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Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als
een van de invloedrijkste figuren uit de
wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het
eerste gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het
verzet tegen de racistische, onderdrukkende politiek
in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op
de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de
onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In
het eerste deel van deze grootse biografie weet
historicus Ramachandra Guha een levendig beeld te
schetsen van Gandhis jeugd in India, zijn studiejaren
in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen
1893 en 1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal
en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een
politiek leider en groot voorvechter van geweldloos
verzet tegen ongelijkheid en discriminatie.
Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd
naslagwerk.' NRC Handelsblad 'Eindelijk een
geschiedenis van democratisch India die net zo
fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.'
Financial Times 'Dat hierover ooit nog een beter
boek geschreven zal worden is nauwelijks
voorstelbaar.' Sunday Telegraph
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is
hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien
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teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen in
zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Moordenaar des Konings is het tweede deel van
Robin Hobbs trilogie De Boeken van de Zieners. Een
klassieker op het gebied van de moderne fantasy.
Fitz heeft zijn eerste gevaarlijke missie als
moordenaar des konings maar net overleefd.
Verslagen en bitter zweert hij zijn eed aan koning
Vlijm te verbreken. Maar liefde en andere dringende
zaken doen hem toch terugkeren naar de
Hertenhorst, waarna hij terechtkomt in een dodelijke
intrige van de koninklijke familie. De Rode Kapers
beginnen ondertussen met nieuwe, dodelijke
aanvallen aan de kust en laten afgebrande dorpen
en krankzinnige slachtoffers achter. Maar het
koninkrijk wordt ook van binnenuit aangevallen:
verraders bedreigen de troon van de zieke koning. In
deze tijden van nood ligt het lot van het koninkrijk in
de handen van Fitz – en zijn rol in de redding van het
rijk zou wel eens het ultieme offer kunnen worden.
‘Elke nieuwe roman van Robin Hobb is er een om te
vieren.’ George R.R. Martin Trefwoorden: De
Boeken van de Zieners, Fitz, Nar, Bij, George R.R.
Martin
De nieuwste roman van de auteur van Aan de rand
van het meer nu in midprice Een groep jonge,
veelbelovende kunstenaars onder leiding van de
charismatische Edward Radcliffe neemt in de zomer
van 1862 haar intrek in een prachtig landhuis aan de
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oever van de Theems in Oxfordshire. Ze zijn van
plan zich een zomer lang onder te dompelen in
creativiteit en inspiratie. Maar aan het eind van die
zomer is een van hen dood, een van hen verdwenen
en is een onbetaalbaar erfstuk gestolen. Meer dan
honderdvijftig jaar later vindt Elodie Winslow een
leren tas met daarin de foto van een mooie jonge
vrouw in victoriaanse kleding, en een tekening van
een prachtig huis in de bocht van een rivier. Elodie
herkent het huis van een sprookje dat haar moeder
haar altijd vertelde toen ze klein was, maar haar
oom, haar enige nog levende familielid, wil niets
zeggen als hij de foto van de vrouw ziet. Wat is er al
die jaren geleden gebeurd in dat schitterende huis?
En waarom voelt Elodie zich zo geroepen het
mysterie te ontrafelen? De pers over Kate Morton
‘Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.’
NBD Biblion ‘Een zeer ontroerend en aangrijpend
verhaal.’ Hebban.nl ‘Een boek om ’s nachts bij
kaarslicht te verslinden.’ Boek Magazine
Een hondenleven is deel 4 van de waanzinnig
populaire graphic novel-serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney. Opnieuw: buikpijn van het
lachen! Zomervakantie! Bram vraagt zich af waarom
iedereen zo nodig naar buiten moet als de zon
schijnt. Als zelfbewust binnenmens beleeft hij zijn
ideale vakantie: geen verantwoordelijkheden, geen
regels en lekker met de gordijnen dicht achter zijn
computer gamen. Totdat zijn moeder de perfecte
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vakantie voor hem bedenkt: ze organiseert
ZOMERACTIVITEITEN met de familie en is ervan
overtuigd dat Bram dit een van zijn allerbeste
vakanties zal vinden. Bram moet naar het zwembad
en er is zelfs een LEESCLUB VOOR JONGENS.
