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Dark net is een onthullende beschrijving van het deel van het internet dat niet met een gewone browser te bereiken is. Hier bevinden zich de meest gevaarlijke én creatieve subculturen: de 'trollen' en
pornoproducenten, de drugshandelaren en hackers, maar ook idealistische bitcoinontwikkelaars. Het is een wereld die maar een paar klikken van je verwijderd is. En toch hebben de meesten van ons hem
nog nooit bezocht. Jamie Bartlett traceerde de hoofdrolspelers en ging met ze in gesprek. Wat hij ontdekte is opzienbarend en choquerend. Hij neemt je mee op een duizelingwekkende tour door deze
dynamische wereld, en laat zien wat er gebeurt wanneer mensen in complete anonimiteit kunnen opereren.
iets in het vlees, uren na het schot nog, zal pulseren tot ook dat op is, herinnering aan een hartslag welk dier hielden we ons voor te willen raken? we jaagden altijd al op elkaar in onszelf Dit zijn gedichten als
nomadische behuizingen. Het woord ‘nachtroer’, de naam van een Antwerpse nachtwinkel, vormt het vertrekpunt van deze tweede bundel van Charlotte Van den Broeck. De gedichten worden aangedreven
door een diep verlangen naar ontheemding, verdwijning, naar een opgaan in de permanente stroom van het tomeloze leven.
In its 32nd Edition, Knives 2012 progresses with the knives, showcasing the increasing talent of the world's best knifemakers who forge and grind curvaceous blades, fashion handles from the finest materials
and practice embellishment techniques saved for only the most skilled artisans. Featured articles: Carving titanium handles Making knife blades from Lake Superior beach sand Hollywood movie knives and
swords Anglo-Saxon and Viking swords AND...the finer points of Bob Loveless knives Also Includes: World's most complete Directory of Custom Knifemakers includes websites, emails and phone numbers
Hot Trends in handmade knives State Of The Art embellishments and knifemaking techniques Historical overview of knives and their makers Savor the hand-selected, splendid color photography of some of
the most beautiful and original custom knives in the world, chosen from over 2,000 submissions. The ever-evolving, magical world of custom knives, knifemaking techniques and embellishments is captured in
full, glorious color between the covers of the most coveted book on edged masterpieces-- Knives 2012.
De Amerikaanse Hedda en de Italiaanse Pietro vieren begin jaren negentig het studentenleven in een vervallen palazzo in de beruchte Spaanse wijk in Napels, die in deze roman geur en kleur krijgt in al haar
vitaliteit en verval. Ze zijn straalverliefd op elkaar en houden alle twee van de stad, maar Pietro weet zich niet los te maken van de boerenfamilie waaruit hij afkomstig is en van het land dat zijn ouders met
veel moeite voor hem hebben gekocht. En hij is al helemaal niet opgewassen tegen zijn moeder, die Hedda genadeloos afwijst. Een onvoorwaardelijke keuze voor Hedda is voor hem daarom onmogelijk, wat
haar voor een dilemma plaatst: als Pietro er niet in slaagt uit de impasse te ontsnappen, moet ze op zoek naar een nieuw leven - maar dan zal ze Napels kwijtraken.
Death is een nieuwe drug. Als je die pil slikt, beleef je zeven fantastische dagen. Het is de ultieme geluksroes. Met als uiterste prijs de dood. Adams leven is waardeloos. Zijn vriendin heeft hem verlaten en
zijn broer is verdwenen. Hij heeft niets te verliezen en laat zich tot Death verleiden. Met nog maar zeven dagen te leven, besluit Adam alles te doen wat God verboden heeft. Maar dan blijkt dat het leven hem
meer waard is dan hij dacht... 'Burgess, meester van de young adult-literatuur, heeft een roman geschreven waar je witte knokkels van de spanning van krijgt, met een ambitieuze filosofische onderlaag. Een
echte winnaar.' Booklist Melvin Burgess werd in één keer wereldberoemd met zijn geruchtmakende boek Junkies, waarvoor hij de Carnegie Medal won, de Britse prijs voor het beste jeugdboek. Met het
onverschrokken en razendspannende Hype laat hij zien dat hij nog steeds een meester is in het schrijven van young adult-romans.
