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Fado Alexandrino
De breekbaarheid van het goede
Sian Bishop heeft zich maar één keer in haar leven roekeloos gedragen en daar heeft ze haar geweldige zoontje
Rory aan overgehouden. Ook al heeft ze geen spijt van de wilde nacht die haar leven veranderde, toch is ze
voorzichtiger geworden. Ze laat zich door Richard, een degelijke, rijke vriend, overhalen om de chaos van Londen
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te verruilen voor een schattig huisje in het dorp waar ook hij woont. Als blijkt dat Richard verliefd op haar is,
overweegt ze op zijn avances in te gaan. Dat is wel zo verstandig. Sian sluit al snel vriendschap met haar oudere
buurvrouw Fiona en ze blaast haar meubelbedrijfje nieuw leven in. Maar het is op slag gedaan met al haar goede
voornemens als Fionas zoon op een prachtige zomeravond thuiskomt na een lange reis. Gus, wereldreiziger en
hartenbreker, is charismatisch, woest aantrekkelijk en een volslagen verkeerde keus voor een alleenstaande
moeder. Het is alleen niet de eerste keer dat hun paden elkaar kruisen Over de boeken van Katie Fforde:
Ouderwetse romantiek op zijn best. Elle Fijn om bij weg te dromen. Flair Een sprookjesachtig, licht humoristisch
boek. Cosmopolitan Katie Fforde woont in Gloucestershire met haar man en haar kinderen. Haar oude hobbys,
strijken en het huishouden doen, zijn inmiddels vervangen door zingen, flamencodansen en racen met de
hondenslee. Zo blijft ze fit, zegt ze zelf. Zomerliefde is haar zeventiende boek.

Arts & Humanities Citation Index
Camera obscura
De vervlogen helft
Bevat een fragment waarin, door de ogen van ene mannelijke voyeur, twee met elkaar vrijende vrouwen worden
beschreven.

Medea
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Heldendicht, daterend uit de 8e eeuw v. Chr.

Naschokken
Nobelprijswinnaar Ishiguro schreef een spannend en verontrustend verhaal dat draait om leerlingen van een
kostschool die worden gekweekt om later als orgaandonor te dienen. ‘Laat me nooit alleen’ van
Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro speelt in Engeland, eind twintigste eeuw. Kathy is eenendertig en werkt op het
platteland in een revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap met Ruth na jaren weer op kunnen pakken toen ze
haar verzorger werd na een orgaandonatie. Ook haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de vrienden door hun gemeenschappelijke lot en afkomst een bijzondere band
hebben – en dat achter hun idyllische jeugd een donkere werkelijkheid schuilgaat. Kazuo Ishiguro is een van de
meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de
Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele
verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017

Gij zult gelukkig zijn ! / druk 1
Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald door de boeken die
hij las. Niet lang geleden werd in de Library of Congress in Washington het bestaan ontdekt van honderden titels
uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de aantekeningen die hij in zijn boeken maakte. In Hitlers
privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken
verzameling terechtkwamen in zijn geschriften, toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler rekende
Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde werken van Shakespeare in
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leer gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords antisemitische traktaat The International Jew te
lezen, en ontleende zijn ideeën over de arische superioriteit aan een merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer
Gynt. De woorden van Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte
nazistische uitspraken, en een biografie van Frederik de Grote voedde het destructieve fanatisme dat hem ertoe
aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers privébibliotheek biedt een opmerkelijk inzicht
in Hitlers intellectuele wereld en in zijn persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de
geschiedschrijving over het Derde Rijk.

De eerste vrouw
Beschouwing over de uiteenlopende aspecten van emoties en de invloed daarvan op het menselijk leven.