Bram bedenkt een list: hij gaat geld verdienen als
tuinier. Maar wordt hij daar werkelijk rijk van? Of is
hij deze vakantie veroordeeld tot zijn familie?
A new guide to conducting more comprehensive and
meaningfulpsychological assessments of young
children Early Childhood Assessment presents a
thorough, step-by-stepapproach to the
comprehensive psychological assessment of
youngchildren. In addition to covering major
psychological tests, thisinvaluable resource includes
specific guidelines and formats forinterviewing
parents and other caregivers, observing children
andcaregiver-child interaction, conducting dynamic
assessments,writing reports, and evaluating
outcomes of recommendedinterventions. Dr. Lidz's
approach encourages a broad range of observation
with anoverarching objective of completing a picture
of the "whole" child,from family life to socialemotional and neuropsychologicalfunctioning. She
leads the reader through each step of
acomprehensive assessment, touching on the major
data sourcesnecessary for a full understanding of
the child within differentenvironments. Throughout
the book, Dr. Lidz advocates bestassessment
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practices that reflect the interests of children
andfamilies. Features useful information on: *
Conducting initial interviews and observations for
setting thecourse of the assessment * Using
standardized and nonstandardized approaches to
generateboth qualitative and quantitative data *
Viewing children and families within their
culturalcontexts * Integrating assessment data
sources to generate meaningfulrecommendations
and readable reports Plus: * Includes unique
chapters on play, observation of parent-child
andteacher-child interactions, and dynamic
assessment Early Childhood Assessment is a
valuable tool for professionals andstudents who are
concerned about the richness and complexity
ofchildren's development within their families and
communities.
Wat is belangrijker in de liefde: wat we wensen of
wat het lot ons heeft toebedeeld? Bepalen onze
keuzes of we gelukkig worden, of gebeurt dat door
krachten die we niet onder controle hebben? Dat
vreemde in mijn hoofd draait om deze vragen en
portretteert tegelijkertijd de spanning tussen het
stadsleven en het gezinsleven. Mevlut Karatas is
een straatverkoper die in boza handelt, een
traditioneel Turks drankje. In Dat vreemde in mijn
hoofd wordt niet alleen het liefdesverhaal
beschreven van Mevlut en zijn vriendin Rayiha, aan
wie hij brieven schrijft, maar ook zijn leven in de
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straten van Istanbul in een periode die vier decennia
omspant, van 1969 tot 2012. In deze tijd heeft
Mevlut overdag diverse baantjes, naast het verkopen
van drank tijdens de kille nachten. Hij is getuige van
de veranderingen die de stad en zijn bewoners
ondergaan en vraagt zich vaak af wat de bron van
de gekte in zijn hoofd is, een gekte die hem anders
maakt dan alle anderen. Dat vreemde in mijn hoofd
wordt verteld vanuit het perspectief van een groot
aantal personages en is een modern epos over het
leven in een metropool. Een nieuwe triomf in het
rijke oeuvre van de meesterverteller Orhan Pamuk.
Hou jij er ook van om je huis om te toveren tot een warme
thuis, om van je kerstboom een unieke creatie te maken en je
familieleden te verwennen met leuke zachte cadeautjes? Dit
winterse haakboek heeft het allemaal! De Italiaanse Ilaria
Caliri is verzot op amigurumi. Ze hoeft maar naar een bol
garen te kijken en de inspiratie voor een nieuw figuurtje
borrelt al op. Dit boek verzamelt haar leukste winterse
figuurtjes, zoals een vrolijke Kerstman, speelse elfjes en een
knuffelbare sint-bernardshond. Daalt de temperatuur onder
het vriespunt? Neem dan een bolletje garen en dit boek op je
schoot, en je bent zo in Winter Wonderland! Dit boek bundelt
15 patroontjes, eenvoudig zelf te maken en volledig aan je
eigen voorkeur aan te passen. Beginners kunnen na een
korte introductie tot de verschillende steken en technieken
ook meteen aan de slag. Ilaria Caliris patroontjes waren ook
al te vinden in de populaire Zoomigurumireeks.
‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk, geestig en
verbazingwekkend veelzijdig is deze roman.’ – Trouw
Kerewin Holmes heeft zich teruggetrokken in een
zelfgebouwde toren aan de kust van Nieuw-Zeeland. Haar
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isolement wordt doorbroken door een merkwaardig jongetje
dat niet kan spreken en dat wordt opgevoed door zijn
pleegvader, een Maori-fabrieksarbeider. Kerewin is een
verhaal vol liefde, tederheid en geweld, waarin twee culturen
op aangrijpende wijze met elkaar worden verweven.
In V.S. Naipauls ‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt
Mohun Biswas na de verdrinkingsdood van zijn vader van de
ene naar de andere verblijfplaats gestuurd, totdat hij in de
familie Tulsi trouwt. Maar daarmee is nog steeds geen einde
gekomen aan zijn afhankelijkheid van anderen. Hij komt in
opstand en door middel van verschillende carrières probeert
hij zich uit de greep van zijn schoonfamilie te worstelen en
eindelijk een huis voor zichzelf te verwerven. Losjes
gebaseerd op het leven van V.S. Naipauls vader op Trinidad
vormt deze roman een hartverscheurende, tragikomische
beschrijving van een man op zoek naar autonomie tegen de
achtergrond van de dekolonisatie. Het oeuvre van V.S.
Naipaul werd in 2001 met de Nobelprijs voor de Literatuur
bekroond.
Een baby ligt buiten in zijn wiegje te kraaien. Langzaam sluipt
de wolf dichterbij... Een troep wolven waart in de bosrijke
omgeving van het dorpje Hope in Montana, de streek waar ze
een eeuw geleden tot op het laatste exemplaar werden
afgeslacht. Nu worden ze beschermd door de wet en door de
29-jarige biologe Helen Ross, die in het gebied is om deze
prachtige wilde dieren te observeren. Ook moet ze zien te
voorkomen dat de wolven opnieuw worden uitgeroeid. Dit tot
groot ongenoegen van de lokale schapenfokkers die hun
kuddes bedreigd zien. Nicholas Evans laat zien hoe de
emoties in het afgelegen dorp langzaam steeds hoger
oplopen en uiteindelijk tot een aangrijpende confrontalie
leiden. Voor geen van de bewoners zal het leven ooit nog
hetzelfde zijn.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs
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en hindoes vredig naast elkaar, tot er er een trein vol
vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert. De
burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is
begonnen. Trein naar Pakistan is het diepmenselijke en
ontroerende verhaal van een eeuwenoude
dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh
de lezer de complexiteit van opkomende polarisatie en
geweld. In 2017 is het precies zeventig jaar geleden dat India
en Pakistan van elkaar werden afgescheiden nadat de Britse
kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes
naar de andere kant van de grens emigreren, met miljoenen
slachtoffers aan beide kanten. Die pijnlijke en vaak vergeten
geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar Pakistan
van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend
boek.
In een Londense hotelkamer noteert een uitgerangeerde
Westindische politicus zijn overpeinzingen over de eerste
veertig jaar van zijn leven
Isaac, een vluchteling uit Oeganda, strijkt neer in de VS. Hij
wordt verliefd en bouwt een nieuw leven op met Helen, zijn
maatschappelijk werker. Zijn ogenschijnlijk kalme bestaan in
de Midwest wordt overschaduwd door het verleden waar hij
amper zijn mond over opendoet. Niet alleen om wat hij heeft
gedaan, ook om wie hij heeft achtergelaten: de dierbare
vriend, de charismatische leider die hem de revolutie liet
kennen en toen alles opofferde om hem te redden.
Mengestu?s thema?s ? ballingschap, verlies, eenzaamheid ?
opnieuw prachtig uitgewerkt.

Met ‘De lerares van Fellsworth’ is Sarah Ladd er
opnieuw in geslaagd een historische roman te
schrijven die bol staat van romantiek en spanning.
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Annabelle Thorley raakt alles kwijt na het
faillissement van haar vader. Haar verloofde verlaat
haar en ze is overgeleverd aan haar broer, die alleen
om zichzelf geeft. Ze ziet maar één uitweg: werk
zoeken. Ze gaat aan het werk als lerares op
Fellsworth, het landgoed van haar oom en tante.
