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alles anders dan gepland?
Rum Isabel Boons 2016-05-24 De nieuwe referentie voor elke rumliefhebber Dit boek
is een ode aan de rebel onder de spirits: rum. Geen regels, geen wetten en geen
opgelegde definities. Rum herbergt een schat aan kleuren, geuren en smaken toegankelijk of complex, zacht of stevig - en de verscheidenheid is even rijk als
de geschiedenis en de cultuur die deze spirit omringen. Deze gids biedt een
overzicht van meer dan 600 verschillende soorten rum en deelt ze in volgens een
vernieuwend smaakmodel. Zo heb je meteen een helder overzicht van de oorsprong, de
smaak en het aroma. Verder lees je alles over de verschillende stijlen rum, het
productie- en rijpingsproces, the perfect serve en de beste rumbars. Met alle
nodige achtergrondinformatie om een echte rum aficionado te worden. Let's rumble!
Zo begint het slechte Javier Marías 2015-10-05 Marías goochelt virtuoos met taal
en stijlregisters en geeft blijk van een solide gevoel voor humor Welk geheim ligt
er verscholen achter het ongelukkige huwelijk van Eduardo en Beatriz? Zelfs Juan
de Vere, vriend en vertrouweling, kent de waarheid niet. In het bruisende Madrid
van 1980 werkt hij voor de filmregisseur en zijn vrouw. Deze positie stelt hem in
het staat het vreemde en onevenwichtige leven van dit echtpaar te bestuderen.
Wanneer hij Beatriz’ minnaar wordt, volgen de schokkende gebeurtenissen elkaar in
hoog tempo op. Jaren later beseft Juan dat we ons verleden onder ogen moeten zien,
om niet in een leugen te blijven leven. Maar bovenal ontdekt hij dat onze kijk op
de gebeurtenissen uit het verleden altijd gekleurd is door persoonlijke
observaties; niet omdat we dat willen maar omdat we niet anders kunnen. Javier
Marías is een genadeloos kenner van het menselijk hart en is niet blind voor de
duistere kanten en de verborgen hoeken ervan. Zo begint het slechte is een
intelligente diepgravende roman over begeerte, trouw, gewetensbezwaren en respect.
Liefde, passie en een mysterieus sterfgeval – de grote Spaanse romancier en
bestsellerauteur Javier Marías is in Zo begint het slechte in topvorm. De pers
over Zo begint het slechte 'Met een roman van Marías in de hand lezen we niet,
maar leven we.' ***** Het Parool 'Sterke plotwendingen, intrigerende zijpaden en
weemoedige gedachten kenmerken dit nieuwe meesterwerk van Javier Marías.' ***** de
Volkskrant ‘Een filosofische roman, jazeker, maar dan wel in de beste betekenis
van het woord. [...] Een verhaal dat je ademloos uitleest.’ *****NRC Handelsblad
'Het gaat bijna als vanzelfsprekend over passie, liefde en de dood. Maar de
Spaanse auteur gaat nog veel verder, dieper.' Nederlands Dagblad
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
Een bruiloft met vleugels Kiki Thorpe 2015-10-21 Deel 5 in sprookjesachtige
Disney-serie voor meiden van 6 jaar én ouder! In Het wilde woud begint Lainey’s
dag slecht. Ze is haar bril kwijt en dan heeft ze ook nog eens zwemles na school.
Pas daarna kan ze eindelijk Haar vriendinnen mopperen behoorlijk op Lainey dat ze
zo laat is. En naar het huis van Mia en Gabby om samen naar Nooitgedachtland te
gaan. dan gaat ze tot overmaat van ramp ook nog bijna op het elfje Prilla staan.
Lainey besluit in haar eentje het bos in te gaan, er gaat toch niets goed vandaag.
Tot haar verbazing komt ze daar een groep wel heel speciale kinderen tegen…
Renegades Barack Obama 2021-11-12 In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel
van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde 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' * 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.
De tovervinger Roald Dahl 2016-01-26 'De tovervinger' is een fantastisch
kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je ereader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen jagen op eenden. Daar heeft hun
buurmeisje een ontzettende hekel aan. Zij probeert hun duidelijk te maken dat ze
echt moeten ophouden, maar ze wordt gewoon uitgelachen. Dan doet ze het enige wat
ze nog kan doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de Kreitjes de volgende
morgen wakker worden, zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is nog niet

The Bookseller 1969 Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The
Christmas bookseller, separately paged and not included in the consecutive
numbering of the regular series.