Bowker's Complete Video Directory
Forthcoming Books
Tien jaar na hun terugkeer in Portugal ontmoeten vier soldaten, die samen tijdens de koloniale oorlog in
Mozambique hebben gevochten, elkaar in een restaurant in Lissabon. ‘Kapitein’, hun vroegere bevelhebber, lijkt
de regisseur van deze met veel drank overgoten avond die in de vroege ochtend op dramatische wijze eindigt. De
personages brengen verslag uit van de afgelopen tien jaren, met als scharnierpunt de Anjerrevolutie van 25 april
1974. Fado Alexandrino is een roman over herinnering en verandering, over de ravage die de oorlog bij iedereen
heeft aangericht.
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De dood in Rome
In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over moreel geluk uit
de Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle:
dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen voor een goed en gelukkig leven blijkt vaak
kwetsbaar voor onbeheersbare invloeden van buitenaf. Aan dit belangrijke en intrigerende probleem hebben de
Grieken veelvuldig aandacht besteed, maar in de geschiedenis van de westerse filosofie werd er tot nu toe weinig
over geschreven. Nussbaum behandelt dit thema zoals ze over zoveel andere filosofische onderwerpen heeft
geschreven: in een inzichtelijke en aantrekkelijke vermenging van filosofie en literatuur.

De H is van Havik
Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste roofvogels af te richten: de
havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen,
midden op straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te
verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is
van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam maakt. Het is een roerend
en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald
betreedt onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur
en een spirituele queeste is, en waarin ze onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.

Laat me nooit alleen
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‘Als je een boek van Katie Fforde openslaat, weet je dat je een heerlijk feelgoodverhaal kunt verwachten.’
chicklit.nl Alle feelgoodfilms al gezien? Probeer dan nu de onvervalste feelgood van Katie Fforde. Zoe Harper
krijgt de geweldige kans om mee te doen aan een heel bekende en op de landelijke televisie uitgezonden
kookwedstrijd. Als ze wint, betekent dat niet alleen roem en rijkdom, maar kan ze ook het delicatessenwinkeltje
kopen waaraan ze haar hart verloor. Maar niet alleen de wedstrijd blijkt een flinke uitdaging. Zoe’s belangrijkste
rivaal, de even mooie als briljant kokende Cher, lijkt alles op alles te willen zetten om te winnen, en laat daarbij
heel wat achterbakse streken zien. Bovendien krijgt Zoe het niet alleen heel warm van de kookwedstrijd, maar ook
van de aantrekkelijke Gideon Irving. Helaas zit Gideon in de jury, dus hij valt zeer zeker onder de term ‘verboden
vrucht’. Zal Zoe kiezen voor haar droom, of voor de liefde? In de pers ‘Bijna iedereen moet wel van de boeken
van Katie Fforde houden.’ Closer ‘Warm, briljant en vol liefde. Opkrullen op de bank en lezen maar!’ Heat ‘Een
verrukkelijk boek.’ Sunday Express ‘Echt op en top romantisch escapisme.’ Daily Mail ‘Heerlijke boeken:
precies de goede hoeveelheid humor en liefde.’ The Sunday Times ‘Een écht heerlijk herkenbaar verhaal!’
Hebban.nl

De strijd om sergeant Grisja
In Denk als een monnik zet Jay Shetty de abstracte en diepgaande lessen uit de hindoetraditie om in praktische
adviezen die je kunt toepassen om stress te verminderen, je relaties te verbeteren en je verborgen krachten te
identificeren. Dit boek bewijst dat iedereen kan – en móét – denken als een monnik. Het is bewezen dat je je geest
kunt trainen, en van wie kun je dat beter leren dan van een echte expert: de monnik? Jay Shetty vertrok op zijn
tweeëntwintigste naar India om daar drie jaar als monnik te leven. Sindsdien is hij op een missie om zijn spirituele
inzichten op een toegankelijke manier te delen. Zijn video’s zijn meer dan 5 miljard keer bekeken, en zijn podcast
On Purpose is de meest beluisterde health-podcast ter wereld.
Page 6/16

