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In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van de nazi s in het geheim een schooltje opgezet. Daar waar boeken streng
verboden zijn, verbergt de veertienjarige Dita onder haar jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek die ooit heeft bestaan.
De acht boeken worden door haar en de andere kampgenoten gekoesterd als schatten. Dita geeft niet op en verliest nooit de wil
om te leven. De verhalen voeren haar mee naar een andere wereld. De bibliothecaresse van Auschwitz is een ontroerend,
waargebeurd verhaal over de moed van een jong meisje en hoe boeken mensen kunnen helpen in de verschrikkelijkste
omstandigheden.
‘Superieur!’ de Volkskrant Jacob de Zoet vertrekt eind 1799 als boekhouder naar Deshima, zijn enige mogelijkheid om geld te
verdienen zodat hij met Anna kan trouwen. Dit eilandje voor de kust van Japan, het enige verbindingspunt tussen Japan en de
wereld, wordt door de Nederlanders beheerd. Omdat Jacob corruptie van de VOC moet aantonen is hij meteen een niet welkome
buitenstaander. Maar dan valt hij als een blok voor de Japanse vroedvrouw Orito. Bedrog en vertrouwen, liefde en lust, schuld en
geloof, koelbloedige moord en wonderlijke onsterfelijkheid spelen allemaal een rol in deze fantastische roman. De pers over De
niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet: ‘Knap en doorleefd, en dat is niet een alledaagse combinatie. Een
bewonderingswaardig boek.’ Trouw ‘Betoverend historisch canvas.’ De Standaard ‘Eindelijk inzicht in dit curieuze stuk
vaderlandse geschiedenis.’ NRC Handelsblad
‘Verschrikkelijk spannend, met geweldige personages.’ Stephen King Toen Romy klein was, werd er niet over de doden
gesproken. Diep in de bossen van Noord-Wales, achter metershoge stenen muren, houden de leden van de sekte De Ark zich
schuil. Hun bestaan is in nevelen gehuld, zorgvuldig verborgen voor de buitenwereld. Dan slaat het noodlot toe: een mysterieus gif
snijdt als een mes door de gemeenschap en eist de levens van honderden leden. Chaos breekt uit. In paniek slaan de
overlevenden op de vlucht. Onder hen bevindt zich Romy. Zij is opgegroeid in de sekte en als ze zich wil redden in de vreemde
buitenwereld, zal ze een paar belangrijke lessen moeten leren. Zoals wie je kunt vertrouwen, en wie je moet vrezen. En wat haar
moeder al die jaren geleden zoveel angst aanjoeg dat ze haar dochter achterliet. En bovenal: dat Romy’s wens om de sekte te
vergeten niet betekent dat de sekte haar ook vergeten is. De pers over Alex Marwood ‘Zelden heb ik een boek gelezen dat ik zó
moeilijk kon wegleggen!’ The Independent ‘Perfect geplot en spannend vanaf de eerste pagina. Om diep in de nacht uit te
lezen.’ Library Journal ‘Marwood is een meester van de moderne misdaadfictie.’ Booklist
‘Met meer twists dan je kunt tellen doet deze fascinerende thriller je twijfelen aan alles.’ Cosmopolitan Soms zijn de antwoorden
pijnlijker dan de vragen… In een van de armste gebieden in de Verenigde Staten, het Ozarkgebergte in de staat Missouri, worden
twee twaalfjarige meisjes dood gevonden op een speelplaats. Een van hen is Junie, de dochter van Eve Taggert. Eve is ‘white
trash’ en in pure armoede opgevoed door een keiharde moeder. Ze heeft er alles aan gedaan om Junie een beter leven te geven,
maar tevergeefs. Het enige wat Eve nu nog kan doen, is Junie een waardige nagedachtenis gunnen. Eve en haar dochter werden
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gezien als uitschot en dus wordt de moord niet serieus genomen door de plaatselijke sheriff, die alle aandacht richt op het andere
meisje. Wanhopig van verdriet besluit Eve op eigen houtje de dader te vinden. Het pad naar gerechtigheid leidt haar van de
duisterste krochten van de stad naar de uitgestrekte bossen en – nog angstaanjagender – terug naar de trailer van haar eigen
moeder voor een allerlaatste harde les.
