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Als Kleine Beer op een dag de wijde wereld intrekt
en Grote Beer voor de gezelligheid meeloopt, laat hij
zien wat hij allemaal al kan. Prentenboek met grote,
knusse illustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Elliot besluit op zijn nieuwe school niet langer het
pispaaltje te zijn en sluit zich aan bij een bende die
de macht op school heeft. Vanaf ca. 12 jaar
Zorgen de financiële crisis, de coronapandemie en
de groeiende ongelijkheid voor een definitief
keerpunt in de machtsverhouding tussen vrije markt
en overheid? Krijgen we een omverwerping van het
kapitalisme en een nieuwe triomftocht van de staat?
In De limieten van de markt buigt Paul De Grauwe
zich over de vraag waarom een gezonde mix van
markt en staat zo moeilijk blijkt. Periodes waarin de
vrije markt aan belang wint, worden steevast
afgewisseld met periodes waarin de overheid de
touwtjes stevig in handen neemt. De keerpunten in
deze eeuwige slingerbeweging lijken typisch samen
te vallen met ontwrichtende gebeurtenissen die de
limieten van de markt en de staat op de proef
stellen. Vandaag is het kapitalisme na een
decennialange triomftocht goed op weg om zichzelf
te vernietigen en het initiatief aan de overheid te
laten, waarschuwt De Grauwe. Kernproblemen als
klimaatverandering, het beheersen van een
pandemie en groeiende inkomensongelijkheid
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illustreren de onvermijdelijke limieten van de markt.
Enkel de overheid lijkt een oplossing te kunnen
bieden. Maar ook zij zal onvermijdelijk op grenzen
botsen en de weg effenen voor een comeback van
de markt. Met zijn nieuwe boek levert Vlaanderens
prominentste econoom een onschatbare bijdrage
aan het debat over de houdbaarheid van ons
marktsysteem. De Grauwe analyseert haarfijn de
externe en interne limieten van de markt en de
overheid. Hij heeft daarbij ook uitgebreid aandacht
voor Thomas Piketty's explosieve inzichten over
inkomensongelijkheid. Om de desastreuze
pendelbeweging te doorbreken, roept De Grauwe op
tot internationale samenwerking rond
klimaatverandering en de invoering van een
vermogensbelasting. Een moeilijke opdracht, maar
uitstel verhoogt alleen maar de kans op een
gevaarlijke implosie.
Een lange lijst van exact 1000 woorden die je kunt
gebruiken als je over foto's spreekt of schrijft. Ooit op
zoek geweest naar een nieuw woord om een idee of
gevoel uit te drukken? Het staat in deze lijst. (also in
english 1000 Words). Met veel illustraties.
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le monde. La liste des
éditeurs et la liste des collections de langue
française.
Etta Palm, alias barones d'Aelders (1743-1799), is
een vergeten heldin uit onze geschiedenis. Ze
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groeide op in een bescheiden milieu in Groningen,
trouwde, scheidde, zocht en vond het avontuur in
Parijs, waar ze carrière maakte als maîtresse in de
hofkringen van Versailles. Haar momentum breekt
aan tijdens de Franse Revolutie, een tijd van
ongekende werveling, waarin al het denkbare
plotseling mogelijk wordt. Meegesleept door de
nieuwe geest die in Parijs gaat heersen, begint Etta
gretig aan een tweede leven. Ze stort zich in de
politiek, richt een feministische club op ter
verdediging van de vrouwenrechten en wordt
onderwijl verliefd op de twintig jaar jongere
jakobijnse volksvertegenwoordiger Claude Basire.
Tegelijkertijd raakt ze als geheim informante van de
raadpensionaris betrokken bij de internationale
politiek, waar ze zich al snel ontpopt tot
dubbelspionne in het diplomatieke verkeer tussen
het nieuwe Frankrijk, de Nederlandse Republiek en
het militante Pruisen. Totdat de oorlog uitbreekt, die
aan alle mogelijkheden een einde maakt. Juist dan,
als haar rol lijkt te zijn uitgespeeld, vindt Etta haar
ware Missie. '
Een vrouw vecht tegen de dubbele moraal, overspel
en bigamie in drie generaties van haar Pakistaanse
familie in Engeland.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de
Verenigde Staten het machtigste land ter wereld. Amerikanen
hebben daardoor regelmatig last van zelfoverschatting, soms
met ellendige gevolgen. Vreemd genoeg worden ze vrijwel
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even vaak geteisterd door redeloze angstaanvallen. Paranoia
dreef hen tot een absurde bewapeningswedloop. President
Bush en zijn medewerkers hebben acht jaar oorlog gevoerd
tegen een mondiaal terrorisme dat helemaal niet bestaat.