Read Book Note Taking Guide Episode 1002 Answers The Ultimate
National Library Service Cumulative Book Review Index, 1905-1974: Titles. [A-Z
Het zomerhuis
Mimesis
De nogal onbeholpen en naïeve Russische sergeant Grigorij (Grisja) Iljitsch Paprotkin vlucht in 1917 uit een Duits
krijgsgevangenenkamp. Tijdens zijn tocht naar huis ontmoet hij de resolute Babka, die verliefd wordt op de
onbekommerde soldaat en hem de papieren van een andere man verschaft. Maar Ilja Pavlovitsj Bjusjev, zoals
Grisja nu door het leven gaat, wordt opgepakt en door het krijgsgerecht als spion en overloper ter dood
veroordeeld. Als hij kan bewijzen wie hij in werkelijkheid is, wordt het doodsvonnis opgeheven, maar een deel
van de legerleiding is het hier niet mee eens Een Duitse patrouille heeft de Russische soldaat Grisja ergens in de
eindeloze winterse bossen opgepakt en gearresteerd. Hij laat het naamplaatje van de gesneuvelde Bjuschev zien
en zegt dat hij gedeserteerd is. Maar de Duitsers wantrouwen zijn verhaal, beschouwen hem als spion en
veroordelen hem ter dood. Als hij zijn echte naam bekend maakt en kan bewijzen dat hij de in december 1917
ontvluchte sergeant Grisja Paprotkin is, op weg naar huis, wordt het oordeel ingetrokken. Hij wordt in een kamp
tewerkgesteld maar heeft geluk. Hij mag samen met een Joodse meubelmaker doodskisten timmeren. Hij maakt
zich snel onmisbaar, is geliefd bij de Duitse soldaten, krijgt beter eten en mag zelfs zijn liefje ontvangen. Maar er
is onderling strijd in de kampleiding over het lot van Grisja. Een van de bevelhebbers ziet de militaire discipline
en gehoorzaamheid van de soldaten achteruitgaan en stelt tijdens het verlof van zijn gehate rivaal alles in het werk
om het doodsoordeel hoe dan ook te laten voltrekken. Als de naïeve en zachtmoedige Grisja begrijpt dat zijn einde
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nadert, is hij zo van zijn stuk dat hij het aanbod van de Duitse bewakers om hem te laten ontsnappen, voorbij laat
gaan. Zij proberen contact op te nemen met hun generaal op verlof in Duitsland. Grisjas lot is ineens afhankelijk
van een telefoonverbinding met Berlijn. Maar door de zware sneeuwval hebben de kabels het begeven. Een groep
soldaten begeeft zich op weg om de breuk in de telefoondraad te vinden

De kers op de taart
Cultuurkritisch essay over de veronderstelde maakbaarheid van het menselijk geluk.

Gegrepen door emoties
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald Tribune and quickly made
a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With award-winning writing and
photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission
has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating New York as
both a place and an idea.

Denk als een monnik
Een lied voor Achilles
‘Makumbi’s proza is onweerstaanbaar en meeslepend, vol humor, gevoel en charme – het is briljant en bijtend,
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poëtisch en genuanceerd. De lezer van De eerste vrouw wordt beloond met een van opmerkelijkste heldinnen uit
de literatuur en de ongelooflijke eer om aan haar zijde mee te reizen.’ – The New York Times De eigenwijze
Kirabo groeit op bij haar grootouders op het platteland van Oeganda. Ze wordt omringd door vele vrouwen –
grootmoeder, tantes en een beste vriendin –, maar voelt desalniettemin het gemis van haar moeder, die ze nooit
heeft gekend. Hoewel de familie wanhopig probeert Kirabo in bedwang te houden, gaat ze op zoek naar
antwoorden over haar oorsprong. Zo begint de zoektocht naar haar eigen plek op de wereld – een reis van het
platteland naar de hoofdstad Kampala, van het veilige nest van de grootouders naar het onbekende, luxe huis van
haar vader. Tegelijkertijd wordt Oeganda geteisterd door de bloedige dictatuur van Idi Amin. Makumbi schetst het
leven in onvoorspelbare en gewelddadige tijden. De eerste vrouw is een grootse en tegelijkertijd diep persoonlijke
roman over verlangen en opstand, geïnspireerd door de Oegandese scheppingsmythe en feministische rebellie.
Een indringend portret over wat het betekent om vrouw te zijn in een gezin, in een gemeenschap en in een land
dat vastbesloten lijkt om Kirabo’s ideeën te dwarsbomen. Jennifer Nansubuga Makumbi (Kampala) schrijft
romans en korte verhalen. Ze studeerde en doceerde Engelse literatuur in Oeganda, voordat ze haar studie in 2001
voortzette in Manchester, Groot-Brittannië, waar ze nu doceert. Met haar debuut Kintu (Cossee, 2020) won ze
diverse prijzen. Het boek wordt bejubeld als dé grote Oegandese roman, een moderne klassieker, en ontving
internationaal lyrische recensies.

