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Roman over de geschiedenis van vier generaties van een Maleisische familie in de twintigste eeuw. In 1930 moet de
veertienjarige Lakshmi afscheid nemen van haar kindertijd en haar vaderland Ceylon: ze wordt uitgehuwelijkt aan een
zevendertigjarige man uit een hogere kaste uit Maleisië. Een rijke zakenman, denkt haar familie, maar Lakshmi komt in
een armzalig hutje terecht. Met veel wilskracht en hard werken weet Lakshmi iets van haar leven te maken, maar de
verkrachting en dood van haar oudste dochter tijdens de Japanse bezetting werpt een donkere schaduw op haar leven
en dat van haar nakomelingen.
Als er één schaap over de dam is, volgen er meer, luidt het gezegde. Dat geldt voor alle bewoners die hun geliefde
dorpje Suomussalmi in Finland verlaten als het Russische leger nadert in 1937. Maar de nuchtere houthakker Timmo
Vatanen ziet geen reden tot paniek en blijft alleen achter. "Er is altijd één iemand, minstens één iemand, die niet doet wat
de anderen doen, hij hoeft niet eens te weten waarom, en hier in Suomussalmi was ík dat." Samen met de Russen
probeert hij de barre en schaarse winter te overleven. Kan hij ze vertrouwen en wat zullen zijn Finse landgenoten wel niet
van de achterblijver denken? De Noorse bestsellerauteur Roy Jacobsen heeft in 2005 voor ‘De schlemiel van
Suomussalmi’ de Gyldendalpris en de Ungdommens kritikerpris in ontvangst mogen nemen. De Noorse Roy Jacobsen
is geboren in 1954 en is een van de meest gelezen auteurs in Noorwegen. Hij debuteerde in 1982 met een verzameling
van korte verhalen, ‘Prison Life’, waar hij direct de Noorse Tarjei Vesaas’ debuutprijs voor won. Hierin vertelt hij over
zijn criminele jeugd en de celstraf die daar het gevolg van is. Na deze flitsende start vielen ook zijn latere werken in de
prijzen, binnen en buiten Noorwegen. Zo ontving de bestsellerroman ‘The Unseen’ een nominatie voor de International
Man Booker Prize en werd ‘Vorst’ bekroond met de Nordic Council’s literatuurprijs. Andere bekende werken zijn ‘Het
nieuwe water’, ‘Grenzen’, ‘Marions sluier’ en ‘De schlemiel van Suomussalmi’.
De hoge energie fysica, die de wereld van de elementaire deeltjes bestudeert, heeft met experimenten in de loop der
jaren veel nieuwe inzichten verschaft. Hierdoor is het zogenoemde Standaard Model opgesteld, dat de elementaire
deeltjes en hun wisselwerkingen beschrijft. Ondanks hetsucces van dit model blijven er nog veel vragen onbeantwoord.
Zo wordt het bestaan van een vooralsnog onontdekt Higgs deeltje voorspelt en beschrijft het model niet alle aspecten
van de elementaire deeltjes. Het Atlas experiment bij de LHC deeltjesversneller nabij Geneve, Zwitserland, zal
binnenkort opstarten. Dit experiment zal antwoord geven op de vraag of het Higgs deeltje bestaat - of niet. Mogelijk
worden er nog veel meer nieuwe vormen van materie gevonden en krijgen we grip op nog een aantal onbeantwoorde
vragen van het Standaard Model.
Het romandebuut van Georges Perec, De Condottiere, begint als een misdaadverhaal waarin schilderijenvervalser
Gaspard Winckler zijn opdrachtgever Anatole Madera vermoordt. Via een zelf gegraven gang vlucht hij vervolgens uit het
atelier, waar hij tevergeefs heeft geprobeerd een schilderij van Antonello da Messina te evenaren. Terloops krijgen we te
horen over het trieste verleden van Winckler, zijn scholing als vervalser, zijn onderwerping aan het misdaadsyndicaat dat
hem emplooi geeft en zijn tamelijk schimmige liefdesaffaires met twee vrouwen. Wanneer hij zich later verschanst bij zijn
vriend Streten nemen de gesprekken met hem, cirkelend rond het misdrijf dat hij heeft gepleegd, bij vlagen de vorm aan
van een verhoor.
Uit Oost en WestUniversity of California Union Catalog of Monographs Cataloged by the Nine Campuses from 1963
Through 1967: Authors & titlesUit Oost en WestInternational Books in PrintAphorismiVersjes en plaatjes
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger
onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding
waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en
enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar
lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de
Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in
staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint.
Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat
een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
In Brandhaard, de 9e Kay Scarpetta thriller van Patricia Cornwell, moet de patholoog-anatoom uit Virginia het opnemen
tegen een geslepen moordenaar die zijn misdaden verhult door brandstichting. In een afgebrand huis wordt het lichaam
van een vrouw gevonden. Kay Scarpetta onderzoekt samen met inspecteur