Een beloofd land Barack Obama 2020-11-17 In dit boeiende, langverwachte eerste
deel van zijn presidentiële memoires vertelt Barack Obama het verhaal van zijn
onwaarschijnlijke odyssee van een jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot
de leider van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon persoonlijke
bewoordingen over de jaren waarin hij politiek werd gevormd en over de bepalende
momenten in de eerste termijn van zijn historische presidentschap - een roerige
periode vol dramatische veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale
overwinning in de voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassrootsactivisme aan het licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008,
toen hij werd gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de
eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met
zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de
Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt de lezer
mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar ook naar
steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn overwegingen bij het
samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële
crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare conflicten beteugelt om
zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn generaals over de
te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op Wall Street doorvoert,
doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en opdracht geeft tot
Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van Osama bin Laden. Een beloofd
land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over een man die
historische beslissingen neemt, over het rotsvaste geloof van de opbouwwerker die
op de proef wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is openhartig over de
moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte Amerikaan president wilde
worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie die werd
geïnspireerd door de boodschap van hoop en verandering en de morele problemen
trotseerde die besluitvorming op het hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is
openhartig over de krachten die hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk
over de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen.
Daarnaast is hij niet terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en
teleurstellingen. Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het
geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang
altijd mogelijk is. Dit fraai geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is
gestoeld op inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
Lisey's verhaal Stephen King 2014-11-28 Lisey s verhaal is een bijzondere roman
over het huwelijk, een krachtig liefdesverhaal over wat het betekent om getrouwd
te zijn met een schrijver. Lisey Landon ontdekt na de dood van haar man dat de
`demonen waarmee hij als schrijver worstelde maar al te werkelijk zijn. Lisey s
verhaal is het meest persoonlijke boek van Stephen King en het is dan ook
opgedragen aan zijn vrouw Tabitha King. 'Stephen King laat me al sinds mijn
vijftiende met doodsangst en verwondering naar de wereld kijken, maar ik ben nog
nooit zo overtuigd geweest van zijn grootsheid als door dit boek.' Michael Chabonz
Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder
vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel
allemaal verfilmd.
Cocktails of the Movies Will Francis 2021-03-16 Now available in a new expanded
and updated edition, Cocktails of the Movies serves up the 72 greatest cocktails
to have featured on film. Take a journey through Hollywood's lifelong love affair
with cocktails, celebrating the greatest characters and their iconic drinks
through original illustrations and easy-to-follow recipes. From Marilyn's
Manhattan in Some Like It Hot to The Dude's White Russian in The Big Lebowski,
there's something for everyone. Each cocktail is accompanied by the recipe,
method, a history of the drink and a synopsis of its scene in the movie alongside
full-color original artwork.
Casino Royale Ian Fleming 2011-11-01 Maak kennis met James Bond: charmant,
beschaafd, aantrekkelijk, kil, meedogenloos en dodelijk. Aan het begin van zijn
carrière krijgt geheim agent 007 de opdracht een levensgevaarlijke, hoog spel
spelende Russische spion, bijgenaamd Le Chiffre, onschadelijk te maken. De wijze
waarop dit moet gebeuren is door hem aan de baccarattafel te ruïneren en zo zijn
Sovjetbazen te dwingen hem 'met pensioen te sturen'. Algauw is Le Chiffre aan de
verliezende hand, maar sommige mensen weigeren volgens de regels te spelen. Bonds
aandacht voor een mooie spionne leidt tot een ramp en een onverwachte redder. Ian
Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een
korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in
dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming
voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de
spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953
verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964 overleed de
geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Zijn veertiende en laatste
James Bond-boek, Octopussy & The Living Daylights, verscheen postuum in 1966.
Als Beale Street kon praten James Baldwin 2018-10-09 Harlem, begin jaren zeventig,
de tijd van Aretha Franklin en Ray Charles. De 19-jarige Tish is zwanger van haar
grote liefde Fonny, een jonge beeldhouwer. Hij zit vast, beschuldigd van een
verkrachting, ingerekend door een racistische agent. Terwijl hun beider families
hun best doen om Fonny’s naam te zuiveren, wordt het jonge paar heen en weer
geslingerd tussen hoop en wanhoop. Een liefdesverhaal als de blues, gepassioneerd,
melancholiek en onvergetelijk.
