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Grace leert veel van haar fantasierijke moeder Anna: een eigen geheimtaal, alles over zeldzame vogelsoorten, en hoe je het beste een foto
kunt maken van het monster dat zich in het meer verstopt. Dan besluit Anna dat Grace niet meer naar school hoeft. Ze geeft haar voortaan
zelf les. Er staat maar één onderwerp op het programma: de geschiedenis van de wereld van het begin tot het eind. De vader van Grace
heeft te laat in de gaten dat zijn vrouw en dochter steeds verder van de realiteit af drijven. Wanneer het gezin uiteenvalt, moet Grace kiezen
tussen haar ouders. Het is het begin van een bijzondere reis, die haar naar alle uithoeken van het land én van haar verbeelding brengt.
Assesses the safety, durability, comfort, and performance of baby products such as toys, clothes, food, and cribs.
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en met een heel leuke baan - staat op het punt zich in een gewaagd avontuur te storten.
Als ze voor een serie belangrijke lezingen in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze spannende herinneringen
aan een turbulente studententijd deelt. Gevaarlijk èn aantrekkelijk! Na een paar glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog even
onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan een gewaagd, psychologisch en lichamelijk spel. Als ze zich vervolgens helemaal aan
hem overgeeft, liggen er ook andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een wereld die extremer en veel gevaarlijker is dan zij ooit had
kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten grijs
Zelfs op de zwartste plek op aarde werd schoonheid gevierd: Anita Lasker-Wallfisch was De celliste van Auschwitz. Met het uitbreken van de
oorlog wordt het Joodse gezin waaruit Anita Lasker komt, uiteengerukt. Haar ouders worden gedeporteerd naar Polen en overlijden daar. Zus
Marianne weet te ontkomen naar Engeland. Anita en haar oudere zus Renate proberen te vluchten naar Frankrijk, maar worden gearresteerd
en komen terecht in Auschwitz. Daar gaat Anita cello spelen in het vrouwenorkest. Ze speelt zelfs voor Josef Mengele. Het orkest biedt en
uitvlucht uit de misère waarin ze zich bevindt, en wordt later ook letterlijk haar redding. Na de Tweede Wereldoorlog vestigde Anita LaskerWallfisch (Breslau, 1925) zich in het Verenigd Koninkrijk. In 2011 ontving ze een eredoctoraat van Cambridge. Ze heeft veel op scholen in
Duitsland en Oostenrijk verteld over haar oorlogsverhaal, dat ze uiteindelijk ook optekende in De celliste van Auschwitz
De filosoof Walter Benjamin (1892-1940) en de jurist Carl Schmitt (1889-1985) behoren tot de eersten die de terugkeer van religie in
moderne democratieËn onder de aandacht brachten en onderwierpen aan een scherpe analyse. In de jaren twintig en dertig zouden zij een
dialoog met elkaar zijn aangegaan over politieke theologie. Deze dialoog tussen Schmitt en Benjamin is opmerkelijk omdat zij in politiek
opzicht tegengestelde posities vertegenwoordigden: Benjamin maakte deel uit van de Frankfurter Schule, een stroming van linkse
intellectuelen die het opkomende nationaal-socialisme bekritiseerden terwijl Schmitt behoorde tot de Conservatieve revolutie, een groepering
van extreem-rechtse publicisten die Hitlers machtsovername toejuichten. Marc de Wilde beschrijft en analyseert de politieke theologieën van
Benjamin en Schmitt in een poging de overeenkomsten en verschillen in hun denken aan het licht te brengen. De dialoog tussen Schmitt en
Benjamin zou een dramatische wending nemen na Hitlers machtsovername in januari 1933. Terwijl Schmitt als ‘staatsraad’ in het Derde
Rijk carrière zou maken, was Benjamin gedwongen naar Frankrijk uit te wijken waar hij zich in september 1940, op de vlucht voor het Duitse
leger, van het leven zou beroven.
Birle, afkomstig uit het volk, wordt in het 16e eeuwse Engeland verliefd op de zoon van een graaf; door haar sterke karakter weet zij zelfs in
barre omstandigheden de kloof van het standsverschil te overbruggen.