Knives 2012The World's Greatest Knife BookF+W Media, Inc.
Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het moment dat haar beste vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze academische bestaan opgevrolijkt. Haar band met
Francis is al meteen verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk dolgraag delen met Lucy, maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal heel dicht bij elkaar zal brengen. In de maanden die volgen
zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus, Lucy’s baas Hunter en een jonge buitenstaander, Sebastian, nauw betrokken raken bij deze vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind
behandelt Edward St Aubyn thema’s als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend over ecologie, psychoanalyse, genetica en neurowetenschap, maar ook, en
misschien nog wel meer, over liefde, angst en moed. Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties schetst St Aubyn een meeslepende wereld waarin intelligentie en nieuwsgierigheid, hebzucht
en menselijkheid om voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960) is een van de grootste Britse schrijvers van onze tijd. Zijn bekendste werk is de vijfdelige romanserie over de familie Melrose, waarvan het
vierde deel, Moedermelk, in 2006 werd genomineerd voor de Booker Prize. In 2018 werd de reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in de hoofdrol. De serie kreeg twee BAFTA
Awards. ‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend en in intellectuele zin fascinerend. De bespiegelingen en dialogen begeven zich op het raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de
mensheid momenteel in hun greep houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan ‘Dubbelblind is een grote ideeënroman, waarin de personages experimenteren met medische wetenschap, psychologie,
verdovende middelen, religie en meditatie – dit alles om zelfinzicht te verwerven en rust te vinden. Maar al is deze roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld, aangezien St Aubyn al decennia over
deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is een roman met een ziel. Dubbelblind is zowel intelligent als diep menselijk en St Aubyn bewijst eens te meer dat hij een van de meest inspirerende
schrijvers is binnen de hedendaagse Engelse literatuur.’ The Spectator ‘Dit is een eersteklas ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet, om nog maar te zwijgen van het genot
dat hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde litho's met daaronder de (sterk verkorte) tekst van het oorspronkelijke verhaal.
'Julius Zebra - Rollebollen met de Romeinen van Gary Northfield, het eerste deel van de Julius Zebra-serie, is grappig, spannend en informatief, met zwart-wit illustraties en allerlei weetjes over het Romeinse
Rijk.' Julius Zebra – Rollebollen met de Romeinen van Gary Northfield, het eerste deel van de Julius Zebra-serie, is grappig, spannend en informatief, met zwart-wit illustraties en allerlei weetjes over het
Romeinse Rijk. De jonge en eigenwijze zebra Julius wordt samen met zijn vriendje Cornelius, een wrattenzwijn, door soldaten ontvoerd en naar Rome gebracht. Daar moet hij al vechtend zijn hachje redden
in de gevaarlijkste arena aller tijden: het Colosseum! Rollebollen met de Romeinen is voor jongens en meisjes vanaf zeven jaar. ‘Een hilarisch en superspannend avontuur. Je wilt niet meer stoppen met
lezen.’ The Guardian ‘Julius Zebra is nu al mijn beste vriend.’ Esra, 7 jaar
Een geestige en geslaagde interpretatie Jane Austen & Ben H. Winters Sense & Sensibility & Zeemonsters Sense & Sensibility & Zeemonsters verrijkt de oorspronkelijke tekst van Jane Austen met geheel
nieuwe actiescènes vol gigantische kreeften, octopussen, tweehoofdige zeeslangen en andere gedrochten! De gezusters Dashwood zijn hun huis uitgezet en zijn gedwongen te wonen op een mysterieus
eiland vol woeste wezens en duistere geheimen. Zullen de gezusters Dashwood zegevieren over gewetenloze schelmen om zo de ware te vinden? Of zullen ze ten prooi vallen aan de tentakels van de
wezens die hen belagen? De pers over Pride & Prejudice & Zombies: `Pride & Prejudice & Zombies moet niet worden gezien als een vervanging van de klassieker, maar als een actualisering van de
klassieker. TOEF JAEGER, NRC HANDELSBLAD `Elk literair meesterwerk kan verbeterd kan worden door het toevoegen van zombies. LEV GROSSMAN, TIME MAGAZINE oorspronkelijke titel Sense &
Sensibility & Seamonsters Jane Austen is de wereldberoemde auteur van de bestseller Pride & Prejudice en leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Ben H. Winters woont in Brooklyn.
