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Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog
maar net aangekomen in Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de machtswellustige keizer Commodus
veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment bij de Muur van
Hadrianus en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van
de Muur opzetten en moet Marcus bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een brute oorlog tegen een genadeloze vijand.
Wonden van eer is het verhaal van een jonge strijder in het hardste en succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal met kop
en schouders bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een zeldzame combinatie van precieze
details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote
boek voor de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de kleintjes. De bekende
figuurtjes maken van alles mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken, en zijn jarig of
ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit
voor te lezen!
In het voorjaar van 2003 ontmoet Mankell in Oeganda de lerares Christine, die aan aids lijdt, en haar dertienjarige dochter Aida. Onder indruk
van het gesprek schrijft Henning Mankell over zijn eigen angst voor aids, over zijn woede over de enorme slachting die de ziekte onder de
Afrikaanse bevolking aanricht en over de onverschilligheid van de rest van de wereld.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag,
vangt slangen en glijdt van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de
dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze inderdaad een
echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in
aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige
naam. Zal ze hem ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol romantiek en
humor. Eerder verschenen van haar onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van chronisch trauma. Het wordt steeds duidelijker dat
traumatische ervaringen van grote invloed zijn op het gedrag, de emoties en de hersenen van kinderen en hoe deze ervaringen tot in de
volwassenheid doorwerken. Kinderen en trauma geeft een goed overzicht van recent onderzoek naar de ontwikkeling en het welzijn van
kinderen die kampen met vroege, chronische trauma’s. De ontwikkeling van een meer traumasensitieve zorg voor deze groep kinderen is
een belangrijk aandachtspunt, zodat zij in de toekomst nog beter geholpen kunnen worden. Dit boek is niet alleen waardevol
achtergrondmateriaal voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg maar ook voor (pleeg)ouders, groepsleiders,
kinderverzorgers en leerkrachten.

Wat doe je als je vriend zó'n lekker ding is dat je bijna niet kunt geloven dat hij gek is op jou! Isa en Ruben zijn
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stapelverliefd en kunnen hun geluk niet op nu ze gaan samenwonen. En Isa is eindelijk een beetje gewend aan het idee
dat Rubens waanzinnig aantrekkelijke verschijning nu echt 'bij haar' hoort. Maar dan gaat Ruben samenwerken met zijn
knappe ex-vriendin en maakt Isa steeds langere dagen in de dierenartsenpraktijk. Ze leert veel van haar nieuwe baas
Hugo die haar bij een ingewikkelde operatie betrekt. Ruben en Isa zien elkaar alleen nog als ze 's avonds bij elkaar in
bed ploffen en zo krijgt jaloezie de overhand. Is hun relatie bestand tegen opdringerige collega's? En wanneer durft Isa
nou eindelijk eens honderd procent zichzelf te zijn bij Ruben?
Toen Jenny Humphrey een misdaad bekende die ze niet had begaan - de brandstichting waardoor de Miller Farm
volledig uitbrandde - dacht ze dat haar leven op Waverly Academy voorbij was. Maar als op het laatste moment blijkt dat
ze toch niet wordt geschorst, is ze het gesprek van de dag. Iedereen wil weten wie Jenny heeft gered, en daarom maakt
ze een plan: op het jaarlijkse gemaskerde bal voor Halloween zal ze onthullen wie haar geheime aanbidder is. Callie
Vernon weet wel wie haar prins op het witte paard is: Easy Walsh. Toen hij ontdekte dat zij en Tinsley Carmichael
hebben geprobeerd Jenny van school te laten trappen, dumpte Easy haar ter plekke. Nu verkleedt Callie zich als
Assepoester in de hoop zijn hart terug te winnen... Iedereen hoopt op een sprookjesachtig einde. Maar er kan maar één
it-girl zijn!
Includes brief accounts of Dutch Guiana, the Dutch and other islands of the West Indies, and Venezuela. Nearly half of
the book is devoted to the history and description of Haiti.