Aken, 1945. Als Eberhard Ahrensberg na de oorlog terugkeert naar zijn vaderland, ligt zijn leven in scherven. Zijn vader
koos de kant van de nazi’s, wat resulteerde in een verloren thuis en verbroken familiebanden. In een poging zijn jonge
gezin te onderhouden begint Eberhard koffie te smokkelen. Aken, heden. Als erfgenaam van het beroemde
koffieimperium Ahrensberg is Corinne dol op alles wat met koffie te maken heeft. Samen met haar broer runt ze het
bedrijf, al brengt dat soms spanningen met zich mee. Als ze het dagboek van haar grootvader Eberhard vindt, besluit ze
om zijn verleden verder uit te zoeken. Tijdens haar onderzoek naar de geschiedenis van het familiebedrijf ontdekt ze een
bewogen verleden vol geluk, verraad en vechtlust. Lukt het haar om haar eigen pad te blijven volgen?
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en
speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil.
Hoe ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of is de
hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten Grijs.
Op 23 december 1787 vaart het schip Bounty uit, met William Bligh als gezagvoerder. Op 28 april 1789 breekt er muiterij
uit en wordt Bligh met een aantal lotgenoten op een open boot gezet. De lotgevallen van Bligh en van de muiters laten
zich als een roman lezen.
Omdat ze weigert hem na sluitingstijd een drankje te geven vermoordt Vicky Rai, playboy en zoon van de minister van
Binnenlandse Zaken, de serveerster Ruby Gill. Hij kent de juiste mensen en wordt vrijgesproken. Maar op het feestje dat
hij geeft om zijn vrijspraak te vieren wordt hij zelf neergeschoten. Wanneer de politie de gasten fouilleert, treft ze bij zes
mensen een pistool aan. Deze verdachten blijken allemaal een motief te hebben. De onderzoeksjournalist Arun Advani
maakt het tot zijn missie uit te zoeken wie de moordenaar is. Vikas Swarup schetst in zijn langverwachte tweede roman
een intrigerend beeld van de hedendaagse standenmaatschappij in India en van onze door corruptie, machtsmisbruik en
celebrityverering gekenmerkte wereld. Zes verdachten is een onvervalste pageturner, het werk van een meesterverteller.
Best Baby ProductsConsumer Reports Books
Ines Ledda is het vierde meisje dat in drie jaar tijd verdwijnt op Sardinië. Verschillende onderzoekers zoeken,
verschillende partijen blijken betrokken, maar naar de samenhang tussen de moorden blijft het lang gissen, tot het
Sardijnse zwijgen toch doorbroken wordt en een smerig geheim het daglicht ziet.
This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Nadat het literair agent Mary Beth Conahan gelukt is een aantal bestsellers te verkopen, gaat het haar voor de wind.
Maar dan keert het tij: haar ex-man en twee van haar auteurs worden vermoord. Omdat zij de enige link tussen de
slachtoffers is, wordt ze door de politie als verdachte gezien. Alsof dat nog niet erg genoeg is, staat kort daarna een oude
schoolvriendin op de stoep - platzak, uitgehongerd en doodmoe. Lindy vertelt dat ze door haar man, Roger Van Court, uit
hun huis is gezet. Dat deze Roger een monster is, weet Mary Beth allang: ooit heeft ze dat aan den lijve ondervonden.
Ze besluit dan ook Lindy onderdak te bieden, hoewel ze weet dat ze haar veiligheid daardoor op het spel zet. Dan doet
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ze, terwijl de politie haar op de hielen zit, een ontdekking die haar hart verscheurt...
Onderzoek naar de rol van de 'Geheime Staatspolizei'(Gestapo) voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als Zebra de hik heeft, geven de andere dieren hem adviezen om van de hik af te komen, maar hij wil ze niet opvolgen.
Totdat zijn strepen gaan schuiven. Prentenboek met tekeningen in sprekende kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
‘Als regeringen in Europa en Amerika de opmars van het fascisme niet tegenhouden, wie dan wel?’ – Madeleine
Albright Een destructieve kracht is in de hele wereld bezig aan een hernieuwde opmars. En die kracht heeft volgens de
voormalige US Secretary of State Madeleine Albright alle kenmerken van fascisme. Aan het eind van de jaren tachtig,
toen de Koude Oorlog ten einde kwam, geloofde zij net als velen dat de democratie voor eens en altijd had gezegevierd.
Maar bijna dertig jaar later lijkt de loop van de geschiedenis niet langer zeker. Instituten waar ze heel haar leven op kon
rekenen worden aangevallen. Democratische principes worden aan de kant gezet en de notie ‘waarheid’ wordt
belachelijk gemaakt door individuen met enorme macht. Overal waar Madeleine Albright komt wordt haar gevraagd: Wat
denk je? Waarom gebeurt dit? Wat kunnen we doen? Albright roept ons op de fouten van het verleden niet te herhalen.