Zonder twijfel zijn de Verenigde Staten de enige echt
gevaarlijke vijand van de Verenigde Staten. Welke andere
natie had immers de Verenigde Staten zon immense schade
kunnen berokkenen als de Amerikaanse regeringspolitiek
tussen 2001 en 2009? Nu is de vraag of de koele
pragmaticus Barack Obama zijn vaderland kan bevrijden uit
de koortsdroom van George Bush en zijn duistere leidsman
Dick Cheney. Nog belangrijker wellicht is de vraag of Obama
de grote, structurele hervormingen die hij heeft aangekondigd
kan realiseren. Over deze kwesties en tal van andere
Amerikaanse zaken die er niets mee te maken hebben gaat
In Amerika.
Runa (14) vertrekt vanuit Italië met vijftig wolven op zoek naar
een veilige plek voor de bedreigde dieren. Een van hen is
Rocco, die van mens in een wolf is veranderd. Het wordt een
gevaarlijke tocht, waarbij wolvenhater Giacomo maar ook
journalisten en de kinderbescherming haar proberen te
dwarsbomen. Vanaf ca. 12 jaar.
Sophie kan niet geloven dat de enige man die haar kan
helpen, nu net degene is die vier jaar geleden haar hart brak.
Nikos Kazandros, de adembenemend knappe Griek met wie
ze zou gaan trouwen... tot hij haar verliet. Nu zit ze aan de
grond, en doet hij haar een aanbod dat ze niet kan weigeren zelfs al kan ze het nauwelijks verdragen weer in zijn buurt te
zijn. Nikos vreest dat Sophie, net als toen, alleen maar uit is
op zijn geld. Omdat hij nog om haar geeft, zal hij haar helpen.
Maar dan wel op zíjn voorwaarden...
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos verdwenen,
en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de hel. Hij moet
alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in de war zijn door
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de verdwijning van hun moeder. Bovendien verdenkt de
politie hem ervan dat hij Julie heeft vermoord, wat tot gevolg
heeft dat de buren hem mijden en geen kind meer met Brett
en Abby mag spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er
elke dag het beste van te maken, wanhopig op zoek naar
iemand die zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon
begrijpt best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar
zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn
vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich al na
een paar minuten onweerstaanbaar tot hem aangetrokken.
Als haar zoontje bevriend raakt met Brett, ziet ze Craig
steeds vaker en merkt ze dat hij ook op haar gesteld raakt.
Maar kan ze hem vertrouwen? Tot Julie gevonden is, weet
niemand wat er werkelijk is gebeurd, en is er dus een kans
dat ze haar hart aan het verliezen is aan een koelbloedige
moordenaar...
Provides practical information for getting the best buy in vans,
trucks, and 4X4s, discusses safety issues, provides prices,
and rates the new models.
Zijn er nog ongerepte plekken te vinden waar de natuur
ongestoord haar gang kan gaan? Of is alles al gecultiveerd,
bewoond en geasfalteerd? Robert Macfarlane vraagt zich af
of werkelijke wildernis nog bestaat en trekt erop uit om de
natuur te ondergaan. Hij klimt in bomen, zwemt in grotten,
doorkruist hooglanden en overnacht op heuveltoppen en
afgelegen stranden. Deze prachtige evocatie van de wildernis
leest als een reisverslag, een geschiedenis van het
landschap, een cultuurgeschiedenis van natuuressayisten, en
als een hartstochtelijk pleidooi voor het behoud van de
natuur. Vertaler Nico Groen kreeg een eervolle vermelding
van de jury van de Filter Vertaalprijs 2009 voor zijn vertaling,
die 'uitstekend de poëtische toon van de vele
landschapsbeschrijvingen en daardoor ingegeven filosofische
mijmeringen treft'.
