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Born in 1934, Dutch conceptual artist Marinus Boezem is considered responsible for changing
the direction of the visual arts in the Sixties. Over the course of four decades Boezem's ouvre
has developed from groundbreaking concepts through sculpture, installation pieces and sitespecific commissioned works. This illustrated catalogue raisonne brings together Boezem's
complete work, in chronological order and accompanied by an informative text.
In deze Pulitzer Prize-winnende roman vertelt Celie, een arme zwarte vrouw, haar
levensverhaal. Vanaf haar veertiende, toen ze werd misbruikt door haar vader, tot en met haar
huwelijk met `Mister , een wrede man die haar leven ondraaglijk maakte. De ontdekking dat hij
jarenlang brieven van haar zusje voor haar achterhield en de liefde en eigenwaarde die ze
eindelijk vond bij haar vriendin Shug, gaven haar de kracht om terug te vechten.
Een hondje helpt zijn moeder met de voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op
kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 2 jaar.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de olympiërs en het vervolg Helden van
Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in druk. Het teken van Athena is het derde
deel over de helden van Olympus.Annabeth is doodsbang. Het ene moment wacht ze
verlangend op de komst van Percy, het volgende moet ze vechten voor haar leven. Ze kan
alleen maar hopen dat de Romeinen haar niet doden voordat ze zien wie ze is. Bovendien
heeft ze het Teken van Athena bij zich, dat haar moeder haar gaf met de opdracht haar te
wreken
Catalog of Copyright EntriesThird seriesHarrap's French and English College
DictionaryMcGraw-Hill

This flagship dictionary is the last word in reference for advanced learners,
college students and teachers, and businesspeople. It has served as the
standard work of bilingual reference for more than 60 years. The fully revised
Harrap’s French and English College Dictionary provides thorough, up-to-date
coverage of all areas of vocabulary, including more than 305,000 references,
555,000 translations, and thousands of new words and expressions. Also
featured are: More than 400 longer entries, with menus for easier navigation
Comprehensive French and English grammars linked to the dictionary text A
wealth of technical language, Internet terms, slang, and colloquial usage
Hundreds of tinted usage notes to help avoid translation pitfalls A four-color
illustrated supplement covering 400 essential French and English idioms
A multidisciplinary index covering the journal literature of the arts and humanities.
It fully covers 1,144 of the world's leading arts and humanities journals, and it
indexes individually selected, relevant items from over 6,800 major science and
social science journals.
Het is tijd voor de naamgeving van de koninklijke telg, gebaard en beluierd door
ex-heks Magraat. Er gaat echter iets mis, maar wat wil je met priesters in de rol
van feeën! Het grootste gevaar zijn de vampiers uit Überwald, deftige lui, van
adel en al. Het oog van de naald lijkt dit keer wel erg klein. Misschien ook te klein
voor superheks Opoe Wedersmeer. En ze ligt daar zo stil... Maar, schrijft ze, Ik
bennie dood. Vampiers laten zich niet kisten! Maar er zijn ook nog kabonkers en
de drie (of liever *vier*) heksen!
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In dit boek maakt Barack Obama waar wat hij in ‘Dromen van mijn vader’
beloofde: te laten zien hóé je het verschil kan maken in de politiek. In ‘De
herovering van de Amerikaanse droom’ legt hij de blauwdruk voor de politieke
filosofie waarmee hij campagne zou voeren, en uiteindelijk president zou worden.
Obama is zowel overtuigd als vervuld van zijn idealen, maar hij is ook praktisch.
Amerika moet een minder verdeeld land worden, er moet verbetering komen in
de levens van mensen met lage inkomens, en toenadering worden gezocht
tussen de verschillende etnische groeperingen; het zijn enkele van de ambitieuze
uitgangspunten waarmee Obama de verkiezingen in ging. ‘De herovering van de
Amerikaanse droom’ geeft een unieke kijk in de Amerikaanse politiek en de
invloed ervan op het dagelijks leven, en in het persoonlijk leven van Barack en
Michelle Obama en hun weg naar de top.
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.
Van Rick Riordans debuutserie Percy Jackson en de Olympiërs en zijn tweede
serie Helden van Olympus zijn wereldwijd 33 miljoen exemplaren in druk. Het
huis van Hades is het vierde en voorlaatste deel over de helden van Olympus.
Na de nagelbijtend spannende cliffhanger aan het einde van Het teken van
Athena, zijn Percy en Annabeth in de onderwereld terechtgekomen. De vijf
overgebleven halfgoden van het verbond dat in De verloren held is gesmeed,
zullen in Het huis van Hades moeten samenwerken om de poorten naar de
onderwereld te verzegelen om te voorkomen dat Kamp Halfbloed onder de voet
wordt gelopen. Voor Percy en Annabeth begint een race tegen de klok om uit
Hades te ontsnappen voor de deuren voorgoed gesloten worden.
