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Openhartig schrijft Isabel Allende in dit aangrijpende boek over het verlies van
haar volwassen dochter. Ze vertelt hoe ze eindeloze nachten aan haar ziekbed
doorbrengt en Paula in die nachten haar eigen levensverhaal vertelt. Ondanks de
tragiek is het boek doorspekt met humor. Vrolijke en minder vrolijke anekdotes uit
het woelige leven van de Chileense schrijfster wisselen elkaar af in dit
meeslepende boek dat al zo veel lezers heeft weten te ontroeren.
ComputernetwerkenPearson EducationDe kracht van kwetsbaarheidheb de
moed om niet perfect te willen zijnLev.
De vier inzichten van Don Miguel Ruiz is wereldwijd een van de meest geliefde
spirituele boeken. En niet voor niets! De kracht zit hem in de eenvoud: Wees
onberispelijk in je woorden, Vat niets persoonlijk op, Ga niet uit van
veronderstellingen, Doe altijd je best. Zo luidt het Tolteekse recept om een
gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar
doeltreffende leefregels, gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid geeft Don
Miguel Ruiz, de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst. Als we deze
vier inzichten consequent en radicaal toepassen in ons dagelijks leven, gaan we
alles door een heel andere bril bekijken. We zien in dat wijzelf de enigen zijn die
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ons eigen geluk en welzijn kunnen creëren. Nu leggen we de
verantwoordelijkheid daarvoor vaak nog graag bij anderen. Liefde is daarbij een
overkoepelende energie, een allesdoordringende kracht die het leven kan
veranderen van een hel in een hemel. De manier waarop Ruiz ons dit laat zien
ligt zo voor de hand dat je je afvraagt hoe het mogelijk is dat we met zoiets
eenvoudigs niet allang een begin hebben gemaakt...
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1815.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Benedict Bridgerton heeft
zijn oog laten vallen op Sophie Beckett. Sophie had niet durven dromen dat ze
ooit zou binnenkomen op een van Lady Bridgertons befaamde gemaskerde bals.
Laat staan dat ze daar haar droomprins zou ontmoeten. Hoewel ze de dochter
van een graaf is, wordt Sophie door haar afschuwelijke stiefmoeder als een
bediende behandeld. Maar nu, zwierend in de sterke armen van de
hartverscheurend knappe Benedict Bridgerton, voelt ze zich net een prinses.
Helaas weet ze maar al te goed dat de betovering verbroken zal zijn zodra de
klok middernacht slaat. Kan ze Benedict voor zich winnen voor het te laat is? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
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gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij
de machtige ijsmuur die de noordgrens van het koninkrijk sinds mensenheugenis
beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het
zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn.
Immers, de macht van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte
omstandigheden aan zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn
er nog trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell bijvoorbeeld, hard en
onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen diens
zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij
de meest omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der tronen.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Gregory
Bridgerton gelooft in ware liefde. Maar wanneer hij de vrouw van zijn dromen
ontmoet, blijkt deze Hermione Watson al verliefd op een ander! Gelukkig is daar
haar pragmatische beste vriendin Lucinda Abernathy, die Gregory belooft dat ze
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haar vriendin in zijn armen zal drijven. Maar hoe langer ze daarmee bezig is, hoe
meer zij en Gregory van elkaar onder de indruk raken. Helaas is Lucinda al
verloofd... De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend
binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’
Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Penelope Featherington
bewondert de broer van haar beste vriendin al zolang ze zich kan herinneren,
maar de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein. Bovendien maakt
zijn schandalige reputatie hem bepaald geen ideale echtgenoot. Colin Bridgerton
is zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown van hem schetst in haar
roddelcolumn. Hij is helemaal geen charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt
misschien onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn leven kost? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
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van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
De Andalusische schaapherder Santiago koestert van jongs af aan maar één wens: reizen,
alle hoeken van de wereld onderzoeken en dan eindelijk te weten komen hoe deze in elkaar
zit. Zijn dromen over een verborgen schat zetten hem aan tot een queeste. Na vele
omzwervingen ontmoet hij in Egypte de alchemist. Deze beschikt niet alleen over grote
spirituele wijsheid, hij kent ook de diepten van het hart waarin de laatste waarheden over
onszelf verscholen liggen. Als nomaden dolen wij schijnbaar verloren door een eindeloze
woestijn om ten slotte die plek te bereiken waar ook ons hart zich bevindt. De queeste naar
een lotsbestemming kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman maar ook als een
wonderlijke en vooral symbolische sleutel tot onze tijd. Een magische fabel met de diepe
wijsheid van een klassiek sprookje. Voor wie niet bekend is met het werk van Paulo Coelho, is
nu de tijd rijp voor een magisch moment. Ook liefhebbers van Coelho zullen met deze
gelimiteerde luxe editie van De alchemist,/i de zoektocht van de jonge Santiago met plezier
herbeleven door de voortreffelijke illustraties van de Franse kunstenaar Moebius.
