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Fijnzinnig prentenboek zonder woorden, waarin een ruiter te paard een reis maakt door verschillelde landen in Zuid-Europa, waarvan typerende byzonderheden om grappige details in de illustraties zijn verwerkt.
Wanneer in de 24e eeuw de 'Commissie' mensen laat geloven dat de aarde totaal vergiftigd is, helpen twee jongeren een groep wetenschappers om aan te tonen dat het met die vervuiling wel meevalt.
Volksalmanak voor het jaar ...
Geheim onder mijn huid
144 beesten gebundeld
Italiaanse Woordenschat
Spelen met vuur

De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart te sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun volharding aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan zoon Trace en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen leven op te bouwen. Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt Abby zich sinds de
dood van haar echtgenoot, een beroemde autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee zoontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat ze met veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze naar een pijnlijke waarheid die
achter slot en grendel moet blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het enige gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in haar losmaakt... Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd met haar verlies.
een Dirk Pitt avontuur
Het Photoshop kanalen boek
Dithyrambe op het Allerheiligste
50 Spirituele klassiekers
De landverhuizers in Canada

1944: De 22-jarige kapitein James Gould arriveert in Napels. Hij is aangesteld om huwelijken te ontmoedigen tussen Britse soldaten en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En het lijkt erop dat de onschuldige officier in zijn missie zal slagen - zo goed zelfs dat de gedupeerde Italiaanse schonen besluiten dat het zo niet
langer kan. Ze stellen hem voor aan de aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit was zij chefkok in het restaurant van haar vader; nu zwaait ze de scepter in de keuken voor de geallieerde officieren. Met haar tongstrelende gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal moeten kiezen tussen het volgen van bevelen,
of het volgen van zijn hart...
Just Like Mom’s is een begrip in Whiskey Creek. Om haar oma te helpen het restaurant te behouden, keert Addy Davies na vijftien jaar terug naar het stadje, de plek die ooit haar thuis was. Daar loopt ze direct Noah Rackham tegen het lijf, van wie ze als tienermeisje al droomde. Maar Addy heeft een geheim waardoor ze
haar gevoelens voor Noah niet toe kan laten. Noah - populair, knap, succesvol - begrijpt maar niet dat Addy niets met hem te maken wil hebben. Hij weet dan ook niet dat zijn aanwezigheid herinneringen bij haar oproept die ze het liefst zou vergeten. Wat hij wel weet, is dat hij eindelijk een vrouw heeft ontmoet aan wie hij
zijn hart zou kunnen verliezen. Maar Addy’s terugkeer blijkt nogal wat opschudding te hebben veroorzaakt in het eens zo harmonieuze stadje, en door de verdeeldheid die ontstaat, komt ze lijnrecht tegenover Noah te staan. Toch kan ze haar geheim niet prijsgeven. Niet zonder een nóg duisterder geheim aan het licht te
brengen...
Whiskey Creek
Literatuurbeschouwing in meervoud
Het Photoshop CS4 boek voor digitale fotografen
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
Brieven van H.N. Werkman 1940-1945

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.
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 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 middennegentiende-eeuws 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 independent review of books
Voorbij het verleden
Valse schijn
De wereld is een speeltoneel
De lichamelijke opvoeding op de lagere school
Kunstreisboek voor Nederland

Een intelligente jonge joodse vrouw beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit haar dagelijkse leven en de dingen waarmee ze bezig is, tussen 27 maart en 19 mei 1942.
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned Carhart.
Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen gaat het nu een stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan
doen om haar te ontmaskeren, en als wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is eerder verschenen
als HQN Roman 18
Leven van een onbekende man
Vlam van hoop
Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen / druk 1
In duizend zoete armen
De pen gaat waar het hart niet kan
Na twintig jaar afwezigheid keert schrijver Sjoetov gedesillusioneerd terug naar Sint-Petersburg. Hij hoopt terug te vinden wat hij verloor: zijn idealen en de vrouw van wie hij hield. Maar het Rusland van nu is niet meer zoals hij het zich herinnerde en de vrouw van toen is veranderd. Zo
neemt de teleurstelling de overhand - tot plotseling een onbekende man in zijn leven komt. Dit is een roman over het heden, het verleden en de liefde, die getuigt van een geoefende pen. Makine laat zien dat hij als de beste een verhaal kan vertellen dat de lezer van begin tot eind boeit. Nu
eens melancholisch, dan weer romantisch, soms hartverscheurend. In meeslepende zinnen met mooie taalvondsten slaat Makine een brug tussen Rusland en Frankrijk, tussen toen en nu en tussen mensen onderling.
18,000
Anno reist verder
De dinosaurus
klassieker toneelspelen van Hooft en Vondel
Gewijde kunst
Phonetische beschrijving van de klanken der hindeloopensche taal
Wereldgeschiedenis vanuit een islamitische visie vanaf de zevende eeuw van onze jaartelling.
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw die haar
slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn kans schoon om te vluchten,
zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy Claire, in de relatieve veiligheid van de
slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle risico s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
karl en Jenny Marx en de geboorte van een revolutie
Rosa's oorlog
nieuwe dagboekaantekeningen van Etty Hillesum
Nieuwe dromen
Jongen in jurk
Brieven van de Groningse graficus en drukker (1882-1945).
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 tv-serie 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 prijzen voor zijn werk.
eene karakterstudie
Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde
Storm in Havana
Liefde en kapitaal
Dansen op de vulkaan

Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de
beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op
en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Samenvattingen van de ideeën van spirituele denkers uit de wetenschap, literatuur, filosofie en esoterie; met informatie over de auteurs en tips voor verder lezen.
Gekooid
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin. Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou
wensen.
Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde diersoorten en mensentypen.
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