Bantam Great Outdoors Vacation and Lodging Guide Val Landi 1980-04
De mierenmoordenaar Julio Cortázar 1975
Niek de Groot flikt het 'm weer Lincoln Peirce 2015-01-23 Dit e-book is niet
geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS, iets
WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven. Maar simpel is dat niet. Zeker niet
met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens zijn vrienden is
het verschil tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het noodlot toe. Niek en
Gina moeten SAMEN een werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst als
sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt
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alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes merken dat zíj
niet langer de jagers zijn, maar dat er op hén wordt gejaagd. ‘Roald Dahl is de
beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
Magische praktijken Alice Hoffman 2013-05-31 De zusjes Gillian en Sally Owens
worden opgevoed door hun wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de
natuur bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal volwassen gaan de
zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren zijn verstreken als op een dag Gillian voor
Sally's huis stopt, met achter in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze
begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van James blijft spoken. Uit
angst dat het lijk wordt ontdekt, doen Gillian en Sally een beroep op de magische
praktijken van hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over magie
en echte liefde, over families en dagelijkse betoveringen.
Walpurgisnacht Gustav Meyrink 1999 De keizerlijke lijfarts Flugbeil maakt door
enkele spirituele ervaringen een stormachtige geestelijke ontwikkeling door.
Daar is hij weer Timur Vermes 2013-09-16 Zomer 2011. Adolf Hitler wordt wakker op
een verlaten veld in Berlijn. Zonder oorlog, zonder partij, zonder Eva. Hij dwaalt
rond in een volstrekt onherkenbare stad en al wie hij aanspreekt denkt dat hij een
hilarische, sarcastische imitator is. In die hoedanigheid wordt Hitler een hype en
begint hij zesenzestig jaar na zijn vermeende overlijden aan een
televisiecarriere. Timur Vermes heeft een van de grappigste boeken van de laatste
jaren geschreven. Hij neemt de media en de cynische massa genadeloos op de korrel
zonder aan spanning in te boeten. Slaagt Hitler, gesteund door YouTubefilmpjes en
vind-ik-leuks, dit keer wel in zijn opzet?
Als de duiven verdwijnen Sofi Oksanen 2013-09-05 Estland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het land is bezet door de Russen en Roland en zijn neef Edgar zitten
als `woudbroeders in het verzet. Ze verschuilen zich in de bossen of zijn
ondergedoken bij familie. Als de Russen door de Duitsers worden verdreven en
Rolands vrouw wordt vermoord, drijft dat de twee neven uit elkaar. Edgar kiest
voor de Duitse zaak, Roland blijft in het ondergrondse verzet. In de jaren zestig
maakt Edgar, alias kameraad Parts, inmiddels carrière door te schrijven over de
Duitse bezetting en het ontmaskeren van fascistische Esten. Zijn onderzoek brengt
hem op het spoor van zijn ex-vrouw Juudit en zijn neef, wier levens anders zijn
verlopen dan hij vermoedde. Als de duiven verdwijnen is een literaire, spannende
roman over keuzes en over trouw en ontrouw, tegen de achtergrond van de
gebeurtenissen in de jaren veertig en zestig van Estland.
De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De gelukkigste man ter
wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid, goedheid en hoop vond ondanks dat
hij de meest vreselijke oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De 100-jarige Eddie Jaku
groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op Duitsland,
maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen hij werd mishandeld,
gearresteerd en naar een concentratiekamp werd gebracht. Hij maakte
verschrikkelijke horrorpraktijken mee in Buchenwald, Auschwitz en in een
dodenmars. Hij verloor familie, vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de
oorlog en besloot hulde te brengen aan de slachtoffers door zijn verhaal te
vertellen, zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde
zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man ter wereld te zijn.
Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle memoir laat zien hoe je geluk kunt
vinden, zelfs in de donkerste tijden.
