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In de kou en omgeven door alle verschrikkingen van het oostfront verheugt Ernst
Graeber zich op niets meer dan zijn verlof. Thuis, in Duitsland, zal het leven wel
weer goed zijn. Maar als de jonge soldaat terugkomt is zijn ouderlijk huis
gebombardeerd en blijken zijn ouders vermist. Graeber gaat naar hen op zoek,
terwijl op hetzelfde moment de Endsieg verkondigd wordt door de nazi's – en
vooral door zijn schoolvriend Binding, inmiddels een belangrijk man bij de
Gestapo en verantwoordelijk voor talloze arrestaties van "joodse verraders'.
Verbijsterd ziet hij dat ook aan het "thuisfront' wanhoop, overlevingsdrift en
geweld het laatste restje medemenselijkheid aan het opvreten zijn. Op een avond
komt hij tussen de puinhopen van de verwoeste en ontredderde stad Elisabeth
tegen, de dochter van de huisarts. Samen beleven de soldaat en de jonge vrouw
midden in de chaos een paar dagen geluk, en voor enkele momenten lukt het
Graeber om de gedachte dat hij weer terug moet naar het front opzij te duwen.
Terug aan het front verzet hij zich voor het eerst en op zijn manier tegen het nazicredo van de Untermenschen en laat enkele Russische gevangenen
ontsnappen. Maar zij reageren daarop heel anders dan hij verwacht en
gehoorzamen aan de logica van deze en iedere oorlog: oog om oog, tand om
tand.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een
buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs
leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij naar Kunstmuseum Den
Haag. Hij vindt er allerlei mooie schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan
wordt Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage (1856-1934), met
kleurenillustraties gebaseerd op zijn werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Overzicht van de technische ontwikkeling van de Land Rover-jeep bij de Nederlandse
strijdkrachten.
Amanda Rosenbloom, eigenares van kledingboetiek Astor Place Vintage, krijgt van een oude
dame een grote kist vol kleding aangeboden. Een routineklus, zo lijkt. Tot ze een ingenaaid
dagboek vindt dat het leven onthult van Olive Westcott, een jonge vrouw die in 1907 vanuit de
provincie naar New York verhuisde en ervan droomde kledinginkoper bij een groot warenhuis
te worden. Naarmate Amanda meer leest over Olive, ontdekt ze dat haar leven en dat van
Olive veel meer met elkaar verweven zijn dan ze had kunnen denken. Met De vintagewinkel
schetst Stephanie Lehmann een hartverwarmend boek geschreven dat je laat wegdromen
naar het New York van 100 jaar terug, waarin ze een vooruitstrevende jonge vrouw
portretteert, die tegen de normen en waarden van haar tijd durfde in te gaan.
Overzicht in woord en beeld.

C180, C200, C220, C230 & C250 Saloon & Estate (C-Class). Does NOT cover
supercharged (Kompressor) or 6-cyl petrol, C200 or CDI 220 Diesel, or AMG
versions. Does NOT cover new C-Class range introduced September 2000.
Petrol: 1.8 litre (1797 & 1799cc), 2.0 litre (1998cc), 2.2 litre (2199cc) & 2.3 litre
(2295cc) 4-cyl. Diesel & turbo-Diesel: 2.2 litre (2155cc) & 2.5 litre (2497cc).
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het
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nest van een andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven
en hun rol bij de bestuiving. En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote
kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
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.
A monograph on design bureau Smidswater, showcasing their best projects in an array
of design disciplines.
De 27-jarige Joanna Kurtz heeft veel bruiloften meegemaakt, maar nooit een als de
bruid zelf. Ze droomt ervan schrijfster te worden, maar zoiets is ongehoord in de
Lancaster County gemeenschap. Haar verhalen zijn niet haar enige geheim. Ze heeft
een beau, Eben, die haar van veraf het hof maakt. Zelfs haar zusje Cora, die zelf
aanbidders in overvloed heeft, weet er niets van. Het is maar de vraag of ze ooit samen
zullen zijn, want Eben moet de boerderij van zijn ouders in Indiana overnemen.
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