New York Magazine
Hij is weer terug, er ist wieder da, de door de geallieerden in Neurenberg bij verstek ter dood veroordeelde SSgeneraal Gottfried Judejahn. Onverwacht herrezen en terug uit de woestijn, waar hij de Arabieren discipline heeft
geleerd voor hun beslissende slag tegen de jonge jodenstaat Israël. Incognito (en met een grote zonnebril) rijdt hij
in een grote Mercedes met Arabisch kenteken Rome binnen. Het thuisfront heeft hij laten weten, dat hij voor
belangrijke zaken in de stad zou zijn. Zijn vrouw Eva en haar zus Anna zijn met diens echtgenoot, SS-kameraad
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Friedrich Wilhelm Pfaffrath, naar Rome gereisd en zitten op de dood gewaande te wachten. Eva is zenuwachtig,
zij heeft moeite afscheid te nemen van het idee van een voor de Führer gesneuvelde held. Bovendien vreest zij een
ontmoeting met Adolf, haar moeilijke zoon die de familie ontvlucht is naar een Vaticaans priesterseminarie. Maar
ook Judejahn ziet ineens op tegen de familiereünie. Hij voelt zich onzeker, zonder uniform is hij zijn gezag kwijt.
Voor het bloedmooie meisje met de ondeugende blik achter de bar is hij gewoon een toerist! Als hij een affiche
met de aankondiging van de eerste Symfonie van de zoon van SS-kameraad Pfaffrath ziet, verschuift hij de
familieontmoeting naar de volgende dag, op de concertpremière. In zijn stilistisch schitterende en
grensverleggende roman ontvouwt Koeppen een adembenemend familietafereel van agressie en haat, schuld en
schande, angst en (moord)lust. Daders en wegkijkers – iedereen ontkent of bagatelliseert woedend of beledigd zijn
of haar aandeel aan de Duitse catastrofe. Het heeft dan ook meer dan een halve eeuw geduurd tot De dood in
Rome herkend wordt als dat wat het is: een uniek tijdsbeeld en een literair meesterwerk, woedend van schaamte.

Video Rating Guide for Libraries
Buitengewone memoir over identiteit, familie en verbondenheid. Voor liefhebbers van Zadie Smith en Maggie
Nelson. Als Nadia twee is, laat haar Armeens-Amerikaanse moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft achter met
haar kleine zusje en hun Ghanese vader, die als ambtenaar bij de Verenigde Naties werkt. Ze bewonen plekken
over de hele wereld: Rome, Dar es Salaam, Kumasi en Londen. Nadia spreekt meerdere talen en heeft meerdere
thuislanden. Ze vraagt zich af of ze Europees, Afrikaans of Amerikaans is. Of niets van dat alles? Als haar vader
overlijdt, voelt Nadia zich meer dan ooit ontworteld en alleen. Naschokken is het ontroerende verhaal van
Nadia’s zoektocht naar haar identiteit, dat laat zien welke naschokken een trauma kan hebben op persoonlijk vlak,
en ook hoe dat doorwerkt van generatie op generatie.
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Het bewustzijn verklaard
New York Times Book Review and Magazine
Wie zoekt naar manieren om de concurrentie voor te blijven, komt al snel op het terrein van marketing, innovatie
of strategie. Je wilt in feite slimmer zijn dan de rest. Maar ook de concurrentie volgt de ontwikkelingen op de
voet, zodat je je behaalde voorsprong vaak al snel weer kwijt bent. Patrick Lencioni laat in dit toegankelijke maar
diepgravende boek zien dat er een wereld te winnen is door niet slimmer maar gezonder te worden: wie politieke
spelletjes, gebrekkige communicatie en slecht leiderschap weet uit te wieden, kan alle aanwezige ervaring, kennis
en energie in zijn bedrijf maximaal inzetten. Een gezonde organisatie weet management, werkvloer en cultuur tot
één geheel te smeden en dat is de enige manier om duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan de hand van
voorbeelden en tips uit zijn eigen praktijk laat Lencioni zien hoe uw organisatie gezond kan worden. Zo krijgt ook
u de beslissende voorsprong.

