdloze stoïcijnse en boeddhistische filosofie om te laten
zien waarom verstilling zo belangrijk is. Holiday bespreekt allerlei grote denkers, van Confucius tot
Seneca, Marcus Aurelius tot Thich Nhat Hanh, John Stuart Mill tot Nietzsche, en geeft
voorbeelden van personen die de kracht van verstilling belichaamden, zoals Winston Churchill en
Anne Frank. In de stilte ligt het antwoord biedt een simpele maar inspirerende remedie tegen de
stress van het nieuws en social media die nooit stoppen, obstakels, ego’s en competitie. De
verstilling die we allemaal zoeken is de weg naar betekenis, tevredenheid en succes in een wereld
die nooit stilstaat.
Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen
samen laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een
recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen
en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu
zijn vriendje is. Er is slechts een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij
verborgen moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op
het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten
verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun
geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel als dat hij gehoopt had,
maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun
toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest
nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde
leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te
leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties,
een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint groen
er hot uitzien.
Apartment Therapy Maxwell Ryan 2008-11-19 From not enough space and too many things to not
knowing what color to paint the living room walls, many of us struggle with our homes. Now
Maxwell Gillingham-Ryan, frequent makeover expert on HGTV’s Mission: Organization and Small
Spaces, Big Style, shares the do-it-yourself strategies that have enabled his clients and fans to
transform their apartments into well-organized, beautiful places that suit their style and budget.
Week by week, Apartment Therapy will guide you to treat common problems, eliminate clutter, and
revamp even the tiniest space. Here is an eight-step process that includes: • A therapeutic
questionnaire to help you get in touch with your personal taste and diagnose your home’s physical,
emotional, and energy flow issues • A prescription with recommendations for each room based on
your needs and lifestyle–including tips on how to use color, lighting, and accessories • A treatment
plan, including regular maintenance schedules to ensure the ongoing health of your space •
Illustrations of floor plans and decorative examples that allow you to visualize concepts before you
begin With surprising ease and without elaborate professional help, Apartment Therapy will help
you clear a path through disorder and indecision–to reveal a home you’ll love.
De toekomst van architectuur in 100 gebouwen Marc Kushner 2016
Apartment Therapy's Big Book of Small, Cool Spaces Maxwell Gillingham-Ryan 2010 The creator
of the top design website Apartment Therapy shares creative strategies for making the most out of
small spaces, providing coverage of how to add comfort and style for a range of needs.
Weg met de warboel Karen Kingston 2010-11-12 Overal in onze omgeving verzamelen we rotzooi:

in huis, op de werkplek, in de auto en zelfs in ons lichaam. Karen Kingston legt uit dat de warboel
om ons heen van grote invloed is op hoe we ons fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel voelen.
Haar ideeën zijn gebaseerd op eeuwenoude tradities en nieuwe inzichten. Zij geeft praktische tips
en heldere uitleg om je leefomgeving te verbeteren en leert je een nieuwe aanpak: je leven
opruimen door je rommel op te ruimen, wat resulteert in een enorme vernieuwing van je
levenskracht. Dit boek zet je aan om je leven radicaal om te gooien en alle warboel voorgoed
overboord te gooien. Karen Kingston is wereldwijd bekend om haar kennis en kunde op het gebied
van Space Clearing het energetisch reinigen van ruimtes op basis van feng shui. Zij geeft
workshops en seminars over de hele wereld. Weg met de warboel is in meerdere landen vertaald
en is een internationale bestseller.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite
om hun doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot
verbazingwekkende prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft
Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de consultancybusiness en de
neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk succes vooral ontstaat door een
speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken aan je
langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur
Genius Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes
kernwaarden hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en
motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
Glamour 2006
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er
nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn
getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring.
En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer
dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er
een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een
weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het
tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen
om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is genoeg
om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op
antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een
vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens
de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken
over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties,
hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is
om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
Waarom ik niet meer met witte mensen over racisme praat Reni Eddo-Lodge 2019 Kritisch betoog
door de Britse zwarte vrouw over de wijze waarop blanke Britten omgaan met het idee van een
egalitaire, niet-racistische samenleving en de diepe verankering van racisme in de Britse
maatschappij.
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld
met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder
veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het
stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden
zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
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