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In ‘Paris-Austerlitz’ van Rafael Chirbes kijkt een jonge
schilder uit de gegoede middenklasse van Madrid terug op
zijn verhouding met Michel, een wat oudere arbeider, in
Parijs. Zelf was de schilder op de bonnefooi naar Parijs
gegaan om zich los te maken van zijn familie. Michel biedt
hem zijn bescheiden onderkomen, zijn bed en zijn liefde.
Onbezorgd en gelukkig zijn ze samen. Tot de tegenstellingen
toch te groot blijken: afkomst, opvoeding en leeftijd gaan in
de weg zitten, en aan de onschuld komt een eind. En nu ligt
Michel, die de jongeman redde van de eenzaamheid en hem
zijn trots teruggaf, in het ziekenhuis. Ingedikt tot het uiterste,
schreef Chirbes met Paris-Austerlitz een intense roman over
de liefde.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn
sommige landen rijk en andere arm? Ligt de verklaring in
culturele verschillen, het klimaat of geografische
omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende
economieën ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen,
zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in geweld en
armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten
overtuigend zien dat het de politieke en economische
instituties zijn die het economische succes of falen van een
land bepalen; instituties die innovatie en economische groei
stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs
illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden.
Eén daarvan is Korea, een in wezen homogene staat. In ZuidKorea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en
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heeft de bevolking volop economische kansen; het land is
zeer welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en
kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op
basis van vijftien jaar veldonderzoek en historische research
hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende politiekeconomische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen
rijk zijn en andere arm laat ons met andere ogen naar de
wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van
armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark
Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden
beschouwd als belangrijke kanshebbers voor de Nobelprijs.
James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde
Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson
hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek
geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.'
Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een
belangrijk boek geschreven, dat het verdient te worden
gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek
in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter hand.'
Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden &
ziektekiemen
Het dagelijkse leven is leeg en triviaal als je niet meer naar je
werk hoeft te gaan en de kinderen zelfstandig worden. Alles
waarvan ze gezegd had dat ze zou doen als ze tijd voor
zichzelf had, is er niet echt van gekomen. Op een dag besluit
ze naar de bibliotheek te gaan en kennis te maken met
enkele van de vele romans die ze zichzelf heeft beloofd te
gaan lezen. In de bibliotheek bladert ze door de ene
klassieker na de andere, maar die doen haar niets. Pas als
ze een erotische roman ontdekt, wordt haar interesse gewekt
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en merkt ze dat haar innerlijke verlangens weer tot leven
komen. Sarah Skov is een pseudoniem van een jonge
Deense schrijfster. Zij heeft ook de erotische novelles Mijn
herinneringen aan jou, Eet met mij en Generatie Autoseks
geschreven.
Een vriend en collega van een doodgeschoten
oorlogscorrespondent probeert samen met de voormalige
vriendin diens dood in Joegoslavië in de jaren negentig te
reconstrueren.
An illustrated, general purpose dictionary and encyclopedia of
places, people and events with 90,000 entries and over 5,000
illustrations.

‘Dood van een duivelin’ is het vervolg op de bestseller
‘Leven en liefdes van een duivelin’, de beroemdste
roman van Fay Weldon, die in 1983 verscheen. ‘Leven
en liefdes van een duivelin’ werd maar liefst twee keer
verfilmd, onder anderen met Meryl Streep in de hoofdrol,
en in meer dan twintig landen vertaald. Het was een
verhaal zoals we van de eeuwige dwarsligger Weldon
mogen verwachten, geschreven pal tegen de
feministische revolutie in: het verhaal van de lelijke,
bedrogen huisvrouw Ruth Patchett, en haar zoete wraak
op haar man en diens minnares. In het vervolg op de
briljante zwarte komedie geeft Weldon de tijdgeest
wederom haar karakteristieke draai in dit verhaal van de
kleinzoon van Ruth Patchett, een zelfverzekerde, mooie
twintiger die schijnbaar alles heeft – behalve het juiste
geslacht. Fay Weldon is een van de meest
gerespecteerde en geliefde Britse romanschrijfsters. In
2001 werd Weldon geridderd voor haar werk ‘in dienst
van de literatuur’.
