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SCHMITT GRANT
Onzichtbaar Overamstel Uitgevers
Een ondernemend poesje gaat een verlaten kasteel in het bos
binnen en vindt daar in een oude speelgoedkast een muisje. Een
prentenboek met weinig tekst en donkere geheimzinnige
illustraties.
Het verhaal van Genji IV Atlas Contact, Uitgeverij
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol
naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om de
zaak te bekijken. Je zou evengoed kunnen stellen dat het
allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou kunnen
stellen dat het is begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een
theezakje. Dat het echt is begonnen in de tijd dat de
Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie je
moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus
Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala.
Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze

moeder Ammu, dat zij delen met hun gedesillusioneerde
grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die
rouwt om haar verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun
veelbelovende oom Chacko. De familie is ondernemend en
welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er
de Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en
Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in een noodlottige
stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het oog
verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange
slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine Dingen
ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige
manier de geschiedenis van twee bijzondere kinderen die een
onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati Roy (1959)
kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in
meer dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize.
Sindsdien publiceerde ze vijf non-ﬁctieboeken. In 2017, twintig
jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het
ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
De gifhouten bijbel Luitingh Sijthoﬀ
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Bundel met korte verhalen over Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil;
een lang verhaal over varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4
jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Het boek van de hoveling Boekerij
"De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke
opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is
de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen
topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis
heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept
tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de
bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden
vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale
verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een
betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger,
duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck
samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen
uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische
relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke
vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe
moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen
steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe
overwinnen we mentaal deze crisis?
Obsessie Prometheus
Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak
stond te graaien.' In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls
haar jeugd als oudste van de vier kinderen in een gezin dat
zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft. Hoe ze als
driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk
verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er
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nooit een einde kwam aan hun ﬁnanciële zorgen. De ingevingen
van haar volstrekt onverantwoorde ouders waren altijd leuk en
spannend. Haar liefde voor hen was groot ? ook al stelden ze
haar keer op keer teleur.
Niet voor de poes Prometheus
Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.
De schreeuw van het lam Hasselt [Netherlands) : Clavis
The ﬁrst ever translation of Baum's famed book 'The Marvelous
Land of Oz' in Dutch, and the second book in a series of
translations for all of the original L. Frank Baum Oz books,
collected in the series: 'De Kronieken van Oz'. Bewandel de weg
met de gele steentjes en volg Doortje en haar vrienden, zoals de
Blikken Man, de Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak, Prinses
Ozma en vele anderen, op hun avonturen in het wonderlijke Land
van Oz als zij het opnemen tegen gevaarlijke tegenstanders zoals
de Boze Heks van het Westen, de oude feeks Mombi en de Noom
Koning. In dit tweede boek, het directe vervolg van 'De
Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz', wordt Tip het leven zuur
gemaakt door de oude feeks Mombi. Als Tip samen met Sjaak
Pompoenstaak van huis wegloopt belandt hij midden in een
machtsovername door het Leger van Opstand van Generaal
Djindjur. Mombi zet de achtervolging in. We ontmoeten een paar
oude bekenden van ons zoals de Vogelverschrikker en de Blikken
Man, maar we zullen ook nieuwe vrienden ontmoeten zoals de
Wokkelkever en het Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in staat zijn
Tip weer in haar macht te krijgen? Zal Generaal Djindjur aan de
machtblijven? Je leest het allemaal in deel twee van de Kronieken
van Oz. Het wereldberoemde sprookje 'De Wonderbaarlijke
Tovenaar van Oz' betekende in 1900 de deﬁnitieve doorbraak
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van de Amerikaanse schrijver en journalist Lyman Frank Baum.
Het verhaal zou in tientallen verﬁlmingen en musicals de hele
wereld overgaan. Baum schreef op verzoek van zijn lezers nog
zeker 16 vervolgverhalen die allemaal in deze reeks gepoogd
opgenomen te worden, 'Het Wonderlijke Land van Oz' is het
eerste van die boeken.
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas
Register Catalog File Ahvo Braiths
Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van
ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad en
geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De
hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een
van de uitzonderlijk begaafden die via hun zenuwstelsel en brein
toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van
bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de
straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij
weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en
levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk netwerk.
Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei
mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan
van hem over?
Postkapitalisme Singel Uitgeverijen
‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk, geestig en
verbazingwekkend veelzijdig is deze roman.’ – Trouw Kerewin
Holmes heeft zich teruggetrokken in een zelfgebouwde toren aan
de kust van Nieuw-Zeeland. Haar isolement wordt doorbroken
door een merkwaardig jongetje dat niet kan spreken en dat wordt
opgevoed door zijn pleegvader, een Maori-fabrieksarbeider.
Kerewin is een verhaal vol liefde, tederheid en geweld, waarin
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twee culturen op aangrijpende wijze met elkaar worden
verweven.
Na zonsondergang Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Bestsellerauteur Paul Sheldon wordt het slachtoﬀer van een
doorgedraaide fan die hem dwingt haar favoriete personage weer
tot leven te wekken. In Misery, de bestseller van meesterverteller
Stephen King, wordt een auteur het slachtoﬀer van een
doorgedraaide fan die hem dwingt haar favoriete personage weer
tot leven te wekken. Schrijver Paul Sheldon wordt op een
afgelegen boerderij gegijzeld door de zonderlinge Annie Wilkes,
een fan van zijn boeken. Maar Annie kan niet accepteren dat
Misery, haar geliefde romanpersonage, is vermoord door haar
schepper. Annie dwingt Paul zijn heldin weer tot leven te
brengen. Paul heeft, gekluisterd aan zijn rolstoel, geen keus.
Maar schrijvers beschikken ook over wapens... ‘Spannend,
vermakelijk, echt eng.’ USA Today
Waar is Dribbel? Luitingh Sijthoﬀ
De beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings meest
gelezen apocalyptische verhalen. In deze bloedspannende thriller
wordt de wereld geteisterd door een enorme plaag. De
Beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings beroemdste
romans en wordt tot een van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre
gerekend. Het is het verhaal van Kings apocalyptische visie op de
wereld die door een grote plaag wordt geteisterd. Eerst komt de
Grote Plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd door een
geheimzinnige ziekte. Steden liggen bezaaid met rottende lijken.
De lucht is bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een
handjevol overlevenden verzamelt zich en begint aan de
langzame, moeizame taak van de wederopbouw van een nieuwe
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wereld... Een nieuwe, vierdelige verﬁlming van The Stand is in
voorbereiding. `Ik heb De Beproeving verslonden van de eerste
tot en met de laatste pagina.' Trouw
Finale als voorspel Tredition Classics
This basic source for identiﬁcation of U.S. manufacturers is
arranged by product in a large multi-volume set. Includes:
Products & services, Company proﬁles and Catalog ﬁle.
De Noordzeemoorden 2 IJskoud Arbeiderspers, B.V. Uitgever
De
Met de hulp van dr. Hannibal Lecter, een even briljante
psychiater als weerzinwekkende moordenaar, opent FBI-agente
Clarice Starling de jacht op de seriemoordenaar Buﬀalo Bill. De
cryptische aanwijzingen van Lecter - zowel over Buﬀalo Bill als
over Clarice - begeleiden haar bij een zoektocht die iedere lezer
zal ervaren als angstaanjagend en absoluut fascinerend...
Regisseur Jonathan Demme verﬁlmde op weergaloze wijze het
beroemde boek van Thomas Harris met in de hoofdrollen Jodie
Foster als Clarice Starling en Anthony Hopkins als Hannibal
Lecter... 'Het boek is (nog) beter de ﬁlm.' Het Laatste Nieuws
De God van kleine dingen Singel Uitgeverijen
Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide
zwarte man, die geen kans krijgt om te slagen in een
gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk
wezen te zien. Het verhaal volgt de fysieke en psychologische
reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van
New York in de eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet
als geen ander het brute naast het burleske en het komische
naast het tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na
eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit.
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Onzichtbare man wordt alom geprezen als een van de beste
Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen
James Baldwin en Ta-Nehisi Coates lieten zich inspireren door de
creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge
zwarte man in het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging.
Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
Het Wonderlijke Land van Oz Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Twee jonge academici komen op het spoor van een geheime
liefde tussen de Victoriaanse dichters Christabel LaMotte en
Rudolph Henry Ash. Hun onderzoek via gedichten, brieven en
dagboeken voert hen uiteindelijk naar het vervallen graf van Ash,
waar hij begraven ligt met zijn geheim. Obsessie is een
liefdesroman met de grootsheid van een historisch epos en de
spanning van een literaire roman. Obsessie won de Booker Prize
en werd een internationale beststeller.
Thomas Register of American Manufacturers Luitingh Sijthoﬀ
Austers vijftiende roman opent in New York, in de lente van 1967.
Adam Walker is twintig jaar, en pas afgestudeerd aan Columbia
University. Hij wil dichter worden. Op een feestje ontmoet hij de
raadselachtige Fransman Rudolf Born en diens zwijgzame maar
verleidelijke vriendin Margot. Voordat hij het weet is Adam
verwikkeld in een perverse driehoeksverhouding die tot een
plotse geweldsdaad leidt. Zijn leven neemt een totaal andere
wending. Een faustiaanse nieuwe roman vol passie van een van
de grootste hedendaagse Amerikaanse auteurs. Een
adembenemende roman die ons van 1967 tot 2007 voert, van
New York tot Parijs tot de Caraïben. Auster brengt het
schaduwland tussen geheugen en waarheid in kaart, tussen
schrijverschap en identiteit, in een verhaal vol woede, lust en een
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nietsontziende zoektocht naar rechtvaardigheid.
Muizensoep en tranenthee / druk 1 Overamstel Uitgevers
Kijkboekje waarin verschillende voorzetsels (achter, in, onder...)
gebruikt worden. (Er is ook een Turkse versie).
Leaves of grass Lannoo Meulenhoﬀ - Belgium
‘Het leven wordt vaak vergeleken met een spel. Helaas krijgen
we er geen spelregels bij en vertelt niemand ons hoe we het
moeten spelen. We beginnen dus gewoon bij “Af”, verplaatsen
ons over het bord, en hopen maar dat we het goed doen.’
Vijfentwintig jaar geleden maakte Chérie Carter-Scott Ph.D. een
lijstje van haar Tien regels om een mens te zijn. De regels werden
driftig gekopieerd en circuleerden op universiteiten, scholen,
kantoren en binnen gespreksgroepen. Niemand wist wie de
schrijfster was en ze werden twintig jaar later dan ook onder het
kopje ‘Anoniem’ opgenomen in de wereldwijde bestseller Balsem
voor de ziel. Als het leven een spel is, dan zijn dit de regels is de
uitgebreidere versie van het oorspronkelijke lijstje. In heldere taal
legt de schrijfster hier uit wat de regels inhouden en hoe u ze
kunt toepassen om een gelukkiger mens te worden. ‘De regels
stralen een zeer positieve kracht uit…’ Libelle ‘Een gids in het
moderne level.’ GPD
Onzichtbare man Nieuw Amsterdam
'Het gele behang' (1892) van Charlotte Perkins Gilman is het
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beklemmende verhaal van een geesteszieke vrouw. Het is een
klassiek verhaal binnen de feministische en gothic literatuur,
waarin horror en romantiek gecombineerd worden.In 'Het gele
behang' stelt Gilman het gebrek aan zeggenschap van vrouwen
over hun eigen leven en de weerslag hiervan op hun geestelijk en
fysiek welbevinden, in de 19e eeuwse Amerikaanse
maatschappij, aan de kaak.Het verhaal vertoont veel raakvlak
met Charlotte Perkins Gilman's eigen leven. Na de geboorte van
haar dochter onderging ze een postnatale depressie. Ze werd
behandeld door, de in het verhaal genoemde arts, Weir Mitchell.
Hij schreef haar een rustkuur voor: "een zo huiselijk mogelijk
leven, zonder potlood, pen en penseel."
Peyton place Luitingh Sijthoﬀ
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De
makers van deze serie zijn verbonden door hun passie voor
literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein
boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd.
De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia
verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een
goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is.
Deze boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur
schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige
wereldliteratuur werken.
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