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Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar
begaafde zoon uit een oud en deftig geslacht, die - tot de dag
waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild leven
leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd
tussen rede en hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun
levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter alleen `de weg,
die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit
verrassende boek, dat, zonder overdrijving, tot de klassieken
der moderne Nederlandse literatuur gerekend mag worden, is
geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen
en de prachtige beschrijvingen van een sneeuwjacht over de
Rijn, de slapende Betuwe, de stad Arnhem, het strand, de
duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.

1853. Caroline Fletcher groeit op in Richmond, in het
zuiden van de Verenigde Staten. Ze is jong, blank en
rijk, en wordt dag en nacht omringd door zwarte
slaven die haar verzorgen en bedienen. Voor
Caroline is dat de normaalste zaak van de wereld.
Dat verandert wanneer ze beseft hoe wreed en
onrechtvaardig slaven behandeld worden. Ze gaat
zich inzetten voor afschaffing van de slavernij. Wat
ze nooit had voorzien, gebeurt: ze komt tegenover
haar familie, vrienden, en zelfs haar verloofde te
staan. Dan breekt de burgeroorlog uit tussen de
zuidelijke en de noordelijke staten, waar de slavernij
al is afgeschaft. Caroline wordt verscheurd door
tweestrijd. Ze is loyaal aan haar land, maar ze weet
ook dat er in het zuiden alleen een einde zal komen
aan de slavernij als het noorden de oorlog wint. Voor
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alles wil ze doen wat God van haar verlangt. Maar
moet ze dan haar land en liefde verraden? Is haar
overtuiging zo'n hoge prijs waard?
In 2008 speelde Borussia Dortmund een marginale
rol in de Bundesliga. Geen passie, geen resultaten,
geen geld. Drie jaar later was Dortmund
landskampioen en speelde betoverend voetbal.
Weer een seizoen later overtroffen de Westfalen
zichzelf door voor het eerst in de clubhistorie de
dubbel te winnen: de titel, met een nationaal
puntenrecord bovendien, én de beker.
Verantwoordelijk voor dit alles was Jürgen Klopp, die
als een nobody voor de leeuwen was geworpen.
Hoe kon deze middelmatige tweede-ligaspeler in
zo'n korte tijd uitgroeien tot een charismatische,
internationaal erkende toptrainer? Dit boek poogt
daarop een antwoord te geven. Een tocht langs het
dorp van zijn jeugd in het Zwarte Woud, langs Mainz
waar speler Klopp tijdens carnaval 2001 als trainer in
het diepe werd gegooid, langs Dortmund en langs
Liverpool, zijn huidige standplaats.
In July 1917 Ford Motor Company introduced a oneton chassis for commercial trucks, marking what
many historians feel was its official entry into the
dedicated truck business. Prior to this the company
had offered commercial cars, including depot hacks
and delivery van bodies mounted on its standard
passenger car chassis. Dealers had also offered
small after-market pickup beds that could be placed
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on the rear of a Model T car to convert it to a pickup.
But with the debut of the rugged Model TT truck
chassis, Ford was firmly in the truck market. Eight
years later it introduced its first factory-produced
pickup, a sturdy half-ton job that met with great
acceptance. During the century that has passed
since that first Ford truck chassis, the F-series has
become the best-selling truck in the world, and the
best-selling vehicle of any type in America. Every
year the company sells over 700,000 F-series trucks,
and well over 1.5 million trucks of all types, just in
the U.S. It's an amazing success. Ford Tough: 100
Years of Ford Trucks tells the entire Ford truck story
from the very beginning, when Ford got its start in
truck production. This book provides the history of
the wide array of models Ford has built over the past
century, including the Model A roadster pick-up,
stylish 81C pickups, legendary 1948 F-1, Bronco,
Courier, Ranchero, Econoline.
Na het verlies van haar man leert een jonge vrouw
het leven opnieuw te omarmen. Nadat Rockys man
op jonge leeftijd aan een hartaanval overlijdt, knipt
ze haar haren af, laat alles achter en vertrekt naar
een eiland voor de kust van Maine. Ze huurt een
vakantiehuisje en gaat werken bij de dierenopvang.