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Na zijn internationale bestsellerserie Ellendige avonturen, waarvan er wereldwijd meer dan 60 miljoen exemplaren zijn verkocht, staat de wereldberoemde Lemony Snicket op het punt de details van zijn zeer
ongewone jeugd te onthullen De 13-jarige Lemony Snicket is leerling-detective en werkt voor een geheime organisatie. Hij moet een inbraak in het mysterieuze plaatsje Smeur aan Zee oplossen. Een
waardevol beeld in de vorm van een boze zeedraak, beter bekend als het Brommende Beest, is gestolen en moet worden terugbezorgd aan de rechtmatige eigenaar. Een simpele zaak, denkt Snicket. Maar
voor hij het weet raakt hij in een bizar avontuur verzeild... Lemony Snicket werd wereldberoemd door zijn bestsellerserie Ellendige avonturen, die werd verfilmd met Jim Carrey in de hoofdrol. Wie is dat op dit
uur? is het eerste deel van Snickets langverwachte nieuwe serie, en verscheen in Amerika in een oplage van één miljoen exemplaren. Voor het eerst geeft Snicket de juiste antwoorden op de verkeerde
vragen. `Verrukkelijk leesvoer, deze charmante en knap geschreven kleine mysterie. () Ik kan nu al niet wachten op de volgende delen. The Guardian `Alsjeblieft zeg, het is Snicket. Wat valt er meer te
zeggen? The Booklist
In een dorp op de Shetlandeilanden wordt in een vissershut een man met een clownsmasker op zijn gezicht en een strop om zijn nek gevonden. Het is lastig om de identiteit van de man te achterhalen omdat
hij niet van de eilanden kwam. Detective Jimmy Perez onderzoekt de zaak en als hij er eindelijk achter komt wie het slachtoffer is, maakt dat de zaak alleen maar complexer. Want wat had deze man op de
Shetlands te zoeken? Wie zou hem daar dood willen hebben? Naarmate het onderzoek vordert, moet Jimmy zich steeds verder in de geschiedenis van de plaatselijke hechte gemeenschap verdiepen. De
bewoners zijn echter niet allemaal even spraakzaam en blijken zelfs van elkaar niet hun diepste geheimen te kennen.
Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu
ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg,
staan de gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug
in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak met zich meedraagt? uiten!
1945, de grootse plannen van de nazi's lopen spaak. De nederlang is onafwendbaar, dus in een wanhoopspoging om hun nalatenschap veilig te stellen wordt er vanuit hoge kringen opdracht gegeven om de
voorraad uranium ondergronds op te slaan. 2018, ex-SAS Will Jaeger hoort dit rampzalige bericht. Het uranium is echter verdwenen, net als zijn vrouw Ruth. De vijand is klaarblijkelijk weer actief. Als het
uranium in de verkeerde handen terechtkomt, kan dat rampzalige gevolgen hebben. En degenen die zijn vrouw vasthouden, hebben duidelijk iets op hun kerfstok. De klok tikt...
