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'Dit is de roman die Borges had willen schrijven' El País De wilde detectives vertelt het verhaal
van twee hedendaagse don quichotes, de Mexicaanse dichters Arturo Belano en Ulises Lima,
die met drugsdeals in hun levensonderhoud voorzien. Hun zoektocht naar een verdwenen
dichteres uit de vorige eeuw verandert in een tragikomische queeste die hen over de hele
wereld en dwars door verschillende tijdvakken voert. Als ze uiteindelijk zelf spoorloos
verdwijnen, haalt een kleurrijk gezelschap herinneringen aan hen op: mislukte schrijvers,
geschifte kunstenaars, misdadigers, architecten, hoertjes en neonazi's. De wilde detectives is
een geestdriftige, wellustige, hoogst originele en ambitieuze roman waarin onze krankzinnige
wereld en dwaze tijd aan ons voorbijtrekken. Roberto Bolaño (1953-2003) is de superster van
de Latijns-Amerikaanse literatuur; sinds zijn veelvuldig bekroonde roman De wilde detectives
in 1998 verscheen is zijn omvangrijke oeuvre alom geprezen. Met zijn meesterwerk 2666 trad
Bolaño definitief toe tot de literaire canon. Inmiddels zijn ook de romans Antwerpen en
Naziliteratuur in de Amerika's in een Nederlandse vertaling verschenen. 'De wilde detectives
stemt melancholisch en maakt weerbaar. Het laat zien hoe moeilijk het is om de hoop die je
hebt als je jong bent, vast te houden' The New York Times
Molly en Jack Campbell hebben alles wat hun hartje begeert. Een geweldig huis in een dure
wijk, een goedbetaalde baan en een prachtige kleine jongen met de naam Joey. Het leven kan
niet mooier. Totdat blijkt dat de adoptiepapieren van Joey niet rechtsgeldig zijn. De biologische
vader van Joey, Rip, heeft zijn straf in de gevangenis uitgezeten en wil zijn zoon terug. Hij
ontdekt dat zijn handtekening onder de adoptiepapieren door de moeder van Joey is vervalst.
Een rechter is het met Rip eens en verklaart de adoptie ongeldig. Joey, die nooit iemand
anders heeft gekend dan zijn ouders, bevindt zich plotseling in een turbulent huishouden met
mensen die hij niet kent en vooral, een vader die niet weet hoe hij liefde moet tonen zonder
geweld te gebruiken. Molly en Jack grijpen alle mogelijkheden aan om Joey terug te krijgen,
maar lopen steeds tegen muren op. Durven ze op God te vertrouwen dat Hij uitkomst zal
bieden? Kunnen ze hun zoon loslaten om hem op die manier te redden?
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente
zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar
hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met
moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,
moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische
roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New
York.
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer
Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een
blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de
vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten
volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia
hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur,
aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij
is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
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Beschrijving van de lotgevallen (1903-1945) van een joodse familie uit Frankfurt waarvan de
leden zich over de hele wereld hebben verspreid.

Government reports annual indexMobiles magazine
Al vier jaar is Angie Patterson smoorverliefd op haar baas, Riccardo Castellari. De
Italiaan is trots, arrogant, adembenemend knap - en hij ziet haar niet staan! Tenminste,
dat denkt ze. Want opeens krijgt ze een prachtige jurk van hem en is op een feestje al
zijn aandacht voor haar. Wanneer hij haar dan ook nog thuisbrengt en ze samen een
nacht vol hartstocht doorbrengen, hoopt ze stiekem dat ze tóch samen een toekomst
hebben. Tot blijkt dat Riccardo heel andere ideeën heeft over liefde dan zij...
Kort verhaal bij internationale bestseller Losing it. Garrick sloot een weddenschap met
een vriend die hem een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn
verwachtingen in verloor Garrick de weddenschap. Nu moet hij dus wel een tattoo laten
zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die
ze ontzettend lelijk vindt, en ze daar dan dus de rest van haar leven tegenaan moet
kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora Carmack schreef voor een goed doel,
als vervolg op haar internationale bestseller Losing it. Losing it eerst lezen wordt sterk
aanbevolen!