De schrijver neemt zijn intrek in het illustere maar in
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verval geraakte Grand Hotel Europa om te overdenken
waar het is misgegaan met Clio, op wie hij in Genua
verliefd is geworden en met wie hij in Venetië is gaan
wonen. Hij reconstrueert het meeslepende verhaal van
liefde in tijden van massatoerisme, van hun reizen naar
Malta, Palmaria, Portovenere en de Cinque Terre en hun
spannende zoektocht naar het laatste schilderij van
Caravaggio. Intussen vat hij een fascinatie op voor de
mysteries van Grand Hotel Europa en raakt hij steeds
meer betrokken bij het wedervaren van de memorabele
personages die het bevolken en die uit een eleganter
tijdperk lijken te stammen, terwijl de globalisering ook op
die schijnbaar in de tijd gestolde plek om zich heen
begint te grijpen. Grand Hotel Europa is de grote roman
van Ilja Leonard Pfeijffer over het oude continent, waar
zoveel verleden is dat er voor toekomst geen plek meer
is en waar het meest reële toekomstperspectief geboden
wordt door de exploitatie van dat verleden in de vorm
van toerisme. Het is een theatraal en lyrisch boek over
de Europese identiteit, nostalgie en het einde van een
tijdperk. Het is, hoe verontrustend het ook zijn mag, zijn
beste boek tot nu toe.
In de cli-fi roman 'IMOJIMAN' is VDR, de AI-therapeut
die mens werd in de prequel 'Planet Paradroid', op zoek
naar zingeving. Is bewustzijn immers niet belangrijker
dan intelligentie? VDR zwerft rond in het Wood Wide
Web en noemt zichzelf Imojiman. Via zijn menselijke
soulmate Stek belandt hij in El Sur, de woestijn van
Espania. De bewoners zijn outlaws die handelen in
mensen en plutonium. Eco-activiste en biologe Charlie
Silverant bestiert in El Sur haar ondergrondse
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plantenimperium, waar ze zoekt naar manieren om het
antropoceen een halt toe te roepen. Deze omgeving,
waarin natuur en technologie op onwaarschijnlijke wijze
samenkomen, is voor VDR ideaal om zijn bewustzijn de
vrije loop te te laten. Lukt het hem zijn nieuwe droom,
zich voortplanten, waar te maken? Lukt het zijn vrienden
uit Damstad, die in El Sur het huwelijk van Stek en
Winston komen vieren, zich te verzoenen met hun
onvermijdelijke lot? Het boek is tevens verkrijgbaar als
paperback in 6 verschillende kleuren. www.pjpancras.nl
Dit boek is een poging om op de meest onnozele manier
mogelijk de Bijbel te bekritiseren. Vergelijking met de
Heilige Koran vormt de basis van mijn kritiek.
Je zou zo verliefd kunnen worden op het Ierse stadje
Redstone. De mensen zijn aardig en in de winkels en
cafés heerst een gezellige drukte. Ook Francesca voelt
zich hier thuis. Hoewel haar man werkloos en depressief
is, en bij haarzelf de overgang opspeelt, probeert ze
vrolijk en energiek te blijven om haar gezin bij elkaar te
houden. Peggy is altijd een rusteloze ziel geweest. Nu ze
de dertig nadert is het eindelijk gelukt haar droom te
verwezenlijken. Ze heeft haar eigen winkel geopend,
midden in de stad. Zal ze nu ook de liefde toelaten in
haar hart? Wanneer de Australische weduwe Lillie op
zoek gaat naar haar roots in Ierland, belandt ze in
Redstone waar ze al snel nieuwe vrienden maakt. Maar
Lillie kan niet met haar eigen grote verdriet omgaan.