Een lied voor Achilles Madeline Miller 2012-10-04 Madeline Miller heeft op
bewonderingswaardige wijze de klassieker Ilias opnieuw vormgegeven in een
eigentijdse, spannende roman waarvoor ze de Orange Prize 2012 heeft
gekregen.Patroclus is een jonge prins, verbannen naar het koninkrijk van Phthia om
daar op te groeien met godenzoon Achilles. Achilles is sterk, mooi, een gouden
kind: alles wat Patroclus niet is. Maar ondanks hun verschillen raken de jongens
innig bevriend, en hun band wordt sterker naarmate ze ouder worden. Dit tot
verdriet en woede van Achilles' moeder Thetis, een wrede zeegodin die een hekel
heeft aan stervelingen.Als duidelijk wordt dat Helena van Sparta is ontvoerd en
alle Griekse mannen verplicht zijn om haar eer te wreken en Troje te belegeren,
sluit Achilles zich aan bij het leger, verblind door de belofte van roem.
Patroclus, verscheurd door liefde voor en angst om zijn vriend, gaat met hem mee.
Zij weten niet dat het lot hen tot het uiterste zal testen en hun zal vragen om
een verschrikkelijk offer.
Moravagine / druk 1 Blaise Cendrars 2004 Een ontsnapte psychiatrische patiënt
maakt een koortsachtige wereldreis.
Cyprus Georgina Hayden 2019-09-30
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er
gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een
prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht.
Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven
voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding
spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf
ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut
Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te
behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief
voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de
waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Altijd het bruidsmeisje Lindsey Kelk 2016-09-08 Heerlijke feelgoodroman over de
valkuilen van het leven en de liefde Maddie is enorm gevleid als haar beste
vriendin Lauren haar vraagt bruidsmeisje en ceremoniemeester te zijn op haar
huwelijksdag. Maar die eer brengt ook een fikse verantwoordelijkheid met zich mee
– of ze de hele trouwerij graag even in recordtempo wil plannen! Maddies wereld
staat volkomen op zijn kop: aan de ene kant een overgelukkige vriendin (die jammer
genoeg wel wat akelige bridezillatrekjes vertoont), en aan de andere kant een
vriendin die maar niet kan stoppen met huilen omdat ze gaat scheiden. En tot
overmaat van ramp zijn er ook nog Will en Tom. Will is grappig en houdt van een
feestje en Maddie heeft altijd heel veel lol met hem. Tom is stroef en
afstandelijk en ze kan niet echt hoogte van hem krijgen, dus waarom kan ze hém nou
niet uit haar hoofd zetten...? De pers over Altijd het bruidsmeisje ‘Slim, hip en
hilarisch grappig – een juweel van een boek!’ Heat ‘Echt geweldig.’ The Sun
‘Fantastisch.’ Hello
Een boek Hervé Tullet 2014 Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de
volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft, verandert het van
kleur. Maar pas op, als je het boek kantelt, rollen de bolletjes naar een kant.
Interactief prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Fast, fresh, simple Donna Hay 2011
Skiing 1980-01
Wodka Frédéric Du Bois 2018-09-14 De geheimen achter deze mysterieuze spirit
ontrafeld. Wodka is al lang véél meer dan het nationale drankje van Rusland en
Polen. Van Azië en Groot-Brittannië tot de Verenigde Staten: dit vuurwater heeft
de hele wereld veroverd en is de meest verkochte spirit ter wereld. De term
vuurwater duidt op zijn belangrijkste kwaliteit: een neutrale sterkedrank, zonder
geur en met een pure smaak, en hierdoor meteen ook de beste vriend van elke barman
en de basis van elke cosmopolitan, moscow mule of bloody mary. Wodka, de complete
gids vertelt je alles, van de oorsprong, de productiemethode, een overzicht van de
talloze wodkamerken en de lekkerste cocktails tot hoe je deze drank het beste
drinkt.
The Virgin Encyclopedia of the Movies Derek Winnert 1995 An illustrated work,
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covering every aspect of the movie industry. It contains information on actors,
directors, classic movies, special effects, stunts, animation and movie star
lifestyles. Included are 250 landmark movies, a comprehensive Whos's Who and
sections on the movie industry and technology. including Xan Brooks, Paul Sussman,
George Watson and Carol Allen, many of which helped to script the permanent
exhibition at the Museum of the Moving Image in London.