Persoonlijk relaas van de Amerikaanse auteur, die als kind erstig werd mishandeld, maar die zijn trauma's wist te overwinnen.
Rooted in the creative success of over 30 years of supermarket tabloid publishing, the Weekly World News has been the world's
only reliable news source since 1979. The online hub www.weeklyworldnews.com is a leading entertainment news site.

Trailer Ze komt nooit meer terug Facebookpagina Scandinavische Thrillers
Midden in een les verlaat de leraar Raimund Gregorius het klaslokaal. Opgeschrikt door het besef dat de tijd hem door
de vingers glipt, laat hij zijn geordende leven achter zich en vertrekt hij nog diezelfde nacht met de trein naar Lissabon.
De aanleiding voor deze drastische stap is een boek dat hij bij toeval in handen heeft gekregen. Het is van de Portugese
arts Amadeu de Prado, die zo indringend schrijft over de diepste ervaringen in het leven van de mens, dat Gregorius er
niet meer van loskomt. In Lissabon gaat hij op zoek naar sporen van Prado. Zo hoopt hij te ontdekken hoe hij zijn leven
moet leiden en welke wending hij eraan kan geven om een ander mens te worden. ‘Magistrale roman over alle grote
vragen van het bestaan.’ de Volkskrant ‘Een boek dat nog lang in je nazindert als je het uit hebt.’ Het Parool ‘Pleidooi
voor de literatuur, een absolute aanrader.’ De Telegraaf ‘Een ingenieuze roman over een zoektocht naar de vrijheid.’
Vrij Nederland
Gambling, a Guide to Information SourcesGale / Cengage LearningInternational Gaming & Wagering BusinessBillboard
De geschiedenis van de radio en een overzicht van de vele ontwerpen en vormen ervan vanaf het begin van de 20ste
eeuw tot ca. 1970.
Filosofische fabel waarin het optimisme van Leibniz wordt gehekeld in de levensgeschiedenis van een argeloze
jongeman die met de ene rampspoed na de andere geconfronteerd wordt.
De intellectuele verleiding is een boek over intellectuelen en de politiek. De meeste boeken over dit thema zijn
geschreven door intellectuelen. Hier is een ervaren politicus aan het woord. Hij demonstreert hoe gevaarlijk ideeen van
intellectuelen zonder levenservaring kunnen zijn. Bolkestein begint in de achttiende eeuw, met een beschrijving van
classicisme, Verlichting en Romantiek. Vervolgens beschrijft hij de politieke invloed van de Duitse idealistische filosofie
en de rol van intellectuelen in de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie, het opinieklimaat voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog en de opkomst van het communisme en het fascisme. Genadeloos ontleedt hij de zogeheten
fellowtravellers en instanties als de Wereldraad van Kerken. Tot slot behandelt Bolkestein enige actuele thema's, zoals
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de Europese Unie, ontwikkelingshulp, het multiculturalisme en de kijk van intellectuelen op het kapitalisme. Met zijn
vlijmscherpe pen bewijst Frits Bolkestein met De intellectuele verleiding nog altijd een van de origineelste denkers van
ons land te zijn. Ook dit boek zal een belangrijke bijdrage aan het maatschappelijke debat vormen.
Wij leven in een tijd zonder richting, zonder ideologieën, zonder aansprekende ideeën, zonder vaders en moeders, kortom in een
samenleving van wezen. Wij zijn echter de erfgenamen van veel: alles wat een rol van betekenis speelt of heeft gespeeld in de
moderne wereld is begonnen op ons continent, Europa. En die veelheid van ideeën, systemen, opvattingen en handelingen heeft
geresulteerd in een groot gevoel van onbehagen, van 'verweesd' zijn. 'De verweesde samenleving' is een vurig pleidooi van Pim
Fortuyn voor meer aandacht, liefde en respect voor de kernnormen en -waarden van onze eigen cultuur. Aan de basis van onze
westerse wereld liggen het jodendom, het christendom en het humanisme - cultuurbronnen die hebben geresulteerd in een
geëmancipeerd en modernistisch gedachtegoed waar wij zuinig op moeten zijn. Want de belangrijkste vraag van onze tijd luidt:
hoe houden we een leefbare wereld?
