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In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een
manuscript dat generaties lezers in zijn ban zal krijgen.
Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt de
titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met
een dubbel huwelijk, en niet met de dood van de grote held
vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript worden
gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene
pogingen het boek gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal
het boek verschijnen. Deze editie is de oerversie, in de
prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en
Dieuwke Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo
lang als de gecanoniseerde versie, ontbeert de lange
uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere
scènes en verwikkelingen en leidt naar een geheel ander
einde. Met de uitgave van deze oorspronkelijke versie zag
een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat
sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière
bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een
leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate
verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New
York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet
terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar
voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar
bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere
vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door
die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet
voor Mac.
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De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt overal
lekkers naartoe: naar de aapjes in het oerwoud, de pinguins
op de Zuidpool en een beertje in zijn grot. Kun jij alle eitjes en
lekkernijen vinden? Groot zoekplatenboek met kleurrijke,
gedetailleerde dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld
moeten worden. Vanaf ca. 4 jaar.

EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA
VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS
TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt
jacht op een bende schurken die een milieuramp
ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe
dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn
zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen
ondertussen een historische schat van de Azteken
op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen
valt. Hun zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar
Cuba, recht in de armen van de vijand.
Dit computerboek is geschreven voor senioren die
voor het eerst een computer gaan gebruiken. Door
een uitgebreid register is het ook een opzoekboek.
Uitgegaan wordt van het nieuwste
besturingssysteem Windows 7.
Wat als het einde veel dichterbij is dan je denkt? Nu
Saddam Hussein en Yasser Arafat niet langer in het
vizier zijn, lijkt in het Midden-Oosten eindelijk een
tijdperk van welvaart en veiligheid te zijn
aangebroken. Met behulp van een Amerikaanse
president die voorstander is van vrijheid en
democratie, hebben de Israëliërs en de Palestijnen
een vredesverdrag getekend.
Er is een einde
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gekomen aan het geweld en de economie bloeit als
nooit tevoren. Achter de horizon dreigt echter een
nieuw gevaar. In Rusland is een dictator opgestaan.
Iran doet zijn uiterste best zijn kernwapenarsenaal
compleet te maken. Onder leiding van Moskou en
Teheran is er een nieuwe as van het kwaad in
opkomst. Twee hoge veiligheidsadviseurs van het
Witte Huis, Jon Bennett en Erin McCoy, gaan met
gevaar voor hun leven en alles wat hen lief is op
zoek naar het ene antwoord: stormt de wereld af op
de totale verwoesting die 2500 jaar geleden werd
voorzegd? Een bloedstollende, internationale thriller
over een wereld aan de vooravond van de
Apocalyps. * in drie maanden 150.000 exemplaren
verkocht in Amerika * New York Times best-seller
Een lezer op Amazon: Thanks mr. Rosenberg, you
ruined my weekend! Joel Rosenberg schreef 5
bloedstollende, internationale thrillers over de wereld
aan de vooravond van de Apocalyps. Terroristische
aanslagen, de bouw van de Derde Tempel in
Jeruzalem, kernwapens in Rusland en Iran,
bloedbaden in Irak en de Verenigde Staten leiden tot
grote mondiale spanningen. De Amerikaanse
veiligheidsadviseur Jon Bennett en zijn collega Erin
McCoy gaan samen de strijd aan. Is het einde van
de geschiedenis nabij? Welke rol spelen
eeuwenoude bijbelse profetieën? De thrillers van
Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook
als afzonderlijke delen te lezen. De juiste volgorde
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van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2. De Laatste
Dagen 3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex
5. De Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel
Rosenberg begint met de Twaalfde Imam.
Binnenkort verschijnt het tweede deel Operatie
Teheran. Lees verder »
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte
werkelijkheid", waarin een Amerikaanse antropoloog zijn
ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft en
zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen
plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens
een oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere
broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn
bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest
en hij zweert dan ook wraak op degenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij
het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills
vrienden maken zich ernstig zorgen over hem. Het is
Halt die met de oplossing komt: Will moet een leerling
aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals
meestal krijgt Halt gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Harry Potter en de steen der wijzen
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers
van de negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk
Het kapitaal de wereld zou veranderen. Liefde en kapitaal
onthult echter zijn tumultueuze privéleven en schetst een
portret van een revolutionair, een rokkenjager, een
grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man - zowel
politiek als privé. Als arme student viel Marx voor Jenny, de
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dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen zijn
hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd
trouw gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl
jarenlang door Europa in een tijdperk van politieke
spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte
Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende
echtgenoot. Door gebruik te maken van nooit eerder
toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een intieme
blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van
een man die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan
onze moderne opvattingen over werk, geld en sociale
relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als
redacteur bij Reuters in Washington en Londen. 'Liefde en
kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek. Het geeft
een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn
kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en
van het nauwelijks bekende gezin van Marx. Gabriel geeft
een levendig beeld van een worstelende, maniakale
bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van
middennegentiende-eeuws Europa.' the new york times book
review 'Gabriel geeft een magistrale weergave van het leven
van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die haar
uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de
menselijke familiekant van een man die gewoonlijk gezien
wordt als een berekenende theoreticus.' publishers weekly
'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het begrijpen van wat
Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen
van zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische
privéleven en de mensen die hij liefhad.' washington
independent review of books
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de
bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn
elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele
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leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Bundel korte verhalen die alle de vereenzaming suggereren
van de mens, die hulpeloos poogt contact te vinden met
anderen.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft
weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een
foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert.
Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van
de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe
Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis
ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde
fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld
voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik
kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij
furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van
de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen
voor zijn werk.
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