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Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC Handelsblad verkozen tot de beste boeken
van 2011 'Het tempo is onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' - Goodreads.com
Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet
onderdrukken en de Romeinse wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius toenemende
krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft
Vespasianus dat de situatie zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster veranderen
in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen,
Caligulas openbare vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat vallen in het niet bij
zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar de baai van Napels en gekleed in het borststuk van
Alexander de Grote de stad binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te reizen en het
borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en
uiteindelijk tot hoogverraad
Het is de zomer van 1921. In het Rifgebergte komen Marokkaanse Berbers in opstand tegen de Spaanse bezetters. In
een kwestie van dagen drijven ze het Spaanse leger nagenoeg in zee, een waar bloedbad aanrichtend. Als een van de
weinigen weet de jonge kapitein Augusto Santamaría te ontsnappen. Ternauwernood overleeft hij zijn verwondingen,
maar hij raakt blijvend invalide en kan niet meer terugkeren naar het leger. Hij wordt aangesteld als commissaris bij de
Madrileense veiligheidsdienst. Na jaren van militaire campagnes in Afrika valt het burgerbestaan Santamaría fel tegen.
Zijn staat van dienst betekent niets en in zijn werk lijkt hij slechts een symbolische functie te vervullen. Maar wanneer de
politieke onrust toeneemt en Madrid bovendien wordt opgeschrikt door de moord op enkele van zijn collega's, lijkt er in
het nieuwe Spanje wellicht toch een heel wezenlijke rol voor hem weggelegd. Het bloed in onze aderen is het voorlopige
hoogtepunt in het oeuvre van de jonge schrijver Miquel Bulnes. Het is een monumentale, schitterende en vooral uiterst
spannende roman, geschreven in een grootse, gedragen stijl, over moed, standvastigheid en overlevingsdrang in
duistere tijden. [foto auteur] Miquel Bulnes (1976) is van half Nederlandse en half Spaanse afkomst, en schreef dit boek
afwisselend in de twee landen. Eerder publiceerde hij de zeer goed ontvangen romans Zorg, Lab en Attaque! 'Deze
roman is zo geslaagd door de humor, de stijl, de vorm waarin het verhaal is gegoten en de knappe wijze waarop het
gevoel van hectiek wordt opgeroepen.' arie storm, het parool, over zorg 'Miquel Bulnes + 250 pagina's roman = twee
ontspannen avonden.' arjen fortuin, nrc handelsblad 'Het zou gemakkelijk zijn om Bulnes met bekende schrijversnamen
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te vergelijken die stilistisch gezien een zekere verwantschap met hem vertonen. Dat is niet nodig. Je hoeft Bulnes niet te
vergelijken. Het is veel eenvoudiger om Bulnes te lezen en te waarderen om zijn eigen stem. Want dat heeft hij. Kopen.'
alex boogers, de pers
Amsterdam, 1631: Sara de Vos wordt als eerste vrouwelijke schilder toegelaten tot het Gilde van Sint Lucas, waar ook
Rembrandt en Vermeer lid van zijn. Meer dan driehonderd jaar later is haar enige overgebleven werk een intrigerend
landschap met een meisje in de sneeuw. New York, 1957: Eleanor Shipley, een Australische studente
kunstgeschiedenis, krijgt van een dubieuze kunsthandelaar het verzoek een kopie van het schilderij te maken. De
beslissing die ze neemt, heeft ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven. Sydney, 2000: Eleanor is universitair
docent en conservator gespecialiseerd in vrouwelijke schilders uit de Gouden Eeuw. Ze organiseert een tentoonstelling
en tot haar schrik worden zowel het echte schilderij als haar vervalsing ingestuurd.