Daar ontmoet ze weduwnaar Owen Locke. Maar in
plaats van het eind van alle problemen, is dit in feite
pas het begin... De historische romans van Sarah
Ladd lees je in één adem uit. Eerder schreef zij ‘De
winkel aan Blinkett Street’ en ‘Het woud van
Emberwilde’.
In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar
Kazuo Ishiguro schrijven we 1930. Christopher
Banks is Engelands meest gevierde detective; de
zaken die hij behandelt, zijn in Londen het gesprek
van de dag. Maar één onopgeloste misdaad blijft de
ogenschijnlijk afstandelijke Banks achtervolgen: de
geheimzinnige verdwijning van zijn ouders in het
oude Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij
wezen waren’ speelt zich afwisselend af in Londen
en Sjanghai tijdens het interbellum. Het is een
verhaal van herinneringen, intriges en de behoefte
om terug te keren. Kazuo Ishiguro is een van de
meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het
Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In
romans met een grote emotionele zeggingskracht
legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de
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wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Hillary Rodham Clinton doet van binnenuit verslag
over de crises, keuzes en catastrofes die ze heeft
meegemaakt in de vier jaar waarin ze minister van
Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten is
geweest en beschrijft hoe haar kijk op de toekomst
daardoor is beïnvloed. Een onthullende kijk achter
de schermen van de internationale diplomatie. `We
komen in het leven allemaal voor cruciale keuzes te
staan, schrijft ze aan het begin van haar persoonlijke
kroniek van vier jaar waarin ze in het middelpunt
stond van de wereldpolitiek. `Het leven draait om het
maken van dat soort keuzes. Onze keuzes en hoe
we daarmee omgaan bepalen wat voor mensen we
worden. Na de presidentsverkiezingen van 2008
verwachtte ze dat ze voor de staat New York zou
terugkeren in de Senaat. Maar tot haar verbazing
vroeg de man die haar in de strijd om de
Democratische nominatie had verslagen, de pas
verkozen president Barack Obama, haar om minister
van Buitenlandse Zaken te worden. Dit boek is de
neerslag van de vier uitzonderlijke, historische jaren
die volgden, en van de keuzes waarvoor zij en haar
collegas kwamen te staan. Clinton en Obama
moesten gehavende bondgenootschappen
oplappen, een eind maken aan twee oorlogen en
een antwoord zoeken op een wereldwijde financiële
crisis. Ze kregen te maken met een steeds sterkere
concurrent, China, met bedreigingen vanuit Iran en
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Noord-Korea en met de Arabische Lente die het
Midden-Oosten in vuur en vlam zette. Hillary Clinton
biedt de lezer een masterclass in internationale
diplomatie op het hoogste niveau. Ze geeft ook heet
van de naald haar kijk op hoe macht `slim kan
worden aangewend om veiligheid en voorspoed te
brengen in een wereld waarin de Verenigde Staten
een land blijven waar niemand omheen kan.
Through play children can express emotions that
they cannot verbalise. This completely revised
edition of a classic, field-leading resource explains to
clinicians how best to identify children's problems
using play therapy techniques.
Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de
daarmee verbonden normen en waarden.
Anil keert terug naar haar vaderland Sri Lanka, dat
verwoest wordt door een burgeroorlog. In opdracht
van de Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de
slachtoffers van moordpartijen op het eiland.
Wanneer ze in de ban raakt van een skelet dat ze
vindt, volgt een koortsachtige zoektocht naar de
identiteit van deze man - totdat Anils eigen leven in
gevaar komt.
An account of an Austrian mountain climber's
escape from a British internment camp in India
during World War II and his twenty-one-month
journey through the Himalayas to safety in the
Forbidden City of Lhasa in Tibet.
Het is 1527, en de Sacco di Roma is in volle gang: een
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woeste plundering waarbij Rome door een huurleger
volledig onder de voet wordt gelopen. Terwijl de stad in
brand staat weten twee van haar meest kleurrijke
bewoners te ontsnappen. Fiametta is een wonderschone
courtisane, Bucino de dwerg die haar met raad en daad
bijstaat. Vroeg in de ochtend na de overval gaan ze op
weg naar Venetië, een stad waar, menen zij, het geld op
straat ligt. Bucino is slim, zijn ogen zien alles en hij heeft
een scherpe tong, Fiametta is mooi en handig. Al snel
doen zij met hulp van een jonge, blinde genezeres en
een scanduleuze dichter uit Rome weer goede zaken.