Koninkrijk en ballingschap Albert Camus 2015-02-05 Het verhaal ‘De gast’ uit
Koninkrijk en ballingschap is nu verfilmd als Loin des hommes In 1957, drie jaar
voor zijn tragische dood, verscheen van de hand van Nobelprijswinnaar Albert Camus
de verhalenbundel Koninkrijk en ballingschap, die ter gelegenheid van de
bioscooplancering van de film Loin des hommes gebaseerd op het verhaal ‘De gast’
uit deze bundel nu na vele jaren opnieuw uitkomt. De verhalen in de bundel behoren
tot het beste wat Camus geschreven heeft, met als terugkerend thema het begrip en
onbegrip tussen mensen uit verschillende culturen. In ‘De gast’ krijgt Daru, een
Franse leraar in een afgelegen Algerijns dorp, de opdracht een Arabische man te
begeleiden naar de Franse rechtbank in een nabijgelegen stad. De man moet
terechtstaan voor de moord op een neef. Tijdens hun tocht naar de stad nemen Daru
en ook zijn gevangene onverwachte beslissingen.
Moderne romantiek Aziz Ansari 2016-02-05 ‘Een hilarische en leerzame zoektocht
naar liefde.’ NRC Handelsblad Als je op zoek bent naar liefde, dan is het aanbod
geen probleem: we hebben 24 uur per dag een bar in onze broekzak zitten. We
beschikken over meer romantische opties dan ooit eerder in de menselijke
geschiedenis. Waarom zijn zo veel mensen dan toch gefrustreerd? Aziz Ansari,
comedian en acteur, heeft met behulp van socioloog Eric Klinenberg uitgebreid
onderzoek gedaan naar de liefde. Ze ontwierpen een enorm onderzoeksproject, met
honderden interviews en focusgroepen van Tokio tot Parijs, en riepen de hulp in
van ’s werelds bekendste sociale wetenschappers. Het resultaat is een even
hilarisch als interessant boek over de liefde, voor zowel de bezette als
vrijgezelle lezer. De pers over Moderne romantiek ‘Ansari beschrijft zoveel
gênante anekdotes, afgrijselijke sms’jes en compleet mislukte afspraakjes dat je
er wel om móét lachen.’ de Volkskrant ‘Op geestige wijze legt stand-upcomedian
Aziz Ansari uit dat daten in deze tijd verre van eenvoudig is.’ AD Magazine
Sinds het zwijgen begon Jesse Ball 2015-10-23 In vier maanden tijd verdwijnen acht
mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De politie ontvangt een
schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda Sotatsu. Deze wordt
uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de bekende ingrediënten
van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het uitgangspunt voor een
roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door het geval Sotatsu
gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds het
zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’ boven
tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad
gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als
toegankelijke manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op
zichzelf staand literair universum.
Een Midzomernachtsdroom William Shakespeare 2018-11-09 Bruiloften en dates zijn
goed materiaal. Dat weet Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de
komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het verhaal speelt zich af in Athene,
waar Hertog Theseus zijn bruiloftsplannen doorneemt met de amazonekoningin
Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al vol hebben aan hun eigen bruiloft komt
Egeus binnen met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten trouwen
met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil alleen met haar geliefde Lysander
trouwen. Theseus besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius, intreden in
het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit met Lysander het bos in te vluchten
waar de wet van Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook
relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die vertelt dat er problemen zijn
tussen elfenkoning Oberon en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt
ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch sap, dat in de verkeerde
handen eindigt. Dit brengt een kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met
zich mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat nog niet genoeg was,
krijgen we ook nog het bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een
theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is
opgebouwd uit vele lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet alleen
de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige manier behandeld, maar ook speelt met
de relatie tussen werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren verfilmd,
o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in
1982 door Woody Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien als een van 's
werelds belangrijkste auteurs. Als dramaturg schreef hij tragedies, historische
toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds worden opgevoerd.
Daarnaast schreef hij gedichten, zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest
beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn "Hamlet", "Macbeth", "Othello" en
"Romeo en Julia". In de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de algemene vraag:
wat is een mens? Wat maakt een menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden
daarop wordt gegeven in de komedie "Een Midzomernachtsdroom".
