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In het IJsland van de elfde eeuw is het christendom de officiële godsdienst, maar
bezingen de dichters nog de oude goden en de bloeddorstige heldendaden van de
Vikingen. Dichter Thormod Bessason en krijger Thorgeir Havarsson worden
bloedbroeders en besluiten de wereld in te trekken in de geest van hun vaders en
voorvaderen.
Het is de laatste dag van de oogst en de lucht is vol verwachting over het naderende
oogstfeest als drie vreemdelingen zich aandienen in een kleine boerengemeenschap.
Diezelfde nacht breekt er een brand uit in een van de opslagschuren. Buitenstaander
Walter Thorsk ziet gedurende de week die daarop volgt het leven in het eens zo
vredige dorp ingrijpend en onomkeerbaar veranderen.
De muis Geronimo Stilton (ik-figuur) wordt uitgenodigd op kasteel Vrekkenstein voor
het huwelijk van zijn neef Jonste Telg. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9
jaar
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen. Ze
vatten echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
Mikal, de vader van Petra (12), kan met zijn ogen uit metaal prachtige dingen maken.
De prins van Bohemen steelt Mikals ogen. Petra gaat naar Praag om de ogen van haar
vader te zoeken. Vanaf ca. 11 jaar.
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Achterflap “Als ik een lied van Afrika ken – zo peinsde ik – van de giraffe en van de
Afrikaanse nieuwe maan, van de ploegen in het veld en de bezwete gezichten van de
koffieplukkers, kent Afrika dan ook een lied van mij?” Out of Africa is een
onwaarschijnlijk mooi geschreven roman over het leven op een koffieplantage in Afrika.
In 1937 schreef Karen Blixen haar memoires en daarin doet ze hartstochtelijk verslag
van haar avonturen in Kenia. Over de natuur van de Highlands, de mentaliteit van de
verschillende stammen, de gewoontes van de Kikoejoe, de Somali en de Masai. De
roman is een veelstemmig lied van prachtige verhalen, de moeite waard door zowel de
mooie schrijfstijl als de diepe interesse voor de inheemse bevolking en de liefde voor
de natuur. Karen Blixen hield van het Afrikaanse landschap met zijn rijke plant- en
diersoorten. Zij voelde zich thuis bij de oorspronkelijke bewoners, voor wie zij
raadgeefster, dokter, rechter en lerares was. ‘Onbevooroordeeldheid, zelfspot en
waardering voor ironie van het lot zijn eigenschappen die Blixen met de Afrikanen deelt
en daarop is hun wederzijdse verstandhouding op gebaseerd. Deze eigenschappen
geven aan Blixens lyrische schildering van een verloren paradijs een onbevangen en
lichtvoetig karakter.’ – Manet van Montfrans in NRC Handelsblad ‘Haar verslag van
haar avonturen in Afrika, geschreven nadat ze haar geliefde plantage moest opgeven
en teurgkeerde naar Denemarken, is dat van een meesterverteller. Een vrouw die door
John Updike “een van de meest pittoreske en tevens flamboyante literaire
persoonlijkheden van de eeuw werd gekarakteriseerd.' – The Times ‘Karen Blixen
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schrijft prachtig. Een aanrader om te lezen. Een ware klassieker.’ – The New York
Times Karen Blixen, barones von Blixen-Finecke (Rungsted, 17 april 1885 – 7
september 1962), schreef onder het pseudoniem Isak Dinesen en publiceerde in het
Deens en het Engels. Naast het semi-autobiografische Out of Africa, over haar tijd in
Kenia, publiceerde ze nog zeven andere boeken. De roman werd in 1985 onder de
oorspronkelijk titel Out of Africa verfilmd door Sydney Pollack, met Meryl Streep en
Robert Redford in de hoofdrollen.
Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de zandbak, maar dat lukt niet erg.
Pas als hij valt en huilt, mag hij meespelen. Groot vierkant prentenboek met
expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Het is een wijdverbreid idee dat (post-)middeleeuwse steden een sterfteoverschot
hadden en zij slechts in leven konden blijven door de toestroom van migranten; een
fenomeen dat bekend staat als het 'urban graveyard'-effect. Over details valt te twisten,
maar duidelijk is dat de stad en de dood dichter bij elkaar stonden dan tegenwoordig.