Volgens Warren Buffet verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. De klassieker ‘De intelligente belegger’ uit
1949 wordt zelfs na ruim 70 jaar nog steeds geprezen als de bijbel die iedere belegger gelezen moet hebben. De filosofie van
Benjamin Graham heeft zich door de jaren heen keer op keer bewezen – hij behoedt beleggers voor kostbare fouten en leert ze
een succesvolle langetermijnstrategie te ontwikkelen. Omdat Graham niet vertelt wélke aandelen je zou moeten kopen, maar juist
een effectieve manier van denken en handelen aanleert, is het boek nog steeds verbazingwekkend actueel. ‘De intelligente
belegger’ is in de loop der jaren in talloze talen vertaald en sinds verschijnen zijn er wereldwijd meer dan 1 miljoen exemplaren
verkocht. Niet voor niets door Warren Buffet uitgeroepen tot verreweg het beste boek over beleggen dat ooit is geschreven. Met
een uitgebreide inleiding van superbelegger John C. Bogle, oprichter van The Vanguard Group.
Hoe tien jaar financiële crises de wereld veranderde In het najaar van 2018 is het tien jaar geleden dat de wereld werd geschokt
door de ineenstorting van de Amerikaanse banken. Maar waar velen de financiële crisis als een Amerikaans georiënteerde
ontwikkeling zien, is het tegendeel waar: het was een volledig samenhangend, trans-Atlantisch fenomeen. In Gecrasht toont Adam
Tooze de toppen van zijn historische kunnen. Hij geeft een originele en volledige schets van de geschiedenis van de bankencrisis
en werkt vanuit een breed en gedetailleerd perspectief waarin hij verschillende keerpunten in de recente internationale
geschiedenis betrekt. Wat is het verband tussen de Irakoorlog die in 2003 begon, de economische crisis van 2008 en de politieke
situatie van de VS in 2018? Om de bankencrisis beter te begrijpen, plaatst Tooze deze in een bredere (geo)politieke context,
onderzoekt haar invloed op Europa en Azië en toont aan dat het Westen zijn talent voor ‘grote strategie’ heeft verloren; in
financiële politiek, diplomatie, veiligheid en binnenlandse politiek. Een indrukwekkend en overtuigend verhaal waarin Tooze de
opeenvolgende gebeurtenissen sinds 2008 in een geheel ander daglicht plaatst.
Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde eigenlijk willekeurig en inconsistent waren?
Wat als we kennis zouden maken met een taal van buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen?
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Wat zou er gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort vragen stelt Ted Chiang
in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven
combineert precisie en wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel belangrijke prijzen
zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy
Adams en Forest Whitaker.
Impressie van het leven van Winnie Mandela, de vrouw van Nelson Rolihlala Mandela, de leider van de zwarte
bevrijdingsbeweging in Zuid-Afrika.
Drie essays, waarin de Duitse filosoof (1892-1940) op telkens andere wijze de aanzet geeft tot een historisch-materialistische
kunsttheorie.

Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een sprookje: de
magische planeconomie zou leiden tot een ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook
heel even op dat de magie werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een
toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New York zou
overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een goed
afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin,
en met de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
In Perfecte prooi van Helen Fields, het vervolg op Perfecte resten, gaan inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner achter
een moordenaar aan die zijn slachtoffers uitzoekt op basis van hun onschuld. Perfecte prooi van Helen Fields is na
Perfecte resten het tweede deel in de serie met inspecteurs Luc Callanach en Ava Turner in de hoofdrol. Voor de fans
van de Helen Grace-serie van M.J. Arlidge. Tijdens een rockfestival valt een medewerker van een liefdadigheidsinstelling
midden in het publiek dood neer. Zijn buik is met één haal opengesneden. Niemand heeft de moordenaar gezien. Een
week later wordt in een vuilcontainer het lichaam van een basisschoollerares aangetroffen. Ze is gewurgd met haar eigen
sjaal. Inspecteurs Ava Turner en Luc Callanach hebben geen aanknopingspunten en kunnen geen motieven vaststellen.
