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Hoe houd je je huwelijk in stand? Wat is oprechte en gelijkwaardige liefde? Hoe moet je
verder als je kind overlijdt? meer persoonlijke vragen dan deze zijn er niet. Plutarchus,
wereldberoemd vanwege zijn biografieën van grootheden uit de oudheid, geeft
antwoorden in dit handboekje. Huwelijk en liefde bevat adviezen aan een jong
echtpaar, een ontroerende troostbrief aan zijn vrouw en een dialoog over liefde.
Wijsheid uit de oudheid voor de lezers van nu, handzaam en betaalbaar. In Huwelijk en
liefde zijn de belangrijkste gedachten van Plutarchus over het onderwerp
bijeengebracht. Het is een actuele en tijdloze snelcursus liefde.
De Avalon-serie 3: Zon op het water Nu haar dochter het huis uit is, heeft Nina eindelijk
eens tijd voor iets nieuws. Daten, reizen... alles kan, en ze geniet van haar vrijheid.
Maar net wanneer ze gewend is aan haar nieuwe leven, valt ze voor Greg – de
eigenaar van een hotelletje, de Willow Lake Inn, en alleenstaand vader met twee
kinderen... Gregs eerste huwelijk liep op de klippen omdat hij getrouwd was met zijn
carrière. Nu gaat al zijn aandacht naar de Inn, de zorg voor zijn zoon en bijna
volwassen dochter. Tijd voor een relatie heeft hij niet. En dezelfde fout maken als
vroeger in zijn huwelijk, dat wil hij niet. Toch lijkt het met Nina allemaal anders...
Een Argentijn raakt zozeer in de ban van een 13-jarig meisje dat hij zichzelf niet meer
meester is.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt een meisje dat op weg is naar Zuid-Afrika na een
schipbreuk bij de Bosjesmannen terecht.
A weekly review of politics, literature, theology, and art.
Een tijdloze klassieker over natuur en bezinning met een voorwoord van Paolo Cognetti
In 1845 trok Henry David Thoreau de natuur in. Twee jaar lang verbleef hij in een huisje
aan de oever van Walden Pond om te lezen, na te denken en te schrijven. Het resultaat
was een tekst die een van de grote werken uit de wereldliteratuur zou worden. In
Walden koppelt Thoreau wervelende natuurobservaties en filosofische bespiegelingen
aan een pleidooi voor een betere samenleving. Meer dan honderdvijftig jaar na de
eerste druk inspireert deze unieke tekst lezers wereldwijd nog steeds tot reflectie en
bezinning. Deze editie bevat ook De plicht tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Thoreau
weigerde belasting te betalen aan een bewind dat slavernij en de oorlog tegen Mexico
goedkeurde en werd daarvoor een nacht in de gevangenis gezet. Hij verdedigt het
recht en zelfs de plicht van iedere burger om ongehoorzaam te zijn aan een
onrechtvaardige regering.
Anny Applebaum woont in San Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer
wat kleur te geven besluit ze onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven van de
babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra. Maar heeft die
viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om daarachter te komen plaatst ze
advertenties op datingsites en interviewt ze mannen en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar
bevindingen verwerkt ze in haar wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als Carrie
Bradshaw dus, maar dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is
hilarisch, maar ook schrijnend en schokkend. Wanneer ze iets begint te voelen voor een van
haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone leven.
In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog maar weinig
schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke, maar ook gevoelige roman. Het gaat nu
eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens, maar juist over vrouwen die in hun
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liefdesleven belemmerd worden door hun eigen kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster
en comédienne. Ze schreef en speelde de onewomanshow The Viagra Diaries en het
gelijknamige boek werd al snel een succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs
onmiddellijk een geweldige televisieserie in.
Vier jongens van rond de achttien, zojuist geslaagd voor hun eindexamen, verzetten zich tegen
het gezag van de volwassenen in hun omgeving, en eigenlijk tegen de hele wereld. Hun
vaders vechten aan het front, hun moeders kunnen hen niet aan, de samenleving om hen
heen is ontredderd. Onder de dreigende ondergang van het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk
en tijdens de voor Hongarije zo noodlottig verlopende Eerste Wereldoorlog, verliezen de
jongens niet alleen hun jeugd, maar ook hun geloof in werkelijke vriendschap en de hoop op
een goede toekomst. Sándor Márai schreef De opstandigen vroeg in zijn schrijversloopbaan.
Hij heeft deze roman altijd beschouwd als zijn beste werk, dat het dichtst bij zijn persoonlijke
leven stond.