Niemand vertelt ze over haar grote verdriet, in de
hoop dat ze de pijnlijke herinneringen kan
wegdrukken. Als er een gewonde hond op haar pad
komt, vindt ze een maatje in hem. En ze maakt
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kennis met Tess, Melissa en Hill, mensen die net als
zij hun toevlucht hebben gezocht tot het eiland.
Langzaam maar zeker merkt Rocky dat ze weer de
kracht heeft om te vechten voor zichzelf en de
nieuwe mensen in haar leven die ze onbewust is
gaan koesteren.
Na 450 jaar geleefd te hebben zou Natasya nu toch
moeten weten hoe ze met onsterfelijk zijn om moet
gaan Na de dodelijke confrontatie waarmee De
duisternis valt (het tweede deel van de Onsterfelijke
liefde-trilogie) eindigde, is Nastasya helemaal klaar
met het drama in haar leven. Ze wil echt veranderen
en keert haar vrienden de rug toe. Maar kan ze net
zo makkelijk afscheid -nemen van de liefde?Guilty
pleasure lezen is nog nooit zo heerlijk geweest als in
dit laatste deel van de trilogie over een 450 jaar
oude vete en de ware betekenis van `voor altijd de
jouwe .
Wij drieën is het verhaal van Julia Blackburn, haar
vader Thomas en haar moeder Rosalie. Thomas is
een dichter en een alcoholist, Rosalie een flirtzieke
kunstenares. Rosalie beschouwt Julia als haar
vertrouwelinge, maar dat verandert als Rosalie van
Thomas scheidt en huurders in huis neemt, altijd
mannen, altijd mogelijke sekspartners. Wanneer een
van de huurders een affaire krijgt met Julia, lijkt de
relatie tussen moeder en dochter voorgoed
verstoord. Tot het voorjaar van 1999. Dan krijgt
Rosalie te horen dat ze aan leukemie lijdt en ze
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besluit haar laatste levensjaar met haar dochter door
te brengen. Eindelijk zijn ze in staat elkaar de
waarheid te zeggen. De geliefde en veelgeprezen
auteur Julia Blackburn heeft met Wij drieën het
onmogelijke voor elkaar gekregen: ze beschrijft een
traumatische, schokkende jeugd op een lichte, vaak
geestige toon. Het resultaat is een pijnlijk eerlijk,
maar ook hoopgevend boek over een verloren jeugd.
Twee lijken, één moordzaak en een oud schandaal
Tijdens een nachtelijke sneeuwstorm in 1965
ontsnapt een gevangene uit de psychiatrische kliniek
van Strängnäs. De volgende ochtend wordt hij
teruggevonden, vermoord en bevroren in ijs, naast
hem het lijk van een jonge vrouw. Deze moorden
brengen een schok teweeg in het ogenschijnlijk zo
rustige dorpje. In 2005 bericht Fredrik Gransjö, een
jonge journalist die recent in het dorp is komen
wonen, over een veertig jaar oud schandaal in de
kliniek. Een paar dagen later wordt Strängnäs
opnieuw opgeschrikt door een wrede moord. De
politie, de onderzoeksrechter én Gransjö moeten
diep graven in het verleden om de waarheid over
een tragisch verhaal van liefde, vriendschap en
verraad boven water te krijgen.
Geschiedenis van het befaamde Italiaanse
scootermerk.
Justine Nolan, een succesvolle
documentairemaakster, past op het huis van haar
moeder in het prachtige Connecticut. Als zij een brief
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van een onbekende afzender tussen haar moeders
post vindt, komt de geschiedenis van haar familie in
een heel ander licht te staan. De brief bevat
onverwachte onthullingen over haar moeder en haar
geliefde grootmoeder Gabrielle. Ook Justines
tweelingbroer Richard is geschokt en ze besluiten
samen de waarheid te achterhalen. Justine reist
daarvoor naar Turkije en heeft in Istanbul een
ontmoeting met een fascinerende man die meer over
haar familie weet. Uiteindelijk ontdekt Justine het
aangrijpende, ware verhaal van haar grootmoeder.