Ze tasten in het duister, totdat blijkt dat de slachtoffers op diverse gebouwen in de stad met graffiti worden beschreven.
Dan ontdekken ze dat de boodschappen geschreven zijn voordat de mensen vermoord werden en begrijpen ze dat de
moordenaar zijn volgende slachtoffer zo aankondigt. Hoe onschuldiger de prooi, hoe beter... Perfecte prooi van Helen
Fields is een must-read voor lezers die houden van duister, dodelijk, griezelig en aangrijpend. ‘Met Perfecte resten heeft
Fields al een prachtige thriller geschreven. Perfecte prooi is zo mogelijk nóg beter.’ – Scotland Correspondent
Een standaardwerk. Het is tijd voor een nieuwe geschiedenis van onze democratie. Francis Fukuyama is als geen ander
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geschikt om deze geschiedenis op te tekenen: hij schrijft en spreekt er al tientallen jaren over. In dit boek vertelt hij hoe
maatschappijen de overgang maakten van een organisatie die gebaseerd was op familie- en stamverbanden, naar een
meer objectieve vorm van organisatie, gebaseerd op de politieke verhoudingen die we nu ook nog hanteren. De vormen
die in de antieke cultuur zijn ontstaan, zijn nog steeds te herkennen in de manier waarop onze maatschappij is
georganiseerd, en veel problemen waarmee ontwikkelingslanden en mislukte staten nu te maken hebben nepotisme,
corruptie, chaos kunnen verklaard worden uit het feit dat ze de stap naar een moderne organisatievorm nooit hebben
gemaakt. Fukuyama beschrijft in De oorsprong van onze politiek hoe onze democratie is begonnen. Een standaardwerk.
Over Francis Fukuyama: Helder geschreven, zeer ambitieus. Een goed beargumenteerde politieke geschiedenis en
filosofie. NEW YORK TIMES BOOK REVIEW Francis Fukuyama werd een wereldwijde ster met Het einde van de
geschiedenis en de laatste mens en hij zou lange tijd de belangrijkste theoreticus achter het neoconservatisme blijven.
Met Na het neoconservatisme nam hij afstand van deze doctrine; inmiddels heeft Fukuyama zich ontwikkeld tot een van
de meest gezaghebbende stemmen op het gebied van politiek. Hij is een van de meest gevraagde sprekers ter wereld.
Fukuyama werkt als hoogleraar internationale politieke economie aan de John Hopkins University.
Opvallende debuutroman van Somalische vluchteling, die in Nederland op zoek gaat naar de moordenaar van zijn vader.
'Zegt haar naam jou wat?' vraag ik Ahmed. 'Het zal me niets verbazen als het de dochter van Ina Magan is. Waar dat Ali
vandaan komt, weet ik niet, maar voor de rest klopt het. Ina Magan heeft hier twee dochters wonen, heb ik gehoord. Dit
moet er een zijn.' Ina Magan, de man met de O-benen, de man met wie vader een afspraak had op de laatste dag dat ik
hem zag. De man van de verboden radio, waar elke avond bijna heel Mogadishu naar luisterde. En nu kijk ik hier, in
Amsterdam, naar de verbeten lippen van zijn dochter, die ook gif spuwen Mogadishu, 1978, een donderdag. Vergeefs
wacht een zesjarige jongen op zijn vader. Waarom komt hij hem niet ophalen van school? Veel tijd om bij deze
dramatische gebeurtenis stil te staan, is er niet. De burgerorlog gaat aan het ouderlijk huis van Bille niet voorbij. Voor hij
het beseft, trekt hij met een geweer om zijn schouder ten strijde. Waarvoor? Waartegen? Met wie? Pas decennia later,
wanneer hij als genaturaliseerd asielzoeker in Nederland woont, wordt Bille duidelijk hoe bepalend de verdwijning van
zijn vader is geweest. Hij staat er alleen voor, nog steeds. Samen met zijn jongere broer, een strenggelovige moslim,
reist hij terug naar zijn geboorteland, om het verleden een plaats te geven. Maar de echte waarheid blijkt elders te
vinden. In Nederland.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand,
content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the
latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
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De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het glazen muiltje te passen, maar de prins is met haar knappe stiefzus
getrouwd. Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen... Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en
prachtige hervertelling van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in deze fantasy vol girlpower het
beroemde sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou
dolgelukkig moeten zijn: ze staat op het punt met de knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met
het glazen muiltje op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke stiefzus die haar tenen verbrijzelde om in Assepoesters
schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en lief te zijn, maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en
leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen en te bewijzen wat stiefzussen altijd al wisten: echte schoonheid zit
vanbinnen.