De witte tijger won de Booker Prize, en werd een wereldwijde bestseller. Nu is
het boek verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met vele gezichten. Hij
is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn,
maar zijn familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende
zakenman uit Delhi hem inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op
succes. Delhi is een openbaring voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen
en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten einde. Maar Balram beseft dat er maar één
manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen: hij moet zijn meester
vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC 'Pijnlijk,
geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The
Times
Wat is populisme echt? Wie zijn populistische leiders? En wat is de relatie tussen
populisme en democratie?
Verkenning in woord en beeld van het gebied van liefde en seksualiteit aan de
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hand van seksuologische vakliteratuur, maar ook kunst en literatuur.
Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is
veertien als Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds
vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat
Khaddafi haar haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat moment nog
niet weten, is dat dat ene, teder overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld. De
volgende dag wordt Soraya onder valse voorwendselen meegenomen om plaats
te nemen in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het slachtoffer van
verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong
hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf ca. 2 jaar.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton
kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams,
wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na
vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het
politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor
wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter
komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen
om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker
voor staat dan ooit.
Nieuwe, integrale vertaling van een eeuwige klassieker Met een voorwoord van
Midas Dekkers Mowgli, het mensenkind dat in de jungle in India wordt opgevoed
door wolven; zijn vijand Shere Khan, de tijger met de vlammende ogen;
Bagheera, de elegante zwarte panter – ze zijn allemaal onderdeel van ons
collectieve bewustzijn sinds de beroemde animatiefilm van Disney. Maar weinig
mensen zijn bekend met de boeken waarop de film gebaseerd is – en waarvan
de film sterk afwijkt. De jungleboeken zijn een verzameling verhalen en gedichten
met de jungle als thema, waarvan de verhalen over Mowgli het bekendst zijn.
Kipling putte uit oeroude dierenfabels, het boeddhisme en zijn eigen ervaringen
als kind in India om een universum te scheppen dat van grote invloed is geweest
op de verbeelding van generaties lezers.
'De bewering dat het allemaal was begonnen toen Sophie Mol naar Ayemenem
kwam, is maar een van de vele manieren om de zaak te bekijken. Je zou
evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is.
Je zou kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het christendom
aankwam in een boot en Kerala binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat
het echt is begonnen in de tijd dat de Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten
die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En hoeveel.' Estha en zijn
tweelingzus Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase Kerala. Ze
groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu,
dat zij delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige
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grootmoeder, een oudtante die rouwt om haar verloren liefde voor een
jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De familie is ondernemend
en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks
zeven jaar oud, in een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar
voor jaren uit het oog verliezen. Het is deze tragedie die de familie als een lange
slagschaduw blijft achtervolgen. In De God van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati
Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de geschiedenis van twee
bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen. Arundhati
Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer
dan veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde
ze vijf non-fictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen
haar tweede roman, Het ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
Bundel met vijftig verhalen over allerlei feesten in Nederland en Vlaanderen,
maar ook in andere landen. Ze zijn geschreven door bekende en minder
bekende binnen- en buitenlandse schrijvers. Vanaf ca. 11 jaar, voorlezen vanaf
ca. 5 jaar.
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden zien en begrijpt
wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific Coast Highway. Naast een
tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als Odd Thomas besluit er te overnachten
ontdekt hij dat er meer verborgen wordt gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken.
Als je er eenmaal bent neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de
Odd Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is Dean
Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele personages, omdat hij
angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor. Crimezone.nl `Niet alleen
spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en moeder mee naar het strand,
waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare delen. Vanaf ca. 2
jaar.
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar grote liefde
Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar baan, de liefde,
vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw avontuur met een andere
man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo
aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend
met een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele Italiaanse trilogie
die lezeressen diept raakt. 'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo
mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil `Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de
personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen Genevieve.
Vertaling van het klassieke Indiase werk over liefde en seksualiteit; met twee katernen
middeleeuwse miniaturen in kleur.
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de voordeur van
het huis open aan. Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een
verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op de grond, vermoord. Maar wie zou een
doodgewone huisvrouw willen vermoorden? En waarom? Inspecteur Karlsson krijgt de zaak
toegewezen. Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een
geheim leven leidde, is haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen voortzetten schakelt
Karlsson Frieda s hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft zo
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haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte aanslag op haar leven te
verwerken. En als ze dan ook nog door een van haar patiënten op het spoor van een
seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk web. Of is
het slechts haar eigen verbeelding die met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken het
duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf door wordt verzwolgen? Wachten op
woensdag is, na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda Klein in
de hoofdrol. Opnieuw heeft Nicci French een razend spannende en goed geconstrueerde
thriller geschreven, waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt blootgelegd.
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