Dit is het verhaal van Luce en haar zoektocht naar de waarheid. Dit is het verhaal waar
iedereen voor zal vallen. In vier verhalen en een epiloog ontdekt de lezer alles over de eerdere
levens van de belangrijkste personages uit de Fallen-serie. Het draait niet alleen om Luce en
Daniël. Zo worden Miles en Shelby in de middeleeuwen verliefd, ontdekt Roland een andere
kant van Arriane, vraagt Arrianes liefde Aleksandr haar hoogverraad te plegen tegenover
Daniël en beleven Luce en Daniël eenmalig een romantische Valentijnsdag. In de epiloog
komen alle karakters samen.
Als een jongeman vermoord wordt aangetroffen voert het onderzoek naar een scala aan
fraude, corruptie en moorden binnen de psychotherapie.
De achttienjarige Jillian Lauren begint vol goede moed aan een opleiding aan een New Yorkse
toneelschool, maar komt al snel in aanraking met een man die op zoek is naar knappe
Amerikaanse meisjes die als een soort betaalde vakantie de feesten van een rijke zakenman
in Singapore op willen fleuren. Niet echt mensenschuw, maar misschien wel meer dan een
beetje naïef zit Jillian een paar dagen later in het vliegtuig naar Borneo, waar ze uiteindelijk
achttien maanden zal verblijven in de harem van prins Jefri Bolkiah, de jongste broer van de
sultan van Brunei. Ze verruilt haar groezelige flat in New York voor een weelderig paleis waar
ze over met gouddraad doorschoten tapijten loopt, en waar haar artistieke vrienden
plaatsmaken voor een verzameling jaloerse schoonheden. Het paleis van een sultan, een
charmante prins, en een flinke portie decadentie: Haremmeisje is niet alleen een intrigerend
boek dat zich laat lezen als een eigenzinnig modern sprookje, maar vooral ook het verhaal van
een jonge vrouw op zoek naar zichzelf.
Dit veelomvattende, toegankelijke en praktische tekstboek biedt een complete basis in
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden voor sportstudies studenten. Het boek
omvat een stapsgewijze begeleiding vanaf het ontwerpen van een onderzoeksproject tot het
verzamelen en analyseren van data en het rapporteren hierover. Het is rijk geïllustreerd met
sportgerelateerde case studies en met internationale voorbeelden. In deze compleet herziene
en geactualiseerde uitgave omvat het boek de meest belangrijke onderwerpen zoals: Het
uitkiezen van een geschikt onderzoeksontwerp Het uitvoeren van een literatuuronderzoek Het
gebruiken van een aantal belangrijke onderzoeksmethoden zoals enquêtes, interviews,
inhoudsanalyse en etnografisch onderzoek Het interpreteren van gegevens inclusief een
inleiding in SPSS en richtlijnen voor beschrijvende en verklarende statistiek Het schrijven van
een onderzoeksrapport Het omgaan met ethische onderwerpen in sportonderzoek Ethical
issues in sports research Onderzoeksmethoden voor sportstudies is geschreven als complete
en onafhankelijke gids voor elk onderzoeksmethoden vak en bevat een rijkdom aan bruikbare
elementen zoals definities van kernwoorden, voorbeeld tentamenvragen en praktische
onderzoeksvoorbeelden. Het boek is ook een belangrijke bron voor elke student die bezig is
met een afstudeerproject of een onderzoek tijdens de stage.
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Levensechte en eerlijke historische romans over de pioniers van Noord-Amerika In De sterke
band van de liefde zijn Missie, de dochter van Marty en Clark Davis, en haar man Willie op
bezoek als vader Clark een ongeval krijgt en een been moet missen. Hoe moet het gezin nu
een toekomst opbouwen?
Elf Amerikaanse toeristen, verdwaald in de jungle van Myanmar. Hoe zijn zij hier beland? Bibi
Chen organiseert een reis langs de Burma Road voor een groep vrienden, maar vlak voor de
trip overlijdt ze. Als geest waakt ze over haar vrienden, die alsnog de jungle in gaan, maar
ontvoerd worden door leden van een inheemse stam. Zij zien in een van de Amerikanen hun
nieuwe profeet. Maar de toeristen zijn naïef en hebben zelf niet eens door dat ze ontvoerd
worden! Zal hun onwetendheid ze beschermen of staan ze ongemerkt in een uiterst gevaarlijke
situatie? ‘Vissen op het droge helpen’ bespreekt op komische wijze de ontmoeting tussen
twee totaal verschillende culturele werelden die samenkomen in de politieke strijd in Myanmar.
Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder
meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans
schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind van Chinese
immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond
‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn
haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle
film ‘The Joy Luck Club’.
María, een 17-jarige, is verliefd op José, de kapitein van de cavalerie-eenheid van haar twee
broers. Haar vader Abraham heeft een overeenkomst met Francisco aangegaan om met Maria
te trouwen in ruil voor de post van gouverneur van Durango.Het Mexicaanse leger trekt het
noorden af nadat een Franse invasie leidt tot een verwoestende Franse overwinning in Puebla.
María besluit een manier te vinden om José te volgen die terugtrekt met president Juarez en
haar huwelijk te vermijden in Francisco.Een avontuur volgt als ze met president Juarez rijden
om de wapens van de Unie voor Mexico in Californië te beveiligen. Mary vermommingen
zichzelf als een man genaamd Kapitein Mario omdat vrouwen niet in oorlogen vechten. De
Frans-Mexicaanse krachten staan nu op hun staart als ze van het grote leger van president
Porfirio Diaz vluchten.María heeft tweede gedachten over het volgen van José. Oorlog is een
verschrikkelijk verschrikkelijk bloedbad en vol dood.
Een kleine, eigenzinnige prinses leert haar potje te zien als een onafscheidelijke vriend.
Kleurrijk, hardkartonnen prentenboek met karikaturale, dynamische waterverftekeningen.
Vanaf ca. 3 jaar.
Kinderen zijn niet op te delen in stukjes Een kinderleven speelt zich af op vele plaatsen: op
school, thuis, op straat, bij vrienden of familie, bij de muziek- of sportclub, en soms ook op
plekken waar zij professionele hulp of begeleiding krijgen. Kinderen komen zo in aanraking
met andere kinderen en volwassenen in allerlei rollen. In Amsterdam leven veel kinderen. De
ontwikkeling van hun talenten, van hun welbevinden en van hun deelname aan de
samenleving is van groot belang voor henzelf, voor de toekomst van Amsterdam en voor de
samenleving in zijn geheel. Voor veel Amsterdamse kinderen gaat deze ontwikkeling niet
vanzelf. Kinderen die buiten de ring (buiten de ringweg A10) van Amsterdam wonen
bijvoorbeeld krijgen van huis uit niet altijd voldoende ondersteuning, motivatie en bagage,
terwijl van de buurten waarin zij opgroeien ook niet bepaald een positieve invloed uitgaat. Er
zijn in Amsterdam veel organisaties, instituties en initiatieven die een bijdrage proberen te
leveren aan de ontwikkeling van Amsterdamse kinderen en jongeren. Dit gebeurt zowel vanuit
wat we hier de reguliere sociale infrastructuur noemen – het onderwijs, de kinderopvang, het
buurtwerk, de jeugd(gezondheids) zorg, politie, de gemeente, enzovoort – maar ook vanuit
particulier initiatief, zoals de Weekendschool of Campus Nieuw West. Om zich te kunnen
ontwikkelen, is het voor kinderen van belang dat zij worden gezien en uitgedaagd en dat hun
wordt gevraagd hoe zij zich voelen en wat zij zouden willen, dat zij worden gecorrigeerd,
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verzorgd en geholpen of juist met rust worden gelaten. Waar, wanneer of door wie dat gebeurt,
zijn daarbij instrumentele vragen. Het is voor kinderen niet interessant wie zich vanuit welke
professionele discipline, organisatie of bekostigingsstroom met hen bezighoudt. In deze lezing
vertelt Hooge dat zij vanuit de onderzoeksprogramma’s binnen het Kenniscentrum Onderwijs
en Opvoeding met collega-lectoren de komende jaren zal werken aan de integratie van
onderzoek in het onderwijs.
De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is
waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar
terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan succesvol zijn, ze is
ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te
wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm
opeens een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw.
Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op
elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar
ernstig aan het twijfelen brengt...