Slachtoffers van een oorlog vindt je niet alleen op
het slagveld. Thuiskomen na een oorlog is nooit
eenvoudig. Dat ontdekken sergeant Dave Henley en
zijn peloton wanneer ze terugkeren van hun missie
in Afghanistan. Het verschil tussen het dagelijkse
bestaan thuis en de strijd op het slagveld is groot,
voor iedereen. Wanneer de mannen onverwachts
worden opgeroepen om naar Helmand terug te
keren, is de opluchting bij hen dan ook groot. Maar
voor hun echtgenotes, vrienden en familie betekent
het plotselinge vertrek het vooruitzicht van elke dag
opnieuw moeten leven in angst. Voor alle
betrokkenen breekt een gevaarlijke tijd aan. Daves
peloton moet een Amerikaans team beschermen dat
tot taak heeft de opiumoogst te vernietigen. Het is
een nieuw soort missie waarbij hun
overlevingstechnieken dagelijks op de proef worden
gesteld. Maar ook de levens van de vrouwen thuis
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kunnen net zo makkelijk kapot worden gemaakt: een
verkeerd geïnterpreteerde blik leidt algauw tot een
misverstand, en een levensgevaarlijke roddel is
geboren...
De illusionisten Dane en Mandy Collins hebben
dertig jaar lang met veel succes shows opgevoerd.
Vlak voor ze met pensioen willen gaan, overlijdt
Mandy. Terwijl Dane terugdenkt aan hoe Mandy in
1970 in slaap viel tijdens een show, ontwaakt in
2010 een jonge vrouw. Niet veel later tipt een vriend
Dane over deze vrouw die spectaculaire shows
opvoert in een lokaal café. Dane is vooral
ondersteboven van haar uiterlijk: ze lijkt precies op
het meisje dat hij veertig jaar geleden ontmoette.
De paashaas gaat op cadeautjestocht. Hij brengt
overal lekkers naartoe: naar de aapjes in het
oerwoud, de pinguins op de Zuidpool en een beertje
in zijn grot. Kun jij alle eitjes en lekkernijen vinden?
Groot zoekplatenboek met kleurrijke, gedetailleerde
dwarsdoorsnedes waarin gezocht en geteld moeten
worden. Vanaf ca. 4 jaar.
Ford Tough100 Years of Ford TrucksMotorbooks
International
Catalogus bij de overzichtstentoonstelling van werk
van de Nederlandse schilder (1632-1675).
?De klassieker van Ford Madox Ford, waarop de
gelijknamige BBC/HBO-reeks Parade's End gebaseerd
is, is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald.Dit eboek bevat deel 4 van het volledige boek. De overige 4
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delen van het boek zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als
e-boek.Parade's End vertelt het epische verhaal van een
driehoeksverhouding tegen de achtergrond van de
Eerste Wereldoorlog en een maatschappij waarin de
waarden en normen op een keerpunt staan. Centraal
staan de Engelse aristocraat Christopher Tietjens, diens
mooie, maar wrede vrouw Sylvia en Valentine Wallop,
een jonge suffragette op wie hij hopeloos verliefd wordt.
In ‘Grote boze seks’ van Arlene Heyman bedrijft een
vrouw van in de zestig, na de nodige logistieke
voorbereidingen, de liefde met haar tweede man. Een
mooie jonge kunststudente knoopt een affaire aan met
een veel oudere, getrouwde, beroemde man. Een man
komt erachter dat zijn vader is overleden tijdens de –
buitenechtelijke – seks en vraagt zich af wat hij met het
stoffelijk overschot aan moet. Een schooljongen
fantaseert tijdens de wiskundeles over de borsten van
een klasgenoot, terwijl zijn vader op sterven ligt, en in de
verte de eerste Twin Tower in brand vliegt. In deze
aangrijpende verhalen over seks, dood en tweede
kansen dringt Arlene Heyman door tot de mooie, soms
pijnlijke kern van menselijke relaties: de liefde.
Louis Couperus (1863-1923) war ein niederlandischer
Schriftsteller. Reproduktion des Originals in neuer
Rechtschreibung.
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