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme
kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft
verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en
door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo
gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te
hebben. Maar is het wel een echte vriendschap?
(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen moment als ze hoort dat het
restaurant van haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen
springt ze onmiddellijk in het vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar het
kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma helpen tot het restaurant weer open kan,
en daarna gaat ze snel weer met haar eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN VAN
DE WIND - Gabriella Castle is altijd gefocust geweest op haar carrière, maar wanneer
ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij,
die altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer leggen dat haar leven
volkomen op zijn kop staat. Ze vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op haar
toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener was, was
Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen wonder, want hij was knap én
een gevierde footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er iets van te laten
merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor Ethan heeft ze nog steeds een
zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten
merken... hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te wachten! Deze boeken zijn ook
los verkrijgbaar.
Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde diersoorten en
mensentypen.
Mobiles magazine est depuis 1997 le magazine de référence en langue française sur les
téléphones mobiles, avec plus de 15.000 pages publiées et 1.000 tests de produits depuis le
n°1. Tous les mois, Mobiles magazine décrypte les tendances, teste les nouveaux modèles et
apporte à ses lecteurs le meilleur des informations pratiques pour être à la pointe des usages
et produits mobiles.
Een intelligente jonge joodse vrouw beschrijft de belangrijkste gebeurtenissen uit haar
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dagelijkse leven en de dingen waarmee ze bezig is, tussen 27 maart en 19 mei 1942.
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand,
en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven
op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig
heeft, maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te
krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven...
of haar voor altijd verliezen.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans
om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen door
een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig
lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de taak het
incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een
gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime
dienst in Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont,
lopen Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...

Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze
houden volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen
de samenleving met hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak.
Het is daarom zorgelijk dat slechts kleine groepen burgers zich aangesproken
voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen pogen te betrekken. Door
middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de kansen en
mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart
gebracht. De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid:
beleidsparticipatie, maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en
doet aanbevelingen voor het vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle
velden. Essentieel voor de rol van beleidsmakers daarbij zijn twee
uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en vergroot de kaders
voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en adviezen
over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen
maken van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is
onderdeel van de OAPEN Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen
ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad kan adviseren over alle
beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
De understudy van Sophie Hannah, BA Paris, Clare Mackintosh en Holly Brown
is een razendsnelle psychologische thriller over verraad en moeders die als
leeuwinnen hun dochters beschermen Hoe ver zou je gaan om je dochter te
beschermen? vragen auteurs Sophie Hannah, BA Paris, Clare Mackintosh en
Holly Brown zich af in De understudy. Carolyn, Bronnie, Elise en Kendall zijn de
moeders van vier meiden op de Orla Flynn Academy, een beroemde maar
competitieve toneelschool. Hun dochters zijn elkaars beste vriendinnen. Alles
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wordt anders met de komst van een nieuw meisje, Imogen Curwood. Vanaf dag
één vinden er gruwelijke incidenten plaats op school en de moeders vragen zich
af of hun dochters nog wel veilig zijn. Ze richten hun pijlen op Imogen, maar is zij
wel de schuldige? Als een van de meiden ontsnapt aan de dood en Imogen een
waterdicht alibi heeft, zijn de moeders vastbesloten de waarheid boven tafel te
krijgen. Maar ook als dat betekent dat ze hun eigen geheimen moeten
prijsgeven? De understudy is een razendsnelle psychologische thriller van een
bestsellerteam bestaande uit Sophie Hannah, BA Paris, Clare Mackintosh en
Holly Brown, over geheimen, verraad en moeders die als leeuwinnen hun
dochters beschermen, koste wat het kost...
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de
meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM).
Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief, maar nog verre
van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk
en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is
tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar
oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het
versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden teruggedrongen.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable
een carrière te beginnen als kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs,
en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige
trailer aan de overkant is haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de
irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring
heeft gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet denken. Het
hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn
twee zoontjes, die sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden
opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n
stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw
tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij
weggeroepen voor een noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel
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getrokken of het (internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om
belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen
van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het
primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en
hun plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor
de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter
verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een
symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for
International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
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.
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. Maar doet hij er wel verstandig aan om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
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