Tom en Ann zijn laat-dertigers. Ze verwachten hun eerste kind, hebben een half
vervallen huis in Hackney gekocht en geloven in de toekomst, ook al komt Toms
carrière als scriptschrijver maar niet van de grond en is hun financiële situatie
penibel. Ann raakt er steeds meer van overtuigd dat ze gestalkt wordt door een
lokale, dakloze man met een capuchon, wiens aanwezigheid een vreselijk omen
lijkt. Naarmate Anns zwangerschap vordert, is ze steeds obsessiever bezig met
schoonmaken en reorganiseren en blijft ze hele nachten op, dolend door de
kamers. En terwijl het kind in haar buik groeit, neemt ook Toms gevoel van
naderend onheil toe. Hun huis lijkt bestookt te worden door ongedierte, vreemde
geuren en geluiden. Met het risico het huis te kwijt te raken neemt Tom een
beslissing waarvan hij hoopt dat die hun leven zal redden. Roman over mijn
vrouw is een duistere, suggestieve en onweerstaanbare roman over de behoefte
aan ontsnapping en de gevaren van het vergeten. Het is tegelijkertijd een
prachtige overpeinzing over liefde en verlies.
The Spectator
Langs de Tiber wordt het goed geconserveerde lijk van een tienermeisje
gevonden, gekleed in een klassieke toga. Patholoog Teresa Lupo denkt dat het
een eeuwenoud slachtoffer van een heidens ritueel betreft. Dan wordt een
Engelse tiener ontvoerd. Het meisje vertoont uiterlijke overeenkomsten met het
recent gevonden slachtoffer, dat pas zestien jaar geleden vermoord blijkt te zijn.
Het team van Nic Costa ontdekt dat de rituelen ter ere van Bacchus nog altijd
uitgevoerd worden... Het Bacchus offer is een politieroman vol vaart, dreiging en
onverwachte wendingen. Ik heb ervan genoten. - Crimezone.nl Hewsons sterkste
punt is de spanning in het verhaal houden door dicht bij de oorzaak van alle
kwaad te blijven: de mens zelf. - Nu.nl
Wat is het verschil tussen leuk en leuk-leuk? Wat zijn de fijnere nuances van naziDuits en porno-Duits? Wat is niveau kak? En dan nog iets is de opvolger van
Taal is zeg maar echt mijn ding (2009), waarvan meer dan 400.000 exemplaren
zijn verkocht. Ook dit nieuwe boek staat weer vol met even onnuttige als
amusante analyses van ons taalgebruik. Niet over hoe mensen met elkaar
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zouden moeten praten, maar over hoe ze dat per ongeluk doen
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in
New York.
Dismas Hardy wordt gevraagd om het werk van een vermiste advocaat over te
nemen. Aanvankelijk verwacht hij er niet al te veel tijd aan te hoeven besteden.
Maar als hij zich over de zaak van Evan Scholler en Ron Nolan buigt, ontdekt hij
een ijzingwekkend complot dat hem gevaarlijk dicht in de buurt brengt van
huurmoordenaars en hoogverraad.Van de levensgevaarlijke wegen in Irak tot de
rechtbanken van Californië - Verraad is niet alleen John Lescroarts meest
ambitieuze en uitdagende roman, maar ook een spannende tour de force van
buitengewone vertelkunst.
De Parijse schrijver Jean Bosmans raakt in de ban van zijn herinneringen aan de periode
waarin hij samen was met een meisje, Margaret Le Coz, dat net als hijzelf achtervolgd werd: zij
door een neurotische stalker en messentrekker, hij door de roodharige helleveeg die `volgens
de burgerlijke stand zijn moeder scheen te zijn. Samen droomden ze van een nieuwe horizon
die niet langer door spoken uit het verleden zou worden versperd. Hun relatie eindigde abrupt
toen Margaret halsoverkop de nachttrein naar Berlijn nam. Jaren later probeert Bosmans haar
op te sporen. De horizon is een echte Modiano: nostalgisch tot op het bot. Overrompelend zijn
de grandioze slotscènes van dit bij vlagen beklemmende boek, waarin de toekomst zich
plotseling opent in het volle daglicht van de 21e eeuw en een man samenvalt met zijn
schaduw.
De reisgids Wat & Hoe Stedentrip Napels en de Amalfikust, met insider tips, Top 10
hoogtepunten, wandelingen en diverse kaarten en plattegronden. Het bruisende Napels ligt
aan een idyllische baai en is even beroemd om zijn inwoners als om zijn prachtige architectuur
en musea. Aan de schitterende Amalfikust vind je een blauwgroene zee, steile kliffen en
prachtige citroengaarden. En niet te vergeten de Italiaanse levenskunst, waar je volop van kunt
meegenieten.
Bean verhuist met haar ouders naar Sydney. Omdat haar ouders het erg druk hebben, is Bean
veel alleen. Maar dan wordt ze gekidnapt. Vanaf ca. 9 jaar.
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