Richard of Bury (1287-1345) is weliswaar een minder gekende, maar zeer kleurrijke figuur uit de middeleeuwen. Hij is
Engels priester, docent, diplomaat, bisschop en ... bibliofiel. In die laatste hoedanigheid verzamelt hij niet alleen de
grootste boekencollectie uit zijn tijd (die na zijn dood mee aan de basis ligt van de universiteitsbibliotheek van Oxford),
maar schrijft hij ook het eerste traktaat over de liefde voor het boek, Philobiblon. Hij vat het op als een testament waarin
het niet ontbreekt aan een bij wijlen ontroerende openhartigheid. Met het boek wil hij bij priesters en religieuzen het
studeren aanwakkeren en tegelijkertijd is het de allereerste handleiding voor bibliothecarissen. Verrassend genoeg pleit
hij bijvoorbeeld voor een openreksysteem, terwijl in zijn tijd in vele bibliotheken de boeken nog vastgeketend liggen.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van
Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en
in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
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onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en
werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Sheila, Art en Mike groeiden op in een grote Iers-Amerikaanse familie in een buitenwijk van Boston. Hun vader is niet gelovig, maar hun
moeder is een typisch Ierse katholiek die haar kinderen heeft opgevoed met de gedachte dat familiegeheimen vooral verborgen moeten
blijven en dat je over een groot aantal zaken maar beter niet kunt praten. Wanneer Art - de oudste broer, moeders oogappel en de geliefde
pastoor van een grote parochie - een paar dagen voor Pasen zijn telefoon niet meer opneemt en niet reageert op berichten, wordt Sheila
bezorgd.
Hoeveel kilometer je ook hebt moeten rennen, hoelang je ook weg bent geweest, het is nooit te laat om gevonden te worden. Madison
verdween op vijfjarige leeftijd in het bos. Dat was drie jaar geleden. Hoewel de kans dat ze nog leeft bijzonder klein is, huren haar ouders een
specialist in: Naomi Cottle, bijgenaamd 'de kindvinder'. Naomi begrijpt verdwenen kinderen beter dan wie dan ook, omdat ze zelf ooit is
ontvoerd. Naomi's zoektocht naar het meisje voert haar terug naar haar eigen verleden, naar het pleeggezin waar ze geborgenheid vond.
Van de tijd daarvoor herinnert ze zich niets. Maar hoe dieper ze het bos in loopt, hoe dichterbij haar verleden komt. Diep in dat duistere woud
woont een meisje dat denkt dat ze een sneeuwmeisje is. Omdat ze altijd binnen moet blijven, in de hut die ze deelt met een jager, heeft ze
een rijke innerlijke belevingswereld. Haar redding ligt in fantasie, hoop en liefde op een plek waar je die niet verwacht. Voor de lezers van
Kamer en Kind van sneeuw
Allegra Steinberg, negenentwintig jaar, is advocate en juridisch adviseur voor de sterren van Hollywood. Elk moment van de dag moet
Allegra beschikbaar zijn om haar veeleisende cliënten te helpen met hun levens, liefdes en ingewikkelde contracten. Met zo'n volle agenda is
het geen wonder dat Allegra amper een privéleven heeft. Tot ze op een feest de knappe Jeff Hamilton ontmoet. Het is liefde op eerste
gezicht. Tijdens de drukke tijd van de voorbereidingen van hun huwelijk blijkt dat in de familie Allegra niet alles op rolletjes verloopt...
Anna, Grace, Dawn en Raychel zien elkaar elke dag op hun werk, maar ze weten niets van elkaars verbroken relaties, liefdeloze huwelijken
en donkere jeugdgeheimen. Wanneer de levenslustige Christie hun afdeling overneemt en een band tussen hen smeedt, ontdekken de vijf
vrouwen hoeveel plezier en steun échte vriendschap biedt. De vijf vrouwen beleven een onvergetelijke zomer, die hun leven voorgoed
verandert.