Het naakte gezicht Sidney Sheldon 1994 Een psycho-analyticus die verdacht wordt
van moord op twee directe medewerkers, probeert zelf zijn onschuld te bewijzen.
Toen ik jou ontmoette Cecelia Ahern 2016-01-29 Het jaar waarin alles veranderde.
Het jaar waarin ik mijn thuis vond. Het jaar dat ik jou ontmoette. Op het moment
dat Jasmine haar baan verliest, lijkt haar wereld in te storten. Gewend aan een
leven waarin haar werk en haar geliefde zus haar volledig in beslag nemen, valt ze
met haar plotselinge vrijheid in een zwart gat. Maar haar ontslag opent nieuwe
deuren. In haar jaar als werkloze leert ze meer over zichzelf dan ze ooit had
kunnen bedenken - en meer over anderen dan ze ooit had durven dromen. Soms dient
vriendschap zich aan op de meest onverwachte momenten. Cecelia Ahern (1981)
debuteerde met PS: Ik hou van je, dat in meer dan veertig landen de
bestsellerlijsten haalde. Het succesvolle debuut werd in 2007 verfilmd met Hilary
Swank en Gerard Butler in de hoofdrollen. Sindsdien schreef ze onder meer Het boek
van morgen, De tijd van mijn leven, Honderd namen en Love, Rosie, dat eveneens
succesvol werd verfilmd in 2014. ‘Officieel één van haar beste boeken. [...] Een
hartverwarmend verhaal over de dingen die we kunnen leren van anderen als we onze
vooroordelen opzijschuiven.’ IRISH INDEPENDENT ‘Ahern draait op een scherpzinnige
manier de rollen om, en voorziet de lezer van intrigerende levenslessen. Ik was
compleet verslaafd.’ SUNDAY EXPRESS ‘Meeslepend, oprecht en ambachtelijk. Cecelia
Ahern is een onbetwiste meester in het schrijven over relaties. We verslonden elk
hapje. Mis het niet.’ HEAT ‘Prachtig geschreven en uitdagend voor de geest.’
CLOSER
Eén minuut voor middernacht David Baldacci 2019-11-19 Op zoek naar de ontvoerder
van haar zusje, komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar op het spoor. FBIagent Atlee Pines leven veranderde voorgoed toen op jonge leeftijd haar
tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord. Wanhopig zoekt ze
sindsdien naar antwoorden die een einde moeten maken aan de kwellende onzekerheid,
totdat op een dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan
zichzelf tijdens een arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een
verdachte. Gedwongen om tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee terug naar
Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is opgegroeid. Met behulp van haar
assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is gebeurd tijdens die
traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar
aankomst wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met een bruidssluier
over haar gezicht gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is
vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering van Mercy voort te zetten, maar ze
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het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en
onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn
Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren
zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met
de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal
over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde,
geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner.
'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had
gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke
dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme
fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe
en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van
glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die
inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Al onze namen Dinaw Mengestu 2015-08-29 Isaac, een vluchteling uit Oeganda,
strijkt neer in de VS. Hij wordt verliefd en bouwt een nieuw leven op met Helen,
zijn maatschappelijk werker. Zijn ogenschijnlijk kalme bestaan in de Midwest wordt
overschaduwd door het verleden waar hij amper zijn mond over opendoet. Niet alleen
om wat hij heeft gedaan, ook om wie hij heeft achtergelaten: de dierbare vriend,
de charismatische leider die hem de revolutie liet kennen en toen alles opofferde
om hem te redden. Mengestu?s thema?s ? ballingschap, verlies, eenzaamheid ?
opnieuw prachtig uitgewerkt.

moet nu ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog meer slachtoffers
vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine gemeenschap vol geheimen – die
mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met
rust gelaten kan worden...
Verbroken beloftes Jenny Offill 2015-02-17 Ze is jong, dapper en heeft onbezonnen,
hoopvolle toekomstplannen. Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig. Maar dan,
langzaam en stilletjes, verandert er iets. Hoewel ze had gehoopt dat de liefde
voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet zo. Er zit nog zo
veel scheef in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar
vingers dreigt te glippen.
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven
echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de
liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de
geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door
schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique
Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze
deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn
luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière
in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte
besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart
een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de
prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate
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