In 1966 lanceerde de ouder wordende Mao een ambitieus programma om zijn nalatenschap veilig te stellen. Hij liet de
Rode Gardisten los op zijn vijanden en alles wat herinnerde aan de oude cultuur. Al snel bevochten gewapende
rivaliserende partijen elkaar op straat, in naam van revolutionaire puurheid. De Culturele Revolutie was begonnen. Het
leger ging zich ermee bemoeien en het land veranderde in een politiestaat met bloedige zuiveringsacties die een op de
vijftig mensen het leven kostten. Maar ook het leger moest uiteindelijk het onderspit delve tijdens de Culturele Revolutie.
Inwoners van steden en dorpen zagen een kans om onder de planeconomie uit te komen en de vrije markt weer tot leven
te wekken. In het hele land gingen miljoenen en miljoenen dorpsbewoners terug naar de traditionele manier van leven en
werken, er ontstonden zwarte markten, het land werd teruggegeven aan families en er werden illegale fabrieken
geopend. Zelfs voordat Mao overleed in 1976 hadden grote delen van het platteland al afscheid genomen van de
planeconomie. Nieuw bewijsmateriaal uit de archieven maakt duidelijk dat het deze burgers waren die het maoïsme met
hun stille revolutie ten grave hebben gedragen. De Culturele Revolutie, een volksgeschiedenis, 1962-1976, is het derde
boek in Dikötters ‘Volks’-trilogie over China in de tijd van Mao. Het eerste boek is De tragiek van de bevrijding, de
geschiedenis van de Chinese Revolutie, 1945-1957, het tweede boek is Mao’s massamoord, De geschiedenis van
China’s grootste drama, 1958-1962. De drie boeken geven elk een nauwkeurig en indringend beeld van een deel van
het Mao-tijdperk en zijn uitstekend los van elkaar te lezen. De boeken zijn in China verboden. Frank Dikötter werd in
1961 in Nederland geboren en groeide op in Zwitserland. Sinds 2006 is hij hoogleraar Humanistiek aan de Universiteit
van Hongkong, voor die tijd was hij hoogleraar Moderne Chinese geschiedenis aan de Universiteit van Londen. In 2011
won hij de Samuel Johnson Prize for Non-Fiction.
Een genadeloze analyse van de collectieve sector en aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma. Toen het
eerste paarse kabinet in 1994 aantrad, leek het er even op dat er een frisse wind zou gaan waaien en dat de collectieve
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sector op de schop zou gaan. Maar het is na acht jaar bewind uitgedraaid op een diepe teleurstelling, want behalve op
het gebied van de overheidsfinanciën (Zalmnorm) en de zedelijkheidswetgeving (homohuwelijk, euthanasie en abortus),
is het een droevige puinhoop van niet-regeren geworden. Men heeft op de winkel gepast en dat is dat. Het publieke
domein en de collectieve sector verkeren na twee paarse kabinetsperiodes dan ook in een rampzalige toestan. De
wachtlijsten in de gezondheidszorg zijn onverantwoord lang, het onderwijs bevindt zich in een zorgwekkende toestant, de
veiligheid laat te wensen over, het Openbaar Bestuur heeft zijn geloofwaardigheid verloren, en ga zo maar even door. In
dit boek onderwerpt Pim Fortuyn de toestand van de collectieve sector na acht jaar paars bewind aan een genadeloze
analyse. Uit burgerplicht in strijd tegen het Nederlands regentendom. En uiteraard laat hij zijn ongezouten kritiek gepaard
gaan met heldere aanbevelingen voor een krachtig herstelprogramma.
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