Met de dood als belangrijk element in de stedelijke samenleving vormen grafvelden een
belangrijke bron van kennis over het leven in de post-middeleeuwen. Sinds de jaren 80
van de vorige eeuw is systematisch archeologisch onderzoek van (post)middeleeuwse
grafvelden in Nederland op gang gekomen. Veel van het onderzoek is nog niet of
slechts beperkt gepubliceerd. Ook ontbreken synthetiserende publicaties waarin
vergelijkingen tussen de resultaten van lokaal grafveldonderzoek in steden centraal
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staan. De stad en de dood presenteert enkele overzichtsartikelen waarin de resultaten
van oud archeologisch onderzoek worden vergeleken met resultaten van jongere
opgravingen binnen verschillende Nederlandse steden. Naast bio-archeologische
aspecten is er tevens aandacht voor grafrituelen. Deze rijk geïllustreerde bundel vormt
een belangrijke bouwsteen voor thematische verdieping en is een inspiratiebron voor
(inter)nationaal vergelijkend onderzoek. In de tweede - Engelstalige - bundel van Urban
Graveyard Proceedings komt een reeks andere geselecteerde Nederlandse en
Vlaamse grafvelden aan de orde. English translation: It is commonly believed that in
medieval and post-medieval towns and cities death outnumbered births and that these
urban centers could only survive through the influx of migrants; a concept which has
come to be known as the urban graveyard effect. Whether this was indeed the case for
all cities and towns is still debated, but it is certain that urban citizens were more used
to death that we are today. The medieval graveyards in which the deceased were
interred, then still located within town limits, are an invaluable source of knowledge for
reconstructing past lives. Systematic archaeological and osteoarchaeological research
of urban graveyards has become the norm in the Netherlands and Belgium since the
1980s. However, many of the studies remain unpublished and larger, overarching
publications in which comparisons are made between different studies are still lacking.
The urban graveyard presents several studies in which the results of older
archaeological and osteoarchaeological research are compared to more recent
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excavation data from several Dutch cities and towns. Both the archaeological data
concerning burial position, orientation, and grave goods as well as osteoarchaeological
data such as demographic information and pathological observations are discussed.
This well-illustrated volume is a starting point and source of inspiration for more
(inter)national comparative research.
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
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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.
Geestig verhaaltje over de rivaliteit tussen een club vriendjes en een club vriendinnetjes
die elkaars hut bezet houden.
Schaap Lotje is veel nieuwsgieriger dan haar soortgenoten en als de herder een
ongeluk krijgt, is zij het die het aandurft om in het dal hulp te halen. Groot prentenboek
met schilderingen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Zorgen de financiële crisis, de coronapandemie en de groeiende ongelijkheid voor een
definitief keerpunt in de machtsverhouding tussen vrije markt en overheid? Krijgen we
een omverwerping van het kapitalisme en een nieuwe triomftocht van de staat? In De
limieten van de markt buigt Paul De Grauwe zich over de vraag waarom een gezonde
mix van markt en staat zo moeilijk blijkt. Periodes waarin de vrije markt aan belang
wint, worden steevast afgewisseld met periodes waarin de overheid de touwtjes stevig
in handen neemt. De keerpunten in deze eeuwige slingerbeweging lijken typisch samen
te vallen met ontwrichtende gebeurtenissen die de limieten van de markt en de staat op
de proef stellen. Vandaag is het kapitalisme na een decennialange triomftocht goed op
weg om zichzelf te vernietigen en het initiatief aan de overheid te laten, waarschuwt De
Grauwe. Kernproblemen als klimaatverandering, het beheersen van een pandemie en
groeiende inkomensongelijkheid illustreren de onvermijdelijke limieten van de markt.
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Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen bieden. Maar ook zij zal onvermijdelijk
op grenzen botsen en de weg effenen voor een comeback van de markt. Met zijn
nieuwe boek levert Vlaanderens prominentste econoom een onschatbare bijdrage aan
het debat over de houdbaarheid van ons marktsysteem. De Grauwe analyseert haarfijn
de externe en interne limieten van de markt en de overheid. Hij heeft daarbij ook
uitgebreid aandacht voor Thomas Piketty's explosieve inzichten over
inkomensongelijkheid. Om de desastreuze pendelbeweging te doorbreken, roept De
Grauwe op tot internationale samenwerking rond klimaatverandering en de invoering
van een vermogensbelasting. Een moeilijke opdracht, maar uitstel verhoogt alleen
maar de kans op een gevaarlijke implosie.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het
platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken
in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan Frome, en
besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van
Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar
veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton
(1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze
Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920.
Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in haar boeken beschrijft ze dan ook
het reilen en zeilen van de upper class.