Maar Venetië is een stad die zo zijn eigen verlokkingen
kent en de grootste uitdaging blijkt uiteindelijk die jonge,
blinde vrouw die hun leven en uiteindelijk ook hun hart
binnen weet te dringen – met vernietigende gevolgen
voor allen.
Droombos is het derde deel van de Bostrilogie,
geschreven door de Zuid-Afrikaanse auteur Dalene
Matthee. De jonge Karoliena Kapp groeit op in het
Knysnabos. Dankzij haar scholing op kosten van de kerk
en de genegenheid van ondernemer Johannes Stander,
heeft Karoliena de mogelijkheid om ergens anders te
gaan wonen. Ze belandt bij een Engelse dame die haar
voorbereidt op het huwelijk met Johannes. Maar al
tijdens de wittebroodsweken ontdekt Karoliena dat zij
niet zonder het Bos kan leven. Ze keert terug naar haar
geboortegrond om te ontdekken wie zij werkelijk is.
‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht
legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld
bloot.’ – Nobelprijscomité 2017 Na de zelfmoord van
haar dochter blijft Etsuko, een Japanse weduwe die in
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Engeland woont, alleen achter met haar herinneringen.
Deze voeren haar terug naar een warme zomer in
Nagasaki en de strijd van haar en haar familie om na de
oorlog een nieuw bestaan op te bouwen. Als haar
herinne ringen zich concentreren rond haar vreemde
vriendschap met Sachiko – een rijke vrouw die tot
armoede is vervallen – en haar dochter Mariko, nemen
zij een macabere wending. Heden en ver leden worden
vermengd in een verhaal van een aangrijpende
ontroering.
Play Therapy: Treatment Planning and Interventions:
The Ecosystemic Model and Workbook, 2e, provides key
information on one of the most rapidly developing and
growing areas of therapy. Ecosystemic play therapy is a
dynamic integrated therapeutic model for addressing the
mental health needs of children and their families. The
book is designed to help play therapists develop specific
treatment goals and focused treatment plans as now
required by many regulating agencies and third-party
payers. Treatment planning is based on a
comprehensive case conceptualization that is
developmentally organized, strength-based, and
grounded in an ecosystemic context of multiple
interacting systems. The text presents guidelines for
interviewing clients and families as well as pretreatment
assessments and data gathering for ecosystemic case
conceptualization. The therapist's theoretical model,
expertise, and context are considered. The book
includes descriptions of actual play therapy activities
organized by social-emotional developmental levels of
the children. Any preparation the therapist may need to
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complete before the session is identified, as is the
outcome the therapist may expect. Each activity
description ends with a suggestion about how the
therapist might follow up on the content and experience
in future sessions. The activity descriptions are practical
and geared to the child. Case examples and completed
sections of the workbook are provided. It provides the
therapist with an easy-to-use format for recording critical
case information, specific treatment goals, and the
overall treatment plan. Workbook templates can be
downloaded and adapted for the therapist's professional
practice. Presents a comprehensive theory of play
therapy Clearly relates the theoretical model to
interventions Provides examples of the application of
both the theory and the intervention model to specific
cases Describes actual play therapy activities Workbook
format provides a means of obtaining comprehensive
intake and assessment data Case examples provided
throughout
Door zijn gulzigheid komt een zebra te laat bij de grot,
waar de andere dieren al hun mooie patronen en kleuren
hebben gevonden. Daardoor blijft er voor hem een te
klein zwart kleed over. Prentenboek met gestileerde,
kleurrijke afbeeldingen. Vanaf ca. 5 jaar.
Methode om de sociaal-cognitieve vaardigheden van
kinderen in de basisschoolleeftijd te onderzoeken.
De broers Subhash en Udayan zijn als kind
onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen
de maatschappelijke spanningen van de jaren zestig. De
charismatische Udayan raakt in de ban van een groep
radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel:
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zijn eigen leven en dat van zijn broer, zijn ouders en
zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de dramatische
gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash
naar Amerika, maar de terugslag van zijn daden
weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers is een
gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die
bepalen wie we zijn, of we dat nou willen of niet. Jhumpa
Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek
weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je
na lezing niet snel loslaat.