Martin Redford, werkloos historicus, gaat gretig in op de uitnodiging om onderzoek te doen naar het aftreden van Edwin Strafford. Strafford was de jonge Engelse minister van Binnenlandse Zaken aan het
begin van de vorige eeuw in een kabinet dat tegen vrouwenkiesrecht was. Uit de memoires van Strafford blijkt dat hij aftrad om te kunnen trouwen met zijn geliefde, een voorvechter van kiesrecht voor
vrouwen. Maar dan wijst zij hem plots af. Ontgoocheld en gebroken verdwijnt hij van het politieke toneel. Is de veelbelovende politicus bewust kapotgemaakt? Naarmate Martin dichter bij de waarheid komt,
duiken steeds meer mensen op die koste wat kost willen voorkomen dat zij moeten boeten voor verjaard bedrog. Robert Goddard, geboren in Hampshire in 1954, studeerde geschiedenis in Cambridge en
werkte onder andere als docent. Hij schrijft fulltime sinds hij in 1986 met Verjaard bedrog debuteerde. ‘Elke keer als ik een boek van Goddard open, voelt het alsof ik in een warm bad stap. Ook nu weer bij
Bloedband. Vanaf de eerste zin wil je nog maar één ding en dat is doorlezen. Hij is een verteller pur sang, en weet de typisch Engelse sfeer als geen ander weer te geven in zijn boeken. Spanning wordt
langzaam opgebouwd en de karakters komen tot leven.’ watleesjij.nu over Bloedband
Supergrappig eerste deel in de serie Costa Banana. Rosa en Fico zijn geen gewone kinderen. Ze zijn de kinderen van president Fernando die in zijn eentje de baas is in het kleine landje Costa Banana. De
gruwelijke generaal, het supergrappige nieuwste boek van Jozua Douglas. Voor de fans van Roald Dahl. Vol humor, lachen verzekerd. Rosa en Fico zijn de kinderen van president Ferdinand. Fico moet zijn
vader later opvolgen en daarom mag hij nu alvast wetten verzinnen. Maar voor zijn dochter Rosa heeft de president weinig aandacht. Als zij op een dag ontdekt dat de gruwelijke generaal Sjasliek een
gruwelijk plan beraamt, luistert niemand naar haar. Gelukkig weet ze haar broer Fico te overtuigen en komen ze samen in actie. Kunnen ze de generaal nog stoppen? Jozua Douglas won met 'De
verschrikkelijke badmeester' de Hotze de Roosprijs 2013. Zijn tweede boek, 'De vreselijke tweeling', staat op de tiplijst voor de Nederlandse Kinderjury 2015. Met 'De gruwelijke generaal' bewijst Jozua
Douglas dat hij de allergrappigste schrijver van Nederland is. ‘Jozua is de Nederlandse Roald Dahl!’ – Arno Koek, boekhandel Blokker, Heemstede. Kijk ook op www.jozuadouglas.nl

Is dit een boek voor jou? Doe deze test! Maak jij je weleens zorgen dat je vast komt te zitten in de treden van een roltrap? Duw jij altijd tegen een deur als er TREKKEN op staat en trek je
eraan als er DUWEN staat? Geloof jij in de boeman onder je bed? Draai jij je altijd om als iemand 'Hé stomkop!' roept? Geloof jij dat iemand die zijn mond volpropt met marshmallows tot de
bovenmatig intelligente wezens behoort? Elk positief antwoord is één punt! 3 - 5 Jij bent ongelooflijk stom. Dit is een boek voor jou. 1 - 2 Jij bent tamelijk stom. Dit is een boek voor jou. 0 Je
denkt dat je heel slim bent maar vanbinnen ben je net zo stom als wij allemaal. Dit is een boek voor jou. Een boek vol avonturen over dringend moeten plassen, struikelen over kabels en
voedselgevechten.
‘Meesterlijk bedachte, verslavende pageturner.’ The Guardian Als Fiona Lawson op een dag thuiskomt ziet ze dat er een verhuiswagen voor haar woning staat, en dat onbekende mensen
spullen naar binnen aan het brengen zijn. Er moet sprake zijn van een vreemd misverstand. Maar als ze het verhuizende stel hierop wil wijzen, komt ze erachter dat al háár spullen uit het huis
verdwenen zijn. De nieuwe bewoners weten niet beter dan dat ze het huis voor flink wat geld hebben gekocht, en dat Fiona en haar ex-man Bram de verkoopakte ondertekend hebben. Als
Bram vervolgens spoorloos verdwenen blijkt kan Fiona niet anders dan op zoek gaan naar de oorsprong van deze nachtmerrie. Stukje bij beetje ontrafelt ze een wirwar aan leugens en
verraad, totdat de schokkende waarheid boven tafel komt
Bear Grylls is no stranger to extremes. During a three-year stint in the SAS he was involved in a horrific parachuting accident in Africa and broke his back in three places. Months of
rehabilitation followed but, never losing sight of his childhood dream of climbing Everest, Bear went on to become the youngest Briton ever to reach the summit and survive. It was a close-run
thing, however, as during the descent he was almost killed in a crevasse, his life saved only by his team-mate and a rope. In 2003 Bear completed another world-record-breaking expedition,
leading his team through freezing spray and icebergs across the North Atlantic Ocean in a small inflatable boat. More drama followed as Bear, a karate black belt, set out to show the viewers
of Channel 4 what it is really like to complete the gruelling basic training of the Foreign Legion. Now, in Born Survivor which accompanies a brand new eight-part series for Channel 4, the
world's ultimate survivor shows us how to stay alive in the most unforgiving conditions on Earth. From crossing piranha-infested rivers and finding fresh food to building bush fires and fighting
off grizzly bears - all manner of survival techniques from our most dangerous environments are covered. So, whether you find yourself stranded on a desert island in the Pacific, lost in the
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Lake District, or stuck in the snow on Greenland, once you've read this book, you too will be able to beat the elements and survive the wild.