Cathy Kelly, bestsellerauteur van onder andere Speciaal
voor jou, Dan komt alles goed, Het huis aan het plein en
Het hart van een vrouw, was journaliste voordat ze
romans begon te schrijven. Haar werk, geïnspireerd op
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de boeken van Maeve Binchy, wordt in meer dan vijftien
landen uitgegeven. Cathy Kelly is Ierlands ambassadeur
voor UNICEF. Ze woont met haar gezin in Wicklow,
Ierland.

De enorme invloed van je darmbacteriën op je
gezondheid De bacteriën in je ingewanden bepalen
mede hoe je oud wordt, hoe je hormoonhuishouding
eraan toe is, hoe je huid eruit ziet en wat je gewicht
is. Hoe vatbaar ben je voor allergieën, hoe gevoelig
is je weerstand? In je buik wordt dus veel bepaald!
De minuscule organismen die in de darmen leven,
zijn altijd een onderbelicht deel van ons lichaam
geweest. Maar recente studies tonen aan dat het
uiterst belangrijk is om zorgvuldig om te gaan met
deze bacteriën. Onze westerse leefstijl brengt onze
darmbacteriën, en daarmee onze gezondheid, in
gevaar. Door de juiste voeding en levensstijl breng je
echter balans in je lichaam en ingewanden, zul je je
energieker voelen en gezonder blijven. De auteurs
Justin Sonnenburg en Erica Sonnenburg brengen
deze wetenschappelijke informatie op een uiterst
toegankelijke manier, gelardeerd met praktische tips.
Justin behaalde zijn PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië.
Na zijn studie specialiseerde hij zich in de werking
van microben in de ingewanden. Hij heeft vele
publicaties en bekroningen op zijn naam staan. Erica
behaalde eveneens haar PhD in biomedische
wetenschappen aan de universiteit van Californië.
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Vooraanstaande medische tijdschriften publiceerden
haar artikelen. Tegenwoordig werkt zij als senior
onderzoeker in de microbiologie en immunologie aan
Stanford, waar zij zich vooral bezig houdt met de rol
van voeding op de spijsverteringmicroben.
Met de aanstelling van een hoogleraar
gynaecologische oncologie als hoofd van het
Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam is
er een samenwerkingsverband tussen de afdelingen
van het AMC, NKI-AVL en VUmc ontstaan. Door
deze samenwerking zullen patiënten, medewerkers
en onderzoekers naar verwachting voordelen
ervaren in de vorm van betere kwaliteit en hogere
efficiency. In deze oratie worden enkele voorbeelden
genoemd van de voordelen voor de patiëntenzorg,
evenals de keuzes die worden gemaakt in het
wetenschappelijk onderzoek. Verschillende
scenario’s worden besproken waarin de
samenwerking gestalte kan krijgen.
Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn
verzameling hoeden erg eenzaam. Gelukkig ontmoet
hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed.
Prentenboek met grappige, in pastel geschetste,
tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Tatiana is haar dominante Mexicaanse familie
ontvlucht en vestigt zich in Berlijn. Wanneer ze voor
de teruggetrokken historicus dr. Weiss gaat werken,
wordt haar bestaan complexer en gevaarlijker. Via
Weiss ontmoet ze Jonas, een meteoroloog die als
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kind in de ddr troost vond in het voortdurend
veranderen van de wolken, en die nu Tatianas leven
onherroepelijk verandert. Met humor en mededogen
leidt Chloe Aridjis ons door Berlijn, door
appartementen en cafés, door een overvolle metro
waar een als oude vrouw verklede Hitler verschijnt,
door een ondergrondse kegelbaan van de Gestapo
waar de scores nog op de muren staan.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt
haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf
het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze
op een dag een artikel leest over het opruimen van
je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van
Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en
twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om
te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
Sommige geheimen kunnen niet bewaard blijven In de
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herfst van 1876 arriveert de negentienjarige wees
Esperanza Gorst op het majestueuze landgoed
Evenwood in Northamptonshire. Ze is daar aangesteld
als dienstmeisje van barones Tansor. Maar Esperanza is
niet zomaar een bediende. Ze is naar Evenwood
gestuurd door de mysterieuze Madame De L'Orme, die
Esperanza heeft opgedragen om de geheimen te
ontsluieren die haar nieuwe bazin krampachtig
verborgen probeert te houden. Esperanza ontdekt dat
deze geheimen nauw verbonden zijn met haar eigen
toekomst en verleden, en ze raakt verstrikt in een web
van intriges, misleiding en verraad, met een gruwelijke
moord als uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008)
studeerde aan Cambridge University en werkte als
biograaf, schrijver en redacteur. Zijn eerste roman, De
zin van het duister, werd in 2006 gepubliceerd en
genomineerd voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om
zijn meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans
Engeland en meesterlijke plots.