'And those who tell us that we cant, we will respond with that timeless creed that sums up the
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spirit of a people: Yes We Can. Yes, we can!' Hij riep het al sinds februari 2007 en hij maakte
het waar. Op 5 november 2008 koos Amerika voor haar eerste zwarte president: Barack
Obama. Aanvankelijk kon niemand geloven dat deze relatief jonge senator uit Illinois een
serieuze gooi zou doen naar het presidentschap. Hij was jong, zwart en onervaren maar
bovenal had hij af te rekenen met zwaargewichten als tegenstanders. In de Democratische
voorverkiezingen trof hij Hillary Clinton, die tot de laatste snik bleef doorvechten om haar
droom de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van de Verenigde Staten te worden waar te maken. Het bleek niet genoeg. Niet alleen wist Obama veel Clinton aanhangers aan
zijn kant te krijgen, hij creëerde ook een hele nieuwe groep kiezers en versloeg daarmee
Clinton. Tegenstander bij de Republikeinen was de 72-jarige John McCain. McCain was al snel
de Republikeinse kandidaat en had terwijl Clinton en Obama nog druk met hun campagne voor
de Democratische kandidatuur bezig waren alle tijd om zich voor te bereiden op wat misschien
wel de spannendste eindstrijd in de Amerikaanse. Ook voor hem bleek het niet genoeg.
Barack Obama werd met klinkende cijfers de 44ste president van de Verenigde Staten. Er is
sinds 2007 veel geschreven over de charismatische figuur Obama. In dit boek vindt u zijn
meest actuele biografie. In een toegankelijke stijl behandelt het zijn achtergrond, zijn
levensloop, zijn werk en zijn opmerkelijke gang op het pad dat hem naar het witte huis leidde.
Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.
Historische verhandeling over de vraag of de Griekse Oedipus-sage zijn oorsprong vindt in het
Egypte ten tijde van farao Echnaton.
Book Excerpt: nzij vervaarlijk om zich heen te slaan en te gillen. Eindelijk geluktehet den
dokter een ruk aan den schel te geven, wat den huisknecht deedverschijnen, die nu de meiden
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riep om mevrouw naar boven te dragen. Zookreeg onze aesculaap ten laatste de handen vrij,
om zich te bemoeienmet den eenigen patiënt, die werkelijk zijn hulp behoefde. MeneerRustig
gaf met een paar woorden, telkens afgebroken door uitroepen vanpijn, opheldering van het
voorgevallene en intusschen was de dokterbezig hem de kousen uit te trekken. De
behandeling van den geneesheergaf den gewonde spoedig leniging van pijn. Maar wat hem
vrij wat meerhinderde dan de brandwonden aan zijn beenen, was de omstandigheid, dat
dokter Middleton er getuige van was geweest, hoe hij inbreuk hadgemaakt op de gelijkheid en
de rechten van den mensch. De geneesheer, wien dit niet ontging, wist ook op deze wonde
een pleister te leggen."Mijn waarde meneer Rustig, ik betreur zeer het ongeval, dat gijaan de
dwaze toegeeflijkheid van mevrouw tegenoverRead More
Speelse gedichten over eigenzinnige en eigengereide katten.

Kevin kan op de sportdag zijn gele gelukssokken niet vinden en trekt daarom maar een
oude gele onderbroek aan. Prentenboek met gekleurde tekeningen in collagetechniek.
Vanaf ca. 4 jaar.
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand
in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren.
'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning
George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat
hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog
ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze
moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang
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nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te
vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar
verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden!
Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien,
waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is
gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida
zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.
Konijn heeft een lievelingsboek waar een toverbos in staat waarin hij allerlei avonturen
beleeft. Prentenboek met aandoenlijke tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Rome, 1943. Op een sombere ochtend kruisen de blikken van twee jonge vrouwen
elkaar. De 33-jarige Chiara staat op het punt de stad te ontvluchten naar een veiligere
plek. De ander is met haar man, zoon en dochtertje een vrachtwagen in gedreven om
te worden afgevoerd, de duisternis in. In dat ene, eindeloze moment neemt Chiara een
beslissing die de rest van haar leven zal bepalen: ze roept de jongen, waarna zijn
moeder hem in wanhoop in haar armen duwt. Virginia Baily heeft met Op een ochtend
een meeslepende roman geschreven over liefde, verlies en de jarenlange gevolgen van
de Tweede Wereldoorlog. Voor de lezers van Haar naam was Sarah van Tatiana de
Rosnay en Als je het licht niet kunt zien van Anthony Doerr.
Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al jarenlang achtervolgen onthuld!
Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen met de dood van Dan McAndrew nu
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ver achter haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar Edinburgh gaat, komt ze
haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school waar ze op zat voor haar leven op
zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat iemand Scarlett uit de weg wil ruimen.
Zit Plum achter de aanslagen? Of Alison en Lucy, haar oude vriendinnen van St.
Tabby's, die ze ooit heeft laten vallen? Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook
verdacht gedraagt, weet Scarlett helemaal niet meer wie ze wel en niet kan
vertrouwen...
De Edda werd geschreven in 1222, en geldt nog steeds als een van de rijkste bronnen
van de noordse mythologie. Voor het eerst is nu de gehele prozatekst van Snorri
Sturluson in het Nederlands vertaald. De dondergod Thor, de mooie Freya, de
wispelturige Loki, het achtbenige paard Sleipnir, de wolf Fenrir, trollen en reuzen: de
mythologische figuren die Snorri's wereld bevolken zijn allemaal fascinerend. Hoewel
de Edda oorspronkelijk bedoeld was om IJslandse dichters de traditionele versvormen
te leren, is het werk nu vooral bekend vanwege het mysterieuze wereldbeeld van de
oude, Scandinavische volkeren.
Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil namelijk
ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij zijn zin krijgt.
Maar als hij ze dan eenmaal heeft... 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
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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.
Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit
najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt
gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman gesitueerd in de
grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes
worden vermoord. Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een
psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad, leven en dood,
fictie en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide, misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel 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
Page 12/14

Read PDF Arctic Cat Manx 340 Specs
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.
Het schrikbeeld van Engeland: het land wordt langs de kustlijn omringd door een enorme
muur. Waar eens golven op stranden sloegen bevindt zich nu een massieve, duizenden
kilometers lange betonnen grens. Dag en nacht patrouilleren er mensen op de muur, jonge
mannen en vrouwen met geweren en het bevel alle vreemdelingen buiten te houden. Voor de
achttienjarige Joseph Kavanagh is het de dagelijkse realiteit. Twee jaar van zijn leven moet hij,
net als ieder ander, zijn plicht als verdediger vervullen. Iedere vluchteling die probeert binnen
te dringen moet hij met geweld buitenhouden. Wie faalt wacht de dood, of wordt zelf naar zee
verbannen. De muur is een angstaanjagende en zeer realistische roman over migratie en
klimaatverandering, overleven in barre tijden, de kloof tussen jong en oud, maar ook over het
menselijke vermogen tot empathie en liefde tijdens fundamentele onzekerheid. De muur
beschrijft een wereld die onmiskenbaar de onze is, zij het onherstelbaar beschadigd. John
Lanchester (1962) is een Britse journalist en romanschrijver. Met zijn debuut The Debt to
Pleasure, won hij de Whitbread Book Award. Zijn laatste roman, Kapitaal, werd verfilmd als
BBC-serie. Lanchester schrijft onder meer voor Granta, The Observer en The Guardian. Over
Kapitaal: 'Een aangrijpend verhaal over het Londense leven, een pre-crash portret van
hebzucht, angst en geld. Lanchester hanteert de verschillende verhaallijnen met enorme
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vaardigheid. Door de rijke kern van humor een genot om te lezen.' The Times 'Dit is een
intelligent en vermakelijk verslag van onze smoezelige, onzekere, gefragmenteerde Londense
samenleving waarin shoppen bijna dezelfde status heeft gekregen als religie. Lees het.' The
Guardian 'Boordevol inzicht, menselijk mededogen en smaak. In alle opzichten een kapitale
prestatie.' The Sunday Times
‘Dominus vobiscum – de Heer zij met u.’ Dat is het laatste wat zijn slachtoffers horen... Los
Angeles wordt opgeschrikt door een aantal bizarre moorden, die onmiskenbaar het werk zijn
van een seriemoordenaar. Pas bij de moord op Tamara Jacobs, die het scenario heeft
geschreven voor een film over de wereldberoemde Lijkwade van Turijn, vindt de politie een
eerste concrete aanwijzing. Tamara hield haar research voor de controversiële film angstvallig
geheim. Niemand mocht weten hoe de film zou aflopen, niemand kende het hele script. En ze
had uitstekende bronnen: tot diep in het Vaticaan. De inspecteurs Mitzi Fallon en Nic
Karakandez zoeken in Tamara's filmscript naar motieven voor de moord. Ze ontdekken dat de
laatste scènes óf nooit zijn geschreven óf spoorloos zijn verdwenen...
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