Moskva van Jack Grimwood is een razendsnelle Koude Oorlog-thriller doordrenkt met schaduwen uit de Tweede Wereldoorlog. Geschreven met veel gevoel voor sfeer en boeiende
personages neemt Grimwood je mee naar het donkere hart van een vroegere tijd en plaats. Voor de fans van Le Carré, Deighton, Fleming en Tom Rob Smith. Januari 1986. Een week nadat
de uit de gratie geraakte spion Tom Fox gestationeerd wordt in Moskou, verdwijnt de vijftienjarige dochter van de Britse ambassadeur spoorloos. Fox, die zijn eigen dochter verloor, wordt
gevraagd haar te vinden. Bij zijn zoektocht ontdekt hij een spoor dat teruggaat tot de Tweede Wereldoorlog en waar een aantal van de invloedrijkste Russische maffiabazen, politici en militaire
leiders bij betrokken zijn. Zij zitten niet te wachten op een buitenlandse spion die zich met hun zaken bemoeit. Zeker niet wanneer een seriemoordenaar op het punt staat nogmaals toe te
slaan. ‘Nog beter dan Kind 44 van Tom Rob Smith’ – The Daily Telegraph
Je weet dat je dit wil is een prikkelende verhalenbundel over seks, daten en het moderne leven. Roupenians verhalen gaan over vrouwen thuis, op het werk, op een date, bij de dokter, met
hun gezin en met hun vrienden. Vrouwen die worstelen met lust, boetedoening, schuld en woede. De verhalen fascineren maar wekken ook afkeer op, angst en verrukking, weerzin en
opwinding. Je weet dat je dit wil toont aan dat Kristen Roupenian een gedurfde nieuwe stem is in de Amerikaanse literatuur. In een geestige, bijtende, ironische en expliciete stijl verkent ze de
verstoorde machtsverhouding tussen mannen en vrouwen – en doet er nog een schepje bovenop.
Geheimen en gekte in een mysterieus Engels landhuis Augustus 1939. Vanwege het uitbreken van de oorlog krijgt de dertigjarige Hetty Cartwright de opdracht om alle opgezette dieren van
een natuurhistorisch museum in Londen te evacueren naar Lockwood Manor. Het oude vervallen landhuis is echter volledig ongeschikt als bewaarplaats voor de waardevolle collectie. De
driftbuien van Lord Lockwood en een plaag van muizen en ratten bezorgen Hetty slapeloze nachten. Maar als de dieren op onverklaarbare wijze verplaatst worden, of zelfs compleet
verdwijnen, begint Hetty helemaal onrustig te worden. Ze heeft het gevoel dat iets, of iemand, haar door de donkere gangen achtervolgt. Lucy, de dochter van Lord Lockwood, lijkt de sleutel te
zijn tot alle geheimen van Lockwood Manor. Ze heeft last van ernstige paniekaanvallen en woont, na de dood van haar moeder, al jaren afgezonderd in het oude landhuis.