Klassieke wetenschapsfilosofische tekst waarin de Franse wijsgeer (1596-1650) de grondlijnen
van zijn filosofie uittekent.
Toen Michelle Robinson klein was, was haar wereld de South Side van Chicago, waar zij en
haar broer Craig in het appartement van hun ouders op de eerste verdieping een slaapkamer
deelden en waar ze in het park tikkertje speelden en waar haar ouders, Fraser en Marian
Robinson, haar opvoedden tot een oprechte en zelfverzekerde jonge vrouw. Maar het leven
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bracht haar al gauw naar heel andere werelden, onder andere de collegezalen van Princeton,
waar ze voor het eerst voelde wat het betekende om de enige zwarte vrouw in de zaal te zijn,
tot de glazen kantoortoren waar ze als topbedrijfsjurist werkte - en waar op een zomermorgen
een rechtenstudent genaamd Barack Obama voor haar bureau verscheen en haar zorgvuldig
geplande leven in de war schopte. In dit boek beschrijft Michelle Obama voor het eerst de
beginjaren van haar huwelijk, waarin ze probeert een evenwicht te vinden tussen haar werk en
gezin enerzijds, en de snel verlopende politieke carrière van haar man anderzijds. Ze maakt
ons deelgenoot van hun gesprekken over of hij zich kandidaat moet stellen voor het
presidentschap en als het zover is, over haar rol als populaire, maar vaak bekritiseerde
persoon in zijn campagne. Ze vertelt alles met charme, humor en ongebruikelijke
openhartigheid en geeft een levendig verslag van binnenuit over zowel de historische lancering
van haar familie in de wereldwijde spotlights als hun leven in hetWitte Huis in die acht
gedenkwaardige jaren, waarin zij haar land leert kennen en het land haar. Mijn verhaal voert
ons door de bescheiden keukens in Iowa en de balzaal van Buckingham Palace, door
momenten van verbijsterende droefenis en verbazingwekkende veerkracht. Het voert ons tot
diep in de ziel van die unieke, baanbrekende persoonlijkheid die ernaar streeft oprecht te
blijven en haar persoonlijke kracht en stem in dienst te stellen van hogere idealen. Door haar
verhaal eerlijk en moedig te vertellen daagt ze ons allemaal uit: wie zijn wij en wat willen we
worden?
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor o.a. Gillian Anderson Na drie jaar in de
gevangenis kijkt Shadow uit naar de hereniging met Laura, zijn grote liefde. Maar vlak voor
hun weerzien komt Laura om bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu niets meer om voor te
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leven en op goed geluk accepteert hij een baan van de raadselachtige Mr. Wednesday, die
meer over hem lijkt te weten dan hijzelf. Ze maken een roadtrip door Amerika, waarbij Shadow
tal van excentrieke figuren ontmoet, met wie hij op mysterieuze wijze verbonden blijkt. Shadow
komt erachter dat iedereen geheimen heeft, zelfs zijn Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse
realiteit niet de enige werkelijkheid is, of zelfs maar de belangrijkste. Er dreigt een oorlog om
de ziel van Amerika, een oorlog waarin dromen, legenden en mythen een grote rol spelen. En
Shadow zit er middenin. ‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’ George R.R. Martin,
auteur van Game of Thrones
Brené Brown beschrijft in De moed van imperfectie hoe moed, compassie en verbondenheid
een belangrijke plek in je leven kunnen krijgen. Op basis van haar jarenlange studie kwam ze
tot tien stellingen over een `bezield leven : leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard
bent. Op haar eigen, eerlijke, warme en grappige manier moedigt ze de lezer aan om
perfectionisme te laten varen, stress als leefstijl los te laten, te vertrouwen op intuïtie en
creativiteit de ruimte te geven. Dit boek gaat over de levenslange reis van `Wat zullen anderen
wel niet denken? naar `Ik ben goed genoeg . `Brené Brown pakt moedig alle duistere emoties
aan die de weg naar een voller leven belemmeren. Lees dit boek en wordt aangestoken door
haar moed. Daniel H. Pink 'Mijn nieuwe Super Soulmate. Oprah Winfrey
Op onnavolgbare wijze beschrijft Yuval Noah Harari in zijn bestseller Sapiens 70.000 jaar
menselijke evolutie, maar met Homo Deus richt hij zich op de toekomst. Met zijn kenmerkende
vermenging van wetenschap, geschiedenis en filosofie onderzoekt Harari de dromen en
nachtmerries van de eenentwintigste eeuw - van onsterfelijkheid tot kunstmatig leven. Hij stelt
fundamentele vragen: Waar gaan we naartoe? Hoe beschermen we onze kwetsbare wereld
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tegen onze eigen verwoestende krachten? En als we in staat zijn door technologische
vooruitgang ons lichaam en onze geest te verbeteren, wat gebeurt er dan met de mensen die
zich niet laten upgraden? Wat voor sociale gevolgen zal deze tweedeling hebben? Volgens
Harari is het essentieel om meer te begrijpen van de technologische revoluties om ons heen,
anders hebben we geen invloed op de koers van onze toekomst. Dit is de volgende stap in
onze evolutie. Dit is Homo Deus.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om je kwetsbaar op te stellen in een
wereld die gericht is op perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat succes
gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je
kwetsbaar op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet te doen en jezelf af te
blijven vragen: wat als ik het wel had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van anderen
dat we elke dag de schijn ophouden om anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar
hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna niemand zich prettig bij voelt. We associëren
het met onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist kwetsbaarheid de basis is
van alle mooie dingen in het leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de lezer in
De kracht van kwetsbaarheid aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te
omarmen en uitdagingen aan te gaan.

"Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in
seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt." - So nüchtern beginnt
Kafkas weltberühmte Erzählung über die unheimliche Verwandlung eines Menschen in
einen riesigen Käfer. Unwirklichkeit und Realität vereinen sich in ihr und sind nicht mehr
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voneinander zu trennen.
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft
haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de
universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig
en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy
band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich
daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en
een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige
lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee
passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry
Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Een echo in de tijd is het zevende deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in
1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis
naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel...
en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser
haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire
verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare
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levens. Voormalig jakobijn en rebel Jamie Fraser weet drie dingen over de
Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen – hoewel het daar in 1778 nog
niet naar uitziet; tot het winnende kamp behoren betekent nog niet dat hij het er levend
af zal brengen; en hij sterft liever dan zijn zoon tegen te komen op het slagveld. Claire
weet dat de prijs die de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en
ze is vastbesloten ervoor te zorgen dat Jamies leven daar niet bij hoort... De Reiziger is
een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières
van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van
Diana Gabaldon.
George R. R. Martin, Game of Thrones 4 - Storm van Zwaarden - Bloed en Goud In het
vierde televisieseizoen van Game of Thrones is naast Peter Dinklage (Tyrion) en
Carice van Houten (Melisandre) ook een glansrol weggelegd voor Michiel Huisman als
Daario Naharis, een nieuwe bondgenoot van Daenerys. Onverminderd geselen kleine
en grote veldslagen het continent Westeros. Het Huis Lannister heeft zijn greep op de
IJzeren Troon verstevigd, maar het zwarte schaap van de familie, Tyrion Lannister,
verzet zich in stilte tegen zijn zuster, die zowel zijn vader als zijn verwende neef
manipuleert. Robb Stark heeft andere problemen. Hij is gedwongen zijn jonge koninkrijk
te verdedigen tegen de plunderingen van de verraderlijke Grauwvreugd-clan, die het
noorden wil opeisen. Ook Jon Sneeuw staat voor een moeilijke keuze: vertrekken van
de Muur of het hoofd bieden aan de strijdmacht die aan de andere kant optrekt? Een
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continent verderop nemen de krachten van Daenerys Stormgeboren en haar draken
met de dag toe.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust
en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
Bridgerton staat altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown
nog geen aanstalten om zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast.
Anthony heeft niet alleen besloten te trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige
obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw
die zich ooit in een Londense balzaal heeft gewaagd. Wat de societydames ook mogen
zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een verschrikkelijke echtgenoot zal zijn.
Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe beschermt ze haar eigen hart
tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de Familie Bridgerton serie:
‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans
van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je
moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824. Rijkdom, lust
en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie
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Bridgerton staat altijd vooraan. Eloise Bridgerton is achtentwintig en nog altijd
ongehuwd. In de negentiende-eeuwse high society maakt haar dat al bijna een oude
vrijster. Uit medelijden vraagt weduwnaar Sir Phillip de ‘onhuwbare’ vrouw ten
huwelijk. Maar als hij Eloise eenmaal ontmoet en erachter komt hoe slim en
aantrekkelijk ze is, vreest Phillip dat hij meer reden heeft om naar haar te verlangen
dan zij naar hem. De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend
binge-materiaal gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton
boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Een Dans met Draken is het zesde deel uit George R.R. Martins Game of Thrones – in
vertaling Het Lied van Ijs en Vuur. Van de serie werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen
boeken verkocht. In het zesde televisieseizoen zijn er, naast grote sterren als Peter
Dinklage (Tyrion), wederom glansrollen weggelegd voor Michiel Huisman (Daario
Naharis) en Carice van Houten (Melisandre). In het oosten regeert Daenerys Targaryen
met haar drie draken over een stad van stof en bloed. Maar Daenerys heeft vele
vijanden die niets liever willen dan haar zo snel mogelijk onttronen. Wanneer de
vijandelijke legermachten optrekken, is er evenwel één jongeman die met een heel
speciale reden op zoek gaat naar de drakenkoningin. Is hij de verlosser waar zo
reikhalzend naar wordt uitgezien? In het hoge noorden, machtig en onaantastbaar,
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verrijst de Muur. Daar wacht Jon Sneeuw, 998ste opperbevelhebber van de
Nachtwacht, de grootste uitdaging van zijn loopbaan als hij zowel binnen als buiten de
Muur vijanden het hoofd moet bieden. ‘De enige fantasy-reeks die zich mijns inziens
kan meten met J.R.R. Tolkiens In de Ban van de Ring.’ Chicago Tribune ‘Een
aangrijpende combinatie van mythische, meeslepend historische en intens persoonlijke
elementen.’ Chicago Sun-Times ‘Kolossaal, verbijsterend...’ SFX ‘Fantasy-literatoren
schrokken nimmer terug voor de nodige grandeur, maar de duizelingwekkende omvang
van dit epos heeft collega-auteurs al doen hoofdschudden.’ The Guardian
Bringing together sources from many countries and many centuries, this study critically
analyses the growth of nationalism - from medieval ethnic prejudice to the Romantic belief in a
nation’s “soul”. The belief and ideology of the nation’s cultural individuality emerged from a
Europe-wide exchange of ideas, often articulated in literature and belles lettres. In the last two
centuries, these ideas have transformed the map of Europe and the relations between people
and government. Tracing the modern European nation-state as the outcome of a cultural selfinvention, cross-nationally and historically, Leerssen also provides a new approach to
Europe’s contemporary identity politics. This study of nationalism offers a startling new
perspective on cultural and national identity. National Thought in Europe is the revised Englishlanguage edition of Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (AUP, 1999).
For more information on the English and edited edition, see National thought in Europe
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form
separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued
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separately 1953-1955.
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het
tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels
verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar
ze woont als beklemmend: steeds maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de
dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz
is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de
maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en
Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert
nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als een metalen
doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen.
Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden
waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te zeggen, zelfs al weet
ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al
helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had
niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij
van Artemis.
De Strijd der Koningen is het boek waarop het tweede seizoen van de spraakmakende HBOtelevisieserie Game of Thrones is gebaseerd. Van George R.R. Martins Game of Thrones in
vertaling Het Lied van IJs en Vuur werden wereldwijd inmiddels 16 miljoen exemplaren
verkocht. In het tweede televisieseizoen is naast Lena Headey (Cersei) en Peter Dinklage
(Tyrion) een glansrol weggelegd voor Carice van Houten als priesteres Melisandre, de
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adviseur van Stannis Baratheon. Sinds de dood van koning Robert is Westeros in rep en roer.
De opvolgingstwisten om de IJzeren Troon bereiken een hoogtepunt als Stannis Baratheon, in
raad en daad gesteund door de ambitieuze Melisandre, optrekt naar Koningslanding. Duidelijk
is dat koningin Cersei alles op alles zal zetten om haar zoon Joffry te steunen als opvolger van
Robert. Niet helemaal duidelijk is wat de geslepen en altijd manipulerende kobold Tyrion
Lannister precies in zijn schild voert. Intussen trekt vanuit de Noordlanden Robb Stark op
tegen de perfide Lannisters en ver weg, in zuidelijke streken, koestert Daenerys Targaryen
haar snel groeiende draken, en droomt van de IJzeren Troon, van een terugkeer naar
Koningslanding...
Interpretatie van de ontdekkingsreis van Columbus in 1492 naar Amerika, uitgaande van de
theorie dat Columbus een bekeerde jood was, op zoek naar een "huis" voor de uit Spanje
verdreven joden.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze
over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar
altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt.
Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun
leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een
dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel
verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar
verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de
gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar
wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te
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bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor
een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
Structuralistische visie op het ontstaan van het begrip waanzin.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij alles leert over bezemstelen,
toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand
Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar
vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Hyacinth Bridgerton is intelligent, scherp
van tong en een behoorlijk felle tante. Gareth St. Clair is gefascineerd door haar. Als hij in de
problemen raakt, vraagt hij Hyacinth om hulp. Zijn vader is van plan het St. Clair-fortuin over
de balk te smijten en Gareth staat machteloos. Het enige aanknopingspunt dat hij heeft, zou te
maken kunnen hebben met een oud dagboek. Dat is geschreven in het Italiaans en is daarmee
-volkomen abracadabra voor hem – maar niet voor Hyacinth. De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire historische
romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn
gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van deze mens een
ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras elders wel eens groener
zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren. In Sapiens neemt Yuval
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Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van de mensheid. Wie
zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn
aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op aarde:
de mens.
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