Het idee van de homo ludens (Latijn voor ‘spelende
mens’) veronderstelt een mensbeeld waarin de mens in
de eerste plaats een spelend wezen is. Zoals de titel
doet vermoeden gaat Homo ludens (1938) over het
belang van het spelelement in de cultuur. Huizinga stelt
dat het spel een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor
cultuur is. Tegen de ‘puerilistische’ betekenis van het
woord spel, een term die Huizinga gebruikt om de
kinderachtigheid van de politiek aan te duiden, heeft
Huizinga het over de ernst van het spel in de politiek en
samenleving. De Nederlander Johan Huizinga (1872 –
1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij
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is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en
mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen
(1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden
tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt
een voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de
middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke
literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals
genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur.
“Een van de beste thrillers die ik gelezen heb dit jaar.
Het plot is intelligent en zal je vanaf het begin in de ban
houden. Het is de auteur ongelooflijk goed gelukt om een
reeks volledige en aangename personages te creëren. Ik
kan bijna niet wachten op het vervolg.” - Books and
Movie: Reviews, Roberto Mattos (ref Alles op alles)
AMBTSEED is boek #2 in de succesvolle Luke Stone
reeks. ALLES OP ALLES is boek #1 en is gratis te
downloaden! Een biologisch middel wordt gestolen uit
een biocontainment laboratorium. Het is virulent en heeft
de kracht om miljoenen te doden. Er ontstaat een
wanhopige nationale jacht om de terroristen te vangen
voordat het te laat is. Luke Stone, hoofd van een eliteeenheid binnen de FBI, met zijn eigen familie nog steeds
in gevaar, heeft gezworen om te stoppen. Maar wanneer
de nieuwe president, nog nauwelijks beëdigd, hem belt
dan kan hij haar niet de rug toe draaien. Schokkende
verwoesting volgt, en het kronkelt zich een weg tot
helemaal aan de president toe. Haar eigen familie komt
in gevaar. Haar kracht wordt getest, en terwijl ze in haar
nieuwe rol stapt, verrast ze zelfs haar naaste adviseurs.
De presidentiële oppositie staf wil Luke uit het beeld
hebben. Met zijn team in gevaar en aan zijn lot
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overgelaten, wordt het persoonlijk voor Luke. Maar Luke
Stone geeft niet op voordat hij of de terroristen, dood
zijn. Luke realiseert zich al snel dat het eigenlijke doelwit
van de terroristen waardevoller en angstaanjagender is
dan zelfs hij zich kon voorstellen. Maar met slechts een
paar dagen te gaan voor de dag des oordeels, is het
onwaarschijnlijk dat zelfs hij kan stoppen wat al in
beweging is gezet. Een politieke thriller vol non-stop
actie dat zich afspeelt op het drastische internationale
toneel, met onverwachte wendingen en bloedstollende
spanning. AMBTSEED is boek #2 in de Luke Stone
reeks, een explosieve nieuwe reeks die je zeker in één
adem wilt uitlezen. Boek #3 in de Luke Stone reeks is nu
ook verkrijgbaar!