De nieuwe thriller van Australische bestsellerauteur Jane Haper, winnaar van o.a. de Barry Award en CWA Gold Dagger Award. De nieuwe, ijzersterke thriller van prijswinnaar Jane Harper
Het leven van Kieran Elliott veranderde voorgoed op de dag dat een enkel, roekeloos besluit een dramatisch gevolg kreeg. Het schuldgevoel dat hem nog altijd achtervolgt, speelt op tijdens
een familiebezoek aan de kleine kustplaats waar hij opgroeide. Kierans ouders hebben het niet makkelijk in deze stad, waar ieders geluk afhankelijk is van de genadeloze zee. Wanneer er
een lichaam wordt gevonden op het strand, komen lang verborgen geheimen bovendrijven. Een gezonken boot, een vermist meisje, en alle vragen die nooit zijn weggespoeld... ‘Niemand is
zo goed in het oproepen van gevoelens van angst en ongemak als Jane Harper.’ – The Times ‘De overlevenden is opnieuw een perfect gedoseerde, geweldig sfeervolle thriller van een
auteur die met elk boek de lat weer een beetje hoger legt.’ – Booktopia
Dé nieuwe Timothy Ferriss, voor alle lezers van Een werkweek van 4 uur Voor de fans van Brené Brown tot Yuval Noah Harari en van Esther Perel tot Neil Gaiman Timothy Ferriss stelde elf
zorgvuldig geformuleerde vragen aan een hele verzameling succesvolle mensen, zijn tribe. Hun korte profielen en antwoorden op die elf vragen helpen jou ook je meest uitdagende
levensvragen te beantwoorden en buitengewone resultaten te boeken. In Tribe of mentors vind je de gereedschappen, tactieken en gewoontes van meer dan 130 toppresteerders. Laat je
inspireren door de antwoorden van bijvoorbeeld Brené Brown en Yuval Noah Harari. Dit boek bevat praktisch advies van bijzondere professionals die oplossingen hebben gevonden voor
verschillende vraagstukken. Want of je nu je resultaten wilt verbeteren, jezelf opnieuw wilt uitvinden of gewoon wat inspiratie zoekt, iemand anders heeft waarschijnlijk een vergelijkbaar pad
afgelegd! Profiteer nu van de levenslessen van al deze geweldige mensen. De pers over Een werkweek van 4 uur ‘Minder werken, meer leven? In Een werkweek van 4 uur leert Ferriss u hoe
u ontsnapt aan de 9-tot-5-mentaliteit én een rijk leven kunt leiden.’ Zin ‘Geweldig! Dit boek zal je leven veranderen.’ The New York Times
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held. 'Verhalen gaan niet alleen maar over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de hoofdpersonen tot leven laten
komen. Een beetje spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.' Welkom in de wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet wie Podkin Eenoor is. Van jong tot oud kennen ze de
verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard
aankomt in de konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt hij aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor het dappere konijntje dat ondanks zijn jonge leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan. Magische illustraties Met heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit fantastische
avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als De Hobbit en natuurlijk Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R.
Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry Pratchett.
Het is een verhaal met epische allure, en een hartverscheurend menselijk drama tegelijk. Verloren adel is het eerste boek over de vergeten geschiedenis van de verliezers van de Russische Revolutie: de
aristocratie. Overvallen door de bolsjewieken werden de `uitgerangeerde mensen meegesleurd in de schepping van het nieuwe Rusland, het Rusland van Stalin. Hun geschiedenis is er een van geplunderde
paleizen en brandende landgoederen, van wanhopige vluchtpogingen in het holst van de nacht, van gevangenschap, verbanning en executies. Het is het verhaal van een eeuwenoude elite die bruut werd
onteigend en uitgeroeid, samen met de rest van het oude Rusland. Toch is Verloren adel ook een verhaal van aanpassen en overleven. Velen uit de voormalige tsaristische bovenlaag worstelden zich door
het verlies van hun wereld en de daaropvolgende jaren van onderdrukking heen en probeerden in de nieuwe, vijandige orde van de Sovjet-Unie een plaats voor henzelf en hun gezin te bemachtigen. Aan de
hand van het lot van twee vooraanstaande aristocratische families de Sjeremetjevs en de Golitsyns laat Smith zien hoe zelfs tijdens de donkerste dagen van terreur het dagelijks leven gewoon doorging.