De beslissende voorsprong
Literatuurwetenschappelijke vergelijking van de weergave van de werkelijkheid in enkele hoogtepunten van de
westerse litteratuur van Homerus tot Proust.

De Odussee van Homeros
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Occidentalisme
Een klein leven
It is often implied that antipsychotic-induced extrapyramidal side-effects are irrelevant to modern psychiatric
therapeutics, rendered historic by newer, better treatments. This myth arises from limited awareness of the depth
and breadth of neurological disruption antipsychotics can mediate. This volume discusses the extensive clinical
boundaries of acute dystonias, drug-induced parkinsonism, akathisia and tardive dyskinesia, providing
demographic and epidemiological context while illustrating how prescribing choices impact powerfully on their
development. This new edition has been thoroughly updated and rewritten to include recent data, expanded
references and a new chapter on the concept of 'atypical' antipsychotics. Written in a light, engaging style,
liberally illustrated with clinical examples, it also invites readers to consider ongoing controversies - subjective
drug effects, the relationship between 'akathisia' and restless legs, the status of the concept of 'atypicality', and so
on. Informative reading for trainees as well as established practitioners in the fields of psychiatry, neurology,
primary care and geriatrics.

A Guide to the Extrapyramidal Side-Effects of Antipsychotic Drugs
De 5 frustraties van teamwork
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De hel
Hitler's privébibliotheek
In De vijf frustraties van teamwork legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Dat doet hij
aan de hand van deze parabel, waarin Catherine Petersen als ceo een team moet leiden dat onderling zo in conflict
is geraakt dat het de hele organisatie negatief beïnvloedt. Gaandeweg openbaren zich vijf grote frustraties
waarmee teamleden worstelen, frustraties die de samenwerking saboteren: gebrek aan betrokkenheid, afschuiven
van verantwoordelijkheid en niet-resultaatgericht werken. Lencioni laat middels dit verhaal zien hoe deze
hindernissen ontstaan en hoe je ze achter je kunt laten. Vervolgens werkt hij het onderliggende model uit. Een
boek met een krachtige boodschap voor iedereen die in of met teams werkt.

Familiar words, phrases
'Het zomerhuis' is een prachtige YA-roman en ultiem zomerboek van bestsellerauteur Ann Brashares, die
internationaal doorbrak met haar succesvolle serie 4 vriendinnen, 1 spijkerbroek. Sinds hun geboorte delen Sasha
en Ray drie halfzussen, een zomerhuis en één slaapkamer. Sasha’s vader was ooit getrouwd met Rays moeder,
maar sinds hun scheiding ontlopen ze elkaar. In hun zomerhuis komen ze nu met hun nieuwe gezinnen, maar
nooit tegelijk. Zo komt het dat Ray en Sasha in hetzelfde bed slapen, zonder elkaar ooit ontmoet te hebben. Toch
intrigeert die andere kant van de familie. Door een onverwachte ontmoeting, een explosief familiefeest en een
lang verzwegen geheim wordt alles op zijn kop gezet. Kan er uit deze chaos ook iets moois ontstaan?
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Laat maar waaien
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.

De Kids of Appetite
De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige leeftijd lopen ze samen
weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen.
Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven
verschilt, alles is anders: hun families, hun gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met
haar zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat door het
leven als witte vrouw en vertelt haar witte echtgenoot niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele
kilometers en evenzoveel leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de volgende generatie
gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters zich kruisen?
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Ebony
Oedipus te Colonus
EBONY is the flagship magazine of Johnson Publishing. Founded in 1945 by John H. Johnson, it still maintains
the highest global circulation of any African American-focused magazine.

Zomerliefde
WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel
verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze
behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York:
de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St.
Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn
verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of
Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [] een aangrijpend verhaal. Ze
trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies
onuitwisbare beelden van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet
wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii
en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven
betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
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