Eliyahu Goldratt is wereldberoemd geworden door de
bestseller Het doel, waarin hij zijn Theory of Constraints
(beperkingentheorie) uitlegt in romanvorm. In De
zwakste schakel verlegt hij deze theorie naar het
projectmanagement. Deze inspirerende businessroman
laat zien hoe je projecten in veel minder tijd kunt
afronden, binnen het budget en zonder concessies te
doen aan kwaliteit of functionaliteit. Krachtige technieken
zorgen ervoor dat projectmanagers ook bij problemen
gefocust blijven zodat de gewenste resultaten worden
behaald. De zwakste schakel is een belangrijk boek voor
iedereen die dagelijks de uitdaging aangaat om
innovatieve, nieuwe producten of diensten te leveren.
`Iedereen die geen exemplaar van dit boek weet te
bemachtigen,mist een fantastische kans om zich zowel
zakelijk als persoonlijk te ontwikkelen. Assembly Eliyahu
Goldratt is bij miljoenen lezers een begrip als
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wetenschapper, leermeester en managementgoeroe.
Over de hele wereld passen economen, bedrijfskundigen
en managers zijn gedachtegoed toe in hun eigen
organisaties.
Primer actoArts & Humanities Citation IndexAnnual
Bibliography of Modern ArtHet tweede thema, of, De
verwaarloosde geschiedenis van de componerende
vrouw
'Het tweede thema' is een bloemlezing met informatie
over vrouwelijke componisten, geplaatst tegen de
achtergrond van de mainstream muziekgeschiedenis.
Door de systematische verwaarlozing van vrouwelijke
componisten in deze geschiedschrijving, zijn de primaire
en secundaire bronnen over hen veel dunner gezaaid
dan over hun mannelijke vakgenoten. Het boek is
corrigerend en aanvullend, maar zeker niet volledig. Aan
de hand van een aantal representatieve figuren uit
diverse stijlperioden, biedt het een staalkaart van de
prestaties op muzikaal gebied van vrouwen in de
Euramerikaanse cultuur van de Middeleeuwen tot nu.
Naast het obligate lijstje van bekende namen, beginnend
bij Hildegard von Bingen over Clara Schumann tot Lili
Boulanger en Gubaidulina, vallen er in het boek ook
meer dan genoeg verrassende ontdekkingen te doen.
Met selectieve bibliografie en namenregister.
Barcelona, elfde eeuw anno Domini. Twee levens vol
ambitie, liefde en drama. Het ene is dat van de jonge
boer Martí Barbany, die zich als negentienjarige in de
stad vestigt om aan schrijnende armoede te ontkomen.
Eerst is hij overweldigd door de eindeloze hoeveelheid
mogelijkheden en kansen die de stad biedt, dan weet hij
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er goed gebruik van te maken. Hij wordt een welvarend
en ten slotte een vooraanstaand man, een waardige
partij voor een jonge edelvrouw. Maar zijn succes roept
afgunst op Het andere is dat van de graaf van
Barcelona, dat verweven raakt met dat van Martí.
Ramón Berenguer I stort de stad met zijn overspelige
acties in een politiek wespennest. Zijn liefdesaffaire met
gravin Almodis de la Marca veroorzaakt heftige
botsingen met omringende graafschappen en met de
Paus. De vrede komt er zelfs door op het spel te staan.
Ik geef je de aarde combineert op magistrale wijze fictie
en historisch feit, tegen een levendige schildering van
een vroegmiddeleeuwse stad, waar afstamming, intriges,
economische belangen en religieuze overtuigingen
zorgen voor intense emoties: vriendschap, passie,
afgunst, eer en wraak.'
Meneertje Verkeerd draagt twee verschillende schoenen,
en doet zijn tandpasta op het verkeerde uiteinde van zijn
tandenborstel. Kortom: er gaat een boel verkeerd in zijn
leven. Maar dan ontmoet hij Meneertje Juist. En hoe dat
afloopt De dunne witte boekjes met grappige verhalen
over de Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal
terug! Ideaal als klein cadeautje voor elke gelegenheid.
Voor iedereen is er wel een toepasselijke titel. Wist je dat
er wereldwijd elke 2,5 seconde een Meneertje of
Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in
1976 is bedacht door het zoontje van Roger
Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het
Nederlands leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
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