Verloren adel is geschreven met veel inlevingsvermogen en gevoel voor nuance. Het is niet alleen een dramatisch portret van de eens zo rijke en machtige aristocratische bovenlaag, maar ook een
meeslepende geschiedenis van Rusland in de eerste helft van de twintigste eeuw.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende
jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Adviezen en tips voor het opstellen van een ondernemingsplan.
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Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
UITSLUITEND GESCHIKT VOOR IBOOKS Dit boeiende en alomvattende handboek is een onmisbare hulp om te kunnen overleven in de wildernis en in elk klimaat, op land of op zee, voor kampeerders,
trekkers en zeilers en verder voor iedereen die zich bezighoudt met outdooractiviteiten.
Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze hebben er dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een
machtig fort. Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de tandenfee, aan de twee-miljoen-euro-winkel, of
wie weet zelfs aan de raadsels uit de denkkamer van diepe gedachten? Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdenvierde verdieping.
Veertig hotels in de interessantse steden ter wereld die ingericht zijn door beroemde (interieur)ontwerpers.

In De Droom van H.G. Wells is er sprake van een raamvertelling: er wordt een verhaal in een verhaal verteld. De roman begint ergens rond het jaar 4000, en we volgen de
bioloog Sarnac die op vakantie is met zijn geliefde. Als Sarnac een dutje gaat doen heeft hij een hele vreemde, uitgebreide droom. Deze droom vormt de rest van het verhaal, en
volgt het volledige leven van Harry Mortimer Smith, een Engelsman die leefde aan het begin van de twintigste eeuw. Door een verhaal uit zijn eigen tijd te laten vertellen door
iemand uit de verre toekomst kan Wells kritiek leveren op de aspecten van de maatschappij waarvan hij denkt dat er in de toekomst anders over wordt gedacht. Zo gaat Smith
weg bij zijn vrouw omdat ze is vreemdgegaan, en vertrekt hij naar het front van de Eerste Wereldoorlog om te gaan vechten in een zinloze oorlog. H.G. Wells (1886-1946) geldt
als pionier van het sciencefictiongenre. Zijn fantasierijke boeken over de toekomst of het leven op andere planeten spreken nog altijd tot de verbeelding. Tot zijn bekendste
werken horen The Time-machine, The invisible man en The War of the Worlds, dat onder andere tot hoorspel, musical en speelfilm is verwerkt.
Wanneer Selma over een okapi droomt, weet iedereen in het dorp hoe laat het is: binnen 24 uur zal er iemand sterven. Halsoverkop worden hartenwensen uitgesproken en
geheimen opgebiecht. Maar er valt niet te ontkomen aan het lot: de beste vriend van Selma’s kleindochter Louise verongelukt op dramatische wijze. Jaren later wordt Louise
verliefd op Frederik, een boeddhistische monnik die in Japan woont. Hun relatie beperkt zich tot het schrijven van brieven, maar als Selma sterft, staat hij weer voor haar neus.
Met veel gevoel zet Mariana Leky een onvergetelijke liefde neer. De kleurrijke dorpsbewoners met hun gewoontes en hun (on)hebbelijkheden scheppen in Vanuit hier zie je alles
een wereld waarvan je maar heel moeilijk afscheid kunt nemen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'Niek de Groot gaat uit zijn dak' is deel 7 in de waanzinnig populaire graphicnovelserie Niek de Groot van Lincoln Peirce.
Humor en schaterlachen verzekerd. Voor de fans van Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Er komt een nieuwe jongen bij Niek in de klas. De rector vraagt Niek om hem
onder zijn hoede te nemen en hem wegwijs te maken op school. Nieks nieuwe vriend heeft niet alleen een rare naam, maar hij is ook saai en ziet eruit alsof hij elk moment in
huilen kan uitbarsten. Hij lijkt een blok aan Nieks been. Zit Niek opgescheept met een probleem of gaan hij en zijn nieuwe vriend grootse avonturen beleven? Kijk voor meer
informatie over Niek de Groot of schrijver Lincoln Peirce op www.graphic-novels.nl
In een doorlopend verhaal wordt verteld over de geschiedenis van de Griekse goden. Vanaf ca. 13 jaar.
Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen?
Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk
positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor
jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een
loodzwaar kampeerbed.
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