Daarbij baseert ze zich mede op haar jeugdervaringen in het door oorlog verscheurde Europa en de kennis die ze
opdeed als diplomaat
Mevrouwtje Tweeling en Mevrouwtje Tweeling zijn een tweeling. Ze doen alles in tweeën. Maar dat is niet alles. Het hele
dorp bestaat uit tweelingen! Mevrouwtje Tweeling is het elfde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze
allemaal!
Spraakmakend boek over Hitlers vrouwelijke beulen Hitlers furiën vertelt het verbluffende verhaal van de rol die Duitse vrouwen speelden
aan het Oostfront. Deze vrouwen waren niet alleen getuigen, maar vaak ook gewetenloze daders. Vele jonge verpleegsters,
onderwijzeressen, secretaressen en echtgenotes zagen de opkomst van de nazi's en de vernietigende zucht naar lebensraum als een kans
om rijkdom en fortuin te vergaren in het 'wilde oosten'. Op basis van twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa en honderden interviews
met betrokkenen presenteert Wendy Lower het overtuigende bewijs dat vrouwen een even grote rol hadden in de Holocaust als de
mannelijke beulen over wie al zoveel geschreven is. Een must-read voor geschiedenisliefhebbers. 'Het belang van Wendy Lowers boek kan
nauwelijks worden onderschat.' Manon Uphoff in NRC 'Hitlers furiën zal worden ervaren en herinnerd als een keerpunt in Holocaust- én
vrouwenstudies.' Timothy Snyder, auteur van Bloedlanden
'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
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
De Russische Revolutie van 1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick beschrijft niet
alleen de politieke, economische, maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de verschillende fasen die
deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden gemaakt en waarom de tegenstanders van de bolsjewieken het onderspit dolven.
Een zeer analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest. Sheila Fitzpatrick (1941) is een AustralischAmerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen boeken over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan. Over de ingrijpende
maatschappelijke en culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig, en over het dagelijks leven onder Stalin.
Een schrijver van Spaans-Italiaanse afkomst vraagt een journalist om na zijn overlijden de roman af te maken waaraan hij een groot deel van
zijn leven heeft gewerkt.
Tim Birkhead geeft Francis Willughby, de eerste ornitholoog en een echte gentleman-geleerde, in ‘De fantastische meneer Willughby’ de
erkenning die hij verdient. In de 17de eeuw werd de basis gelegd voor de moderne wetenschap: alleen door middel van observatie en
experiment kon er écht nieuwe wijsheid opgedaan worden. Zo was Francis Willughby naarstig op zoek naar kennis over de natuur, en reisde
hij met John Ray, zijn acht jaar oudere vriend en docent aan de universiteit van Cambridge, dwars door Europa (waaronder Nederland). Het
was opwindend, veeleisend en uitputtend werk, waarbij hun belangstelling vooral uitging naar vogels. Het resultaat van hun inspanningen,
het in 1676 verschenen standaardwerk de ‘Ornithologiae’, kan beschouwd worden als het allereerste serieuze vogelboek. Helaas maakte
Francis Willughby de verschijning van dit boek niet mee. Hij overleed al op jonge leeftijd en kreeg nooit de erkenning die hem toekwam.
Birkhead, een beroemdheid onder de hedendaagse natuurschrijvers, blijkt de perfecte biograaf en brengt hier nu verandering in.
De vervolging van personen die verdacht werden van hekserij in Europa tussen 1450 en het einde van de achttiende eeuw.
Aan de hand van meer dan 200 projecten wordt een beeld gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen op architectuurgebied in Rotterdam
in de 20e eeuw en de eerste jaren van de 21e eeuw.
De levensgeschiedenis van Mietje, het enig kind van rijke ouders uit de koopmansstand. Het hoofdthema is de opvoeding. De ervaringen van
Mietje komen op veel punten overeen met ervaringen van Wolff en Deken.
Een sleutelwerk in zijn oeuvre.Het is een roman waarin de hoofdlijnen van Roths schrijverschap elkaar ontmoeten en versterken. Het is
vooral een bevlogen roman over de aftakeling van onze cultuur, een boek dat het verdient om de toon en de inhoud van het literaire gesprek
nog lang te bepalen. NRC Handelsblad
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