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Standaardwerk van de grondlegger van de homeopathie (1755-1843).
Tijdens de toespraak bij haar vaders begrafenis wordt Siri Hustvedt voor het eerst overvallen door een hevige aanval . Ze
begint te trillen en heeft geen controle meer over zichzelf. In Een geschiedenis van mijn zenuwen gaat Hustvedt op zoek
naar een diagnose. Is haar aandoening psychologisch van aard, neurologisch of een combinatie daarvan? In Een
geschiedenis van mijn zenuwen neemt Siri Hustvedt de lezer mee op een fascinerende reis door de medische
geschiedenis, psychiatrie, psychoanalyse, neurowetenschap, literatuur en filosofie. Ze biedt met haar grote kennis en
heldere stijl inzicht in het wezen van ons bewustzijn, en in ongrijpbare fenomenen als het geheugen, dromen en trauma
s.
Niemand deelt de zorgen van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw. Totdat ze twee dagen later in het bos gevonden wordt.
Vermoord. Er zijn geen getuigen en het slachtoffer stond bekend om haar onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft slechts één
aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om de moordenaar te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek naar een
motief. Want wat hij niet begrijpt is hoe zo'n onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze gepassioneerde en gewelddadige
misdaad. Uit de sleur (From Doon with Death) is het allereerste boek van Ruth Rendell en introduceert de inmiddels wereldberoemde
inspecteur Wexford.
Sian Bishop heeft zich maar één keer in haar leven roekeloos gedragen en daar heeft ze haar geweldige zoontje Rory aan overgehouden.
Ook al heeft ze geen spijt van de wilde nacht die haar leven veranderde, toch is ze voorzichtiger geworden. Ze laat zich door Richard, een
degelijke, rijke vriend, overhalen om de chaos van Londen te verruilen voor een schattig huisje in het dorp waar ook hij woont. Als blijkt dat
Richard verliefd op haar is, overweegt ze op zijn avances in te gaan. Dat is wel zo verstandig. Sian sluit al snel vriendschap met haar oudere
buurvrouw Fiona en ze blaast haar meubelbedrijfje nieuw leven in. Maar het is op slag gedaan met al haar goede voornemens als Fionas
zoon op een prachtige zomeravond thuiskomt na een lange reis. Gus, wereldreiziger en hartenbreker, is charismatisch, woest aantrekkelijk
en een volslagen verkeerde keus voor een alleenstaande moeder. Het is alleen niet de eerste keer dat hun paden elkaar kruisen Over de
boeken van Katie Fforde: Ouderwetse romantiek op zijn best. Elle Fijn om bij weg te dromen. Flair Een sprookjesachtig, licht humoristisch
boek. Cosmopolitan Katie Fforde woont in Gloucestershire met haar man en haar kinderen. Haar oude hobbys, strijken en het huishouden
doen, zijn inmiddels vervangen door zingen, flamencodansen en racen met de hondenslee. Zo blijft ze fit, zegt ze zelf. Zomerliefde is haar
zeventiende boek.
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de schuldvraag inzake oorlogen.
`Ik was weer gelukkig, terug in Afrika, rijk van het licht, schrijft Theroux wanneer hij begint aan een nieuwe reis: van Kaapstad naar Angola,
dwars door het continent waar hij zoveel van houdt. Hij reist door de Kaapprovincie van Zuid-Afrika naar Namibië, waar hij een oude droom
verwezenlijkt: de San (Bosjesmannen) bezoeken. Hij onderneemt een adembenemende olifantensafari in Botswana en belandt in Angola,
bijna op de grens met Congo. Na meer dan vierduizend kilometer door de bush beëindigt hij zijn reis eerder dan hij van plan was, een
beslissing waarover hij, teleurgesteld, genadeloos eerlijk schrijft.

In 2009 werd Eric van ’t Zelfde directeur van een van de slechtste scholen van Rotterdam. Een school met slechts 34
aanmeldingen van nieuwe leerlingen, dramatische examenresultaten, vermoeide docenten en criminaliteit. Van ’t Zelfde
pakte de problemen buiten de gebaande paden aan. Maar liefst 56 docenten vertrokken, van wie 34 in zijn eerste jaar als
directeur. Hij voerde de in zijn eenvoud geniale gedragsregel ‘je gedraagt je’ in. Hij verwijderde tegen de wet in een
aantal leerlingen en moest zich voor de rechter verantwoorden. Zijn onorthodoxe aanpak leverde gedonder op:
bedreigende situaties en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na een aantal jaar begon zijn school op of boven
het landelijk gemiddelde te scoren. In vijf jaar tijd van de slechtste school van Nederland naar een van de beste scholen
van Nederland: wie is de man die dat samen met zijn team realiseerde? In Superschool beschrijft Eric van ’t Zelfde zijn
levensgeschiedenis en vertelt hij het bevlogen verhaal van zijn school en de mensen die daar rondlopen. Maar de
successen hebben een stevige prijs; een prijs die docenten betalen, maar die Nederland en de politiek nooit zien, of
willen zien. Superschool is een must voor iedereen die met het onderwijs te maken heeft, als ouder, leraar, beleidsmaker
of belangstellende. Eric van ’t Zelfde (1972) was leraar in Den Haag, Scheveningen en Gorinchem, voordat hij in 2009
directeur werd van de Hugo de Groot in Rotterdam.
Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de
muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit standaardwerk tot
historicus, antropoloog en sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen,
gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat,
maar meer nog een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen
op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en
stimulerende kracht van muziek.
Levensechte personages en bloedstollende spanning: deel 3 in de Grant County-reeks met Sara Linton in de hoofdrol. Op de campus van
een universiteit vinden enkele studenten onder mysterieuze omstandigheden de dood. Terwijl kinderarts en lijkschouwer Sara Linton het
eerste lichaam onderzoekt, wordt haar zus Tessa aangevallen. Sara’s ex-man Jeffrey Tolliver leidt het onderzoek, maar oud-rechercheur
Lena Adams verricht haar eigen speurwerk en begeeft zich daarbij op gevaarlijk terrein… ‘Zo spannend dat je ’s avonds niet in je bed
belandt; dat kan alleen Karin Slaughter.’ Libelle ‘Simpelweg een van de beste hedendaagse thrillerauteurs.’ Gillian Flynn
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