Sirio, l’Occhio che Tutto Vede, simbolo della civiltà egizia ed emblema universale della Massoneria, è la Stella Azzurra
che la tradizione esoterica associa a Jahweh, l’Elohim degli Ebrei. Aldebaran, l’Occhio del Toro, l’Astro di Lucifero,
l’Angelo Caduto, è la guida degli Illuminati che i vertici del Sistema di Controllo evocano per accedere a oscure
conoscenze. Due stelle, due mondi lontani dal nostro pianeta ma da sempre interessati alle sorti della Razza Umana,
Sirio e Aldebaran sono divisi in Cielo dalla costellazione di Orione e separati sulla Terra dalla Linea Sacra dell’Arcangelo
Michele, l’antico confine tra le popolazioni devote alla stella Sirio e le civiltà sottoposte al controllo dell’Occhio del
Toro.Sirio e Aldebaran, Jahweh e Lucifero, rivali tra le stelle e nemici sulla Terra, protagonisti in Cielo dell’eterna guerra
tra Luce ed Ombra, si contendono il destino dell’Umanità, sospesa tra evoluzione e distruzione. Rivoluzionando il mondo
della ricerca con una verità a lungo negata, Dominion cancella un secolo di menzogne e di fantasiose reinterpretazioni
dei testi sacri, facendo definitivamente chiarezza su chi sono i nostri Creatori e chi i falsi dèi che hanno sedotto
l’Umanità con vuote religioni e condotto il pianeta ad un passo dal baratro. Con un linguaggio brillante, diretto e incisivo,
Dominion rivela l’identità di coloro che operano per il Bene dell’Uomo e smaschera con coraggio i faccendieri
dell’Oscurità, tiranni dell’informazione da troppo tempo padroni incontrastati delle nostre coscienze. Un’opera
fondamentale, il segno di un cambiamento inarrestabile, Dominion è la risposta che tutti attendevano.
Fascinerende gesprekken over hipsters, millenials, tatoeages, social media en andere cultuuruitingen van deze tijd.
Eminent filosoof Zygmunt Bauman kruist de degens met de jonge Italiaanse filosoof Thomas Leoncini. Wie is de meester
en wie de leerling? Een heerlijk boek voor iedereen die zich jong voelt, of oud, ingeleid door een voorwoord van
voormalig Denker des Vaderlands Marli Huijer.
Wanneer in de 21e eeuw bijna alleen nog jongetjes worden geboren, trekt een insektendeskundige zich met zijn vrouw
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en dochter terug in de Alpen.
Prentvertelling met een eigentijdse bewerking van het verhaal van koning Gilgamesj en zijn strijd tegen de wildeman Enkidoe, die
later zijn vriend wordt. Met gekleurde tekeningen en de gehele vertelling op cd. Vanaf ca. 10 jaar.
Terugblik van een zoon op de rol die zijn moeder in zijn leven speelde, en zijn toenmalige ondankbaarheid jegens haar.
Mehring is rijk. Hij beschikt over al de privileges en bezittingen die blank Zuid-Afrika ter beschikking staan, maar verliest stilaan de
greep op zijn leven. Zijn vrouw, zoon en minnares verlaten hem, zijn ploegbaas en werknemers worden hoe langer hoe
ongevoeliger voor zijn rentmeesterschap, en wanneer eerst droogte en dan een overstroming zijn boerderij vernietigen, lijkt het
land zelf in opstand te komen. De onrust in Mehrings omgeving is een metafoor voor de beroering die het hele land treft. Alleen
een aardverschuiving in zowel woorden als daden kan verdere vernietiging voorkomen.
Lezingen van de Roemeense godsdiensthistoricus en -fenomenoloog over riten en symbolen, waarmee in primitieve culturen bepaalde
overgangen (naar volwassenheid, een geheim genootschap) omgeven werden, en die zich in de grote godsdiensten hebben weten te
handhaven.
Het is nacht, de veertienjarige Aryan en zijn achtjarige broertje Kabir steken een rivier en daarmee ook een landsgrens over. Ze hebben niets
bij zich, behalve hun kleren, hun levenslust en hun moed. Maar wat vinden ze aan de overkant? Ligt hier, in Europa, de toekomst die ze in
Afghanistan niet hebben? De broers reizen per vrachtwagen, boot, trein, bus en per voet, langs de route die hun mantra is: Kaboel-TeheranIstanboel-Athene-Rome-Parijs-Londen. Maar Londen is moeilijker te bereiken dan ze denken, en Europa blijkt heel anders dan ze droomden.
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