Om te ontsnappen aan de herinneringen aan zijn verloren
geliefde heeft Odd zich teruggetrokken in een afgelegen
bergklooster. IJzige decemberwinden en diepe sneeuw
isoleren de abdij, en toch is het er niet pluis. Odd sluit
vriendschap met de witte hond Boo. Hij kan een kameraad
gebruiken, want het hele complex krioelt van de bodachs;
onheilspellende voorboden van extreem geweld, die alleen
zichtbaar zijn voor iemand met bijzondere gaven. Odd blijft
een magneet voor moeilijkheden, zelfs te midden van
excentrieke monniken in een onherbergzame schuilplaats.
Want hier loert een vijand die erger is dan ooit tevoren. Dean
Koontz is een van de populairste schrijvers ter wereld. Omdat
hij schrijft over memorabele personages. Omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Omdat hij zich niet stoort aan genregrenzen. De
verbazingwekkende Odd Thomas-serie vertoont al deze
kenmerken en meer.
Als kruimeldief leefde hij in de schaduwen van de stad... Dit
derde en laatste deel van de Legenden vertelt het verhaal
van kruimeldief Robbie, die onverwacht een grote rol krijgt in
de geschiedenis van Krondor. Hoewel hij echt een van de
besten in zijn vak is, en zeker beter dan zijn leeftijdgenoten,
is Robbie toch echt niet meer dan dat: een kruimeldiefje. Tot
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hij prins Arutha helpt prinses Anita uit de klauwen van de
zwarte hertog te redden, wat hem op een levensgevaarlijke
vete met diens kornuiten komt te staan. Gesteld voor de
keuze besluit Robbie zelf de stad te verlaten, liever dan in
een verzwaard vat op de bodem van de zee terecht te
komen.Hij vlucht naar Land's End, waar hij met zijn
vingervlugheid zijn kostje bij elkaar hoopt te kunnen
scharrelen. Maar al snel brengen zijn bravoure en zijn grote
mond hem weer in een lastig parket - een parket dat zijn
dood wel eens zou kunnen worden...
Website Anita Shreve anitashreve.co.uk
Hoe kunnen we voor rechtvaardigheid (solidariteit) strijden als
we geen beroep kunnen doen op absolute waarheid
(contingentie) en wij dat ook beseffen (ironie)? Dat is de
centrale vraag uit deze dit standaardwerk (1989) van de
Amerikaanse filosoof Richard Rorty (1931-2007). De vraag is
nog steeds actueel. Kijk maar naar het debat over
cultuurrelativisme versus 'Verlichtingsfundamentalisme'.
Volgens Rorty heb je vaak meer aan romans dan aan
filosofische argumenten om te achterhalen wat moreel goed
is. Aan deze heruitgave van de Nederlandse vertaling is nu
ook de vertaling van Rorty's autobiografische essay 'Trotsky
en de wilde orchideeën' toegevoegd, waarin hij ingaat op zijn
linkse opvoeding en intellectuele ontwikkeling. Met een
voorwoord van Ger Groot.
Play Therapy Treatment Planning and InterventionsThe
Ecosystemic Model and WorkbookAcademic Press
11 Kay Scarpetta 'Ik staar de duisternis in, half gelovend dat
ik, als de morgen komt, zal ontdekken dat wat er is gebeurd,
gewoon weer een van mijn akelige dromen is geweest.' Kay
Scarpetta is kapot van de brute aanslag op haar leven. Ze
zoekt steun bij een vriendin, de psychiater Anna Zenners.
Maar ook hier komt ze niet tot rust. Het wapen waarmee
commissaris Diane Bray is vermoord, wordt aangetroffen in
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Scarpetta's huis en de bewijzen tegen Kay stapelen zich op.
Als laatste strohalm rest er voor Kay Scarpetta niets anders
dan een beroep te doen op Het eindstation, een organisatie
waarbij haar nichtje Lucy Farinelli betrokken is... Sinds het
verschijnen van haar debuut Fataal weekend is Patricia
Cornwell niet meer weg te denken van het internationale
thrillerfront. `Een verhaal vol prachtige dialogen en
onverwachte wendingen.' Brabants Dagblad
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