12 jaar slaafAtlas Contact

Vrolijk Kerstfeest, Ollie! Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en natuurlijk Ollie wachten op Kerstmis. Maar wat of wie dat is weten ze eigenlijk
niet zo goed... Gonnie en haar ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op
de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door
Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
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Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
In een muziekschool in New York wordt een studente vermoord. De dader verschanst zich in een lokaal. Als er een schreeuw
klinkt, gevolgd door een schot, trapt de politie de deur in: het lokaal is leeg en de moordenaar lijkt in rook te zijn opgegaan. Lincoln
Rhyme en Amelia Sachs worden te hulp geroepen bij het grootscheepse onderzoek dat volgt. Het oplossen van de zaak zou voor
de ambitieuze Sachs een promotie kunnen betekenen. De gehandicapte Rhyme moet zich op zijn beschermelinge verlaten om
deze meesterlijke illusionist die ze duivelskunstenaar hebben gedoopt uit zijn tent te lokken. De illusionist tart hen met meer
gruwelijke moorden die steeds diabolischer worden. Terwijl het dodental groeit, moeten Rhyme en Sachs achter de rook en de
spiegels de waarheid zien te achterhalen. Anders zou een afgrijselijke wraakactie de grootste verdwijntruc van allemaal kunnen
worden...
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Sinds Wittgenstein en Ryle de conceptuele analyse in de wijsgerige psychologie introduceerden, doen er zich spectaculaire
ontwikkelingen voor in de analytische philosophy of mind. De afgelopen vijfendertig jaar hebben vooral Australische en
Amerikaanse filosofen, in onmiddellijke aansluiting met de cognitive sciences, het project van een materialistische theorie van de
geest opgestart en verder ontwikkeld. Vandaag de dag is het materialistisch monisme de toonaangevende theorie in de
analytische filosofie van de geest geworden.In dit boek worden centrale thema's uit het materialisme in de analytische psychologie
voorgesteld en kritisch onderzocht. Tot de behandelde onderwerpen behoren: het debat tussen behaviorisme, identiteitstheorie en
functionalisme, de oppositie tussen Daniel Dennetts intentionele systeem theorie en Jerry fodors representationele theorie, de
relatie tussen artificiele intelligentie en intentionaliteit, het debat tussen semantisch atomisme en semantisch holisme, de
informationele theorie van de betekenis en het dogma van het scientisme. De centrale probleemstelling van het boek betreft de
mogelijkheid, de wenselijkheid en de eventuele werkelijkheid van het project van een doorgedreven naturalisme en materialisme van de idee van "stoffige geesten."

Nadat ze uit hun dorp zijn gevlucht, komen Colman, Leana en de heks Juniper aan in Cornwall. Daar ontdekken ze dat
de slechte Meroot Junipers broer gevangen houdt. Vanaf ca. 12 jaar.
Op een koude middag in februari vangt Stella een glimp op van een man die ze jaren niet gezien heeft maar direct
herkent. Dat denkt ze, althans. Ze vlucht naar Schotland, naar een plek waarvan alleen haar zus Nina het belang kent.
Aan de andere kant van de wereld beseft Jake op datzelfde moment dat hij weg moet uit zijn verstikkende relatie. Hij
reist naar Schotland. Daar ontmoeten Stella en Jake elkaar, wat hun levens voorgoed verandert. Maar niet voordat Stella
haar verleden onder ogen durft te zien. Jij en ik is een intense roman over de krachtige band tussen zussen en de manier
waarop we gevormd worden door de dierbaren om ons heen. 'Wat O'Farrell zo goed maakt, is dat ze de lezer
hartstochtelijk mee laat voelen met haar personages en hun lot.' The Times 'Niet weg te leggen.' ELLE 'Gepassioneerd
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en onvergetelijk.' The Independent
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym
is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en
de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
Een jonge journaliste gaat op reis naar een eilandje in de Caraïbische Zee om te herstellen van een zware operatie en
een depressie. Daar raakt zij verwikkeld in een politieke intrige.
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