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Voordrachten over het schrijverschap.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er
allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt Berlage wakker! Prentenboek over
de architect Berlage (1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5
t/m 8 jaar.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot
de beste boeken van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt
leggen.!' - Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd,
waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke
gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis
roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie zal
verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen in een
bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel
gladiatorenspelen, Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een
doodsbange senaat vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de
baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad binnenrijden. En
Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het borststuk uit het mausoleum
van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
hoogverraad
Cultuurgids
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Opgesloten
Brandschoon
Uit het oosten en westen
Gonnie en Gijsje / druk 1
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig
om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en
zijn moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog
van haar heeft is een foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem
poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest
van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden
vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en
zachte stoffen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje
van school, dezelfde fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat
een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David
Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tvserie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin
Blake behoeft geen introductie. Hij verwierf internationale roem als
illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere
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prijzen voor zijn werk.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige
schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met
speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen
huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen
door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er
een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het voorzien op
vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt
hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte
vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden
volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit haar eigen verleden
verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin
niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en
moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek
over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van
het jaar.
Gymnasiaal en middelbaar onderwijs
Jij kan dit (echt)
Liefde en kapitaal
Zelf schrijver worden
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Wilde bijen parade

Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste
denkers van de negentiende eeuw en als de man wiens
levenswerk Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en
kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager,
een grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man - zowel
politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny,
de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen
zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies
altijd trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van
vader Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van
politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel
ontpopte Marx zich tot een beschermende vader en
liefhebbende echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit
eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een
intieme blik in de beproevingen, de ellende en de
hartstochten van een man die, meer dan elke andere denker,
vormgaf aan onze moderne opvattingen over werk, geld en
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sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als
redacteur bij Reuters in Washington en Londen. 'Liefde en
kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft
een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn
kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen,
en van het nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft
een levendig beeld van een worstelende, maniakale bohemien
en intellectueel in de hoofdsteden van middennegentiendeeeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft
een magistrale weergave van het leven van Karl Marx en zijn
vrouw. Met een vloeiende stijl die haar uitgebreide
onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de menselijke
familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een
berekenende theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel stelt,
terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef
niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van zijn
tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische
privéleven en de mensen die hij liefhad.' washington
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independent review of books
‘Zinderende actie, politieke intrige, gave gadgets en
hyperrealistisch.’ – Lee Child ‘Razendsnel geschreven,
nagelbijtend spannend... Hopelijk volgen er nog veel meer
thrillers met Swanson.’ – Booklist Kyle Swanson,
scherpschutter bij de U.S. Marines, moet als enige
overlevende van zijn team de grimmige woestijn in om een
geheime missie te volbrengen. Kill Zone is het eerste deel
in de intrigerende en levensechte Sniper-serie. Jack
Coughlin gebruikt zijn ervaring als scherpschutter bij de
U.S. Marines en giet dat samen met de explosieve situatie in
het Midden-Oosten en de Amerikaanse drang tot daadkracht in
een hyperrealistische en bloedstollende thriller. Een
Amerikaanse generaal wordt in het Midden-Oosten
gevangengenomen door terroristen die hem binnen enkele dagen
dreigen te onthoofden. Vlak voordat het zwart voor zijn ogen
wordt, hoort hij zijn gijzelaars tot zijn verbijstering
Amerikaans-Engels spreken. Wie zouden het in vredesnaam
zijn? Kyle Swanson, de beste scherpschutter van de U.S.
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Marines, dobbert tijdens een vakantie op een jacht in de
Middellandse Zee, als hij opdracht krijgt een missie op te
zetten om de generaal in veiligheid te brengen. Maar wanneer
Swanson en zijn mariniers zich voorbereiden om in de
Syrische woestijn te landen, vliegen ze in een hinderlaag.
Hoe kon de vijand van hun missie weten als die alleen bekend
was bij een aantal hooggeplaatste Amerikaanse officiers? Nu
moet Swanson, de enige overlevende van zijn missie, het
duistere hart van de woestijn betreden om zijn missie te
volbrengen. Algauw stuit hij op de meest gevaarlijke vijand
die hij had kunnen treffen: Amerikaanse landgenoten. Het lot
van de gegijzelde generaal ligt in handen van scherpschutter
Swanson. ‘Coughlin, een gerenommeerd scherpschutter,
beschrijft het strijdtoneel met indrukwekkende accuratesse.’
– The Washington Post Jack Coughlin was de scherpschutter
met de hoogste rang van de U.S. Marines tijdens de
Irakoorlog. Hij heeft in het Third Battalion, Fourth Marines
gediend tijdens de inval van Bagdad en is over de hele
wereld op missie geweest. Kill Zone is het eerste deel van
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de spectaculaire Sniper-serie.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen
Siepie uitlaten met een touw, proberen met Siepie in de
poppenwagen te gaan wandelen, vieren Siepies verjaardag en
beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In oblong
formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3
jaar.
