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Brammert en Tissie hebben niet veel geld om Kerstmis te vieren, maar weten er desondanks
een fantastisch feest van te maken. Prentenboek met fijne schilderingen in pasteltinten. Vanaf
ca. 4 jaar.
De liefde tussen Liselot en Lander dreigt definitief tot een einde te komen als Liselot na een
ernstig ongeluk zwaar gehandicapt wordt. Vanaf ca. 13 jaar.

Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de
Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en
geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen
herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op
kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner,
Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een
van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend
gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie
vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans
schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Rechtsfilosofische beschouwing over het ontstaan en de ontwikkeling van het
gevangeniswezen en de in de westerse samenleving werkzame controlemechanismen
sinds de achttiende eeuw.

Bart Moeyaert vertelt verhalen over een kleine jongen die het geluk heeft op te
groeien met zes grote broers. Die kleine jongen was hij zelf. 'Moeyaert bewijst
overtuigend dat ook een gelukkige jeugd een goudmijn kan zijn voor een
schrijver. Met opmerkingsgave, verbeelding en stijl is het mooi liedjes fluiten - zo
laat Moeyaert met Broere zien.' de Volkskrant 'Broere is een boek dat je met
mondjesmaat leest, om na elk verhaal even in de verte te turen en jezelf te
wentelen in je eigen kinderlijke schatkamer.' HUMO
Speelse uitweidingen over onze beleving van het begrip 'ruimte'.
In de afgelopen tien jaar heeft het internet de wereld van uitgeverij, media en communicatie
gedemocratiseerd. Dit heeft geleid tot een enorme participatiedrift in de wereld van de bits.
Een zelfde trend komt nu tot bloei in de wereld van de dingen. Chris Anderson onthult in
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Makers hoe ondernemers het web gebruiken om bedrijfjes op te zetten met de hele wereld als
afzetgebied en hoe zij significant minder financiële middelen, tooling en infrastructuur nodig
hebben dan traditionele productie. Andersons unieke visie is dat productie op kleine schaal
een belangrijke bron voor toekomstige groei zal zijn; dat het succes van de gigantische
bedrijven op zijn retour is; dat in deze eeuw van open source, op maat gemaakte producten,
en doe-het-zelf-product design, het collectieve potentieel van een miljoen hobbyknutselaars
losgelaten zal worden op de wereldmarkt. De volgende industriële revolutie komt eraan. Over
Makers: 'Makers is zo enthousiasmerend geschreven dat je op het einde van het boek met
dezelfde jongensachtige blik naar de wereld kijkt als de auteur. Dat op zich is al verfrissend.
Maar het boek is ook stevig onderbouwd en rijkelijk gedocumenteerd met voorbeelden.' De Tijd
'Fabrieken zullen niet meer nodig zijn, net zomin als boeren, vrachtwagenschauffeurs en
Chinezen die voor 10 cent per uur zonnebrillen, iPhones of Gucci-jurkjes in elkaar zetten. Wat
je in de toekomst koopt, is een digitaal ontwerp, meer niet. De 3D-printer doet de rest. [...] Er
komt een revolutie aan.' Marian Donner in nrc next Over eerder werk van Anderson: 'Ruim
baan voor de ideeën van Anderson!' Frankwatching.nl 'Een absolute aanrader en een
klassieker [].' Marketingfacts.nl 'Een voortreffelijk boek.' The Times 'Chris Anderson is [] een
connaisseur.' de Volkskrant 'Freeis zonder twijfel één van de relevantste boeken van de
afgelopen tien jaar. Dit meesterwerk is voor iedere ondernemer verplichte kost [].' Dagblad de
Limburger 'Chris Anderson heeft met Free opnieuw een spraakmakend en uitdagend boek
geschreven.' Automatiseringsgids
Des méthodes pour émuler les anciennes machines et leurs jeux (Atari, Commodore..), des
astuces et codes pour tricher sur les consoles actuelles, des pistes pour améliorer les
conditions de jeu (vidéoprojecteur, optimisation du son ...), des conseils pour personnaliser ou
créer ses propres jeux ...
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