Het schaap Veronica
Een heel jaar muziek met Anna
Alaska
Op de klippen
Midwinterbruid
De New Yorkse politieman-met-Russische-roots Artie Cohen vindt in een speeltuin in
Brooklyn een dood meisje, dat vastgetapet is aan een schommel. Algauw komt hij erachter
dat de moordenaar het verkeerde meisje heeft vermoord: het slachtoffer had de dochter
van Arties goede vriend Tolya moeten zijn. Artie opent de jacht op de dader – het spoor
voert hem naar Londen, de nieuwe thuishaven van de Russische maffia. Hij raakt verstrikt
in een maalstroom van geld en criminaliteit en ontdekt een pijnlijk detail over zijn
verleden. Zijn de dingen wel zoals ze altijd leken te zijn? Reggie Nadelson schrijft
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spannende en tegelijkertijd toegankelijke boeken over internationale criminaliteit. Haar
personages zijn van vlees en bloed en de dialogen spatten van de pagina.
Denk je dat je heel goed bent in sport, of heel slecht? Of dat je voor wiskunde bepaalde
hersens nodig hebt? Wat wat nou als dit soort gedachten niet kloppen? Lees hoe je je
grootste dromen kunt laten uitkomen, met de juiste mindset! Met zwart-witillustraties.
Vanaf ca. 11 t/m 15 jaar.
Engeland, 1917.Tijdens zijn verlof van het front valt Devlin Reddaway als een blok voor
Camilla Langdon. Camilla woont met haar familie in Dartmouth, Devon. De Reddaways
zijn al eeuwen de trotse bezitters van het prachtige landhuis Rosindell. Devlin kan zijn
geluk niet op als Camilla toestemt met hem te trouwen.Als de Eerste Wereldoorlog ten
einde komt en Devlin terugkeert naar huis, blijkt Camilla zich echter te hebben verloofd
met een rijke bankier. Uit wraak besluit Devlin te trouwen met Camilla s jongere zusje
Esme, die al jaren heimelijk verliefd op hem is. Esme probeert zijn hart te winnen door het
jaarlijkse zomerbal nieuw leven in te blazen. Rosindell herbergt echter geheimen die hun
levens onherroepelijk zullen veranderen Judith Lennox schrijft historische romans met
vaart, diepgang en emotie. Veel van haar romans werden genomineerd voor de RNA
Romantic Novel of the Year Award. Ze woont met haar gezin in Cambridgeshire.
Mijn Verlustiging. [Poems, by W. Bilderdijk.]
Plantenkunde voor Indië
Siepie
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Kill Zone
nieuwe sprookjes
Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij stuurt uitnodigingen voor al
zijn dierenvrienden. Nu hoopt hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9 jaar.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK
PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een bende
schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe
dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn dochter
Summer sporen ondertussen een historische schat van de Azteken op. Ze moeten
snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen uiteindelijk ook
naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
E n lange zomer in de jaren dertig. Het leven van de jonge Margaret Marsh
verandert plotsklaps wanneer Lydia, een wereldwijs en stoer dienstmeisje, bij
Margarets religieuze familie intrekt. Na de geboorte van Margarets broertje worden
ze elke woensdag het huis uitgestuurd om samen van de idyllische Engelse kust te
genieten. Langzaam komt Margaret erachter dat de wereld lang niet zo keurig en
vroom is als ze altijd had gedacht. Ook het huwelijk van haar ouders blijft niet
onberoerd door de komst van het dienstmeisje. Ondanks zijn krampachtige obsessie
met zonde en deugdzaamheid is haar vader niet tegen Lydia’s charmes bestand. Alle
keurslijven gaan af en het leven van de stijve Engelsen trilt op zijn grondvesten. Op
de klippen vertelt over volwassen worden, religie en onderhuidse verlangens. Het is
Jane Gardam in volle glorie, compleet met tragikomische sc nes, warmte, wijsheid
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en intrigerende perspectieven.
Berlage en een boef in het museum
Storm in Havana
De laatste dans
Afgod van Rome
Volksalmanak voor het jaar ...

Tijdens de zomer van 1845 worden de broers Edward en John Little door een list van hun
ouders verdreven van hun thuis in het moerasland van Florida. Die verraderlijke daad zal
hen voor altijd tekenen. Jarenlang trekken ze als cowboys te paard door het zuiden van de
vs, vele gevaren trotserend. In het losbandige New Orleans worden ze echter van elkaar
gescheiden en komen ze tegenover elkaar te staan in de woeste en wanhopige oorlog
tussen Mexico en de vs. Hun familieband bekoelt en hun bloedband wordt op de proef
gesteld door de wrede, alles verterende oorlog. Met zintuigelijk proza weet James Carlos
Blake een tot de verbeelding sprekende tijd en plaats, het Wilde Westen van Amerika, tot
leven te brengen met buitengewone personages. Een wonderbaarlijk en woest verhaal van
bloedwraak en avontuur in een vervlogen tijd.
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen, en sinds die dag leeft haar
man, Craig, in de hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn
door de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij
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Julie heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer
met Brett en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het beste
van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin
McKinnon begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar zijn gedrag in
de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik
voelt ze zich al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken. Als haar
zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet niemand
wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het verliezen is aan
een koelbloedige moordenaar...
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering gekozen. Haar
nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om mensen te arresteren en vast
te houden zonder proces. Arthur Priestley is een zachtmoedige tandarts die op een goede
dag wordt opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans
landhuis. Arthur heeft geen idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs
geen idee waar Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit.
Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een roman die
een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst waarin 'antiterreur'
centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters, mét orde maar zonder recht,
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een toekomst waarin het lot van één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man,
Opgesloten is zijn verhaal.
Koopwoede!
De vleeschwording des woords
een Dirk Pitt avontuur
Hoe het kwam dat ik Emma een blauw oog sloeg
Woensdag werd de rabbi nat
Chesapeake Shores 11 - Midwinterbruid Had ze nu maar nooit dat
bruidsboeket opgevangen! Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het
zeker: haar leven had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft
een jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen had
gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen week later
stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook niet
zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk
over te maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het
liefst zou hij samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En
Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij helpen.
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Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens
erin te betrekken?
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje
in het nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten
bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt
doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
`Hannah is de chroniqueur van de duistere kant van het Westerse
welvaartsleven waarin intermenselijke haat en naijver onuitgesproken
kolken achter de dagelijkse façade van naschoolse opvang,
chardonnaytjes en leesclubjes. Brandschoon is een portret van
emotioneel vampirisme verpakt in een moordintrige, dat de lezer
onvermijdelijk en ietwat onaangenaam doet denken aan patronen in de
eigen sociale kring. NRC Opnieuw weet Sophie Hannah, de `koningin
van de psychologische thriller , haar lezers te boeien met een
huiveringwekkend verhaal. Amber weet meer dan ze toegeeft, zelfs
aan zichzelf. Ze weet dat ze niet meer kan slapen sinds iemand haar
beste vriendin vermoord heeft door haar huis in brand te steken. Ze
weet dat het niet normaal is als vier van je familieleden twee dagen
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verdwijnen, zonder aankondiging of bericht, en vervolgens al zeven
jaar lang doen alsof dat nooit is gebeurd. En ze weet dat diep in haar
geheugen de waarheid verborgen ligt over wat er al die jaren geleden
is gebeurd. Verteerd door het vage, onbestemde gevoel dat het tijd is
om uit te zoeken wat er precies is gebeurd, gaat ze met hulp van een
hypnotherapeut op zoek naar antwoorden. Maar voor een brandschoon
geweten moet je soms een hoge prijs betalen `Een intrigerende schets
van de onzekerheden van het geheugen en de manier waarop trauma
je denken bepaalt. Onderkoeld, berekenend en huiveringwekkend:
Brandschoon is opnieuw een verslavend boek van Sophie Hannah, om
in sneltreinvaart doorheen te gaan met alle lichten aan. Observer
`Sophie Hannah stijgt boven zichzelf uit met Brandschoon Een
multidimensionaal labyrint dat in het hart een geheim verbergt dat
zelfs naar Hannah s maatstaven extreem ijzingwekkend is.
Independent on Sunday
De verjaardag van de eekhoorn
Kleine Schildpad en de grote zee
Melvin wil zijn muts terug
De genoegens van mannen
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Theorie en Beschrijving
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter
haar rug uitlachen. De meisjes hebben echter geen flauw benul dat de slonzig
geklede Emily een professionele 'mystery shopper' is - met een verborgen camera.
Sandie houdt van mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is 'undercover'
winkelen de enige manier om haar passie voor glamour te blijven stillen. Grazia is
een arme weduwe maar wil haar luxe levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat
incognito vele winkels bezoeken. Hoe meer schoenen, parfum en lingerie ze koopt
hoe minder tijd ze heeft om te rouwen. Emily, Sandie en Grazia zijn door
omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden dikke vriendinnen. Tot er
plotseling dikke ruzie uitbreekt. Een bruisende, hippe roman over vriendschap en
dromen, die een spannend kijkje achter de schermen biedt van de duurste winkels.
karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie
Schurkenbloed
alles wat je over bijen wilde weten
Pettson en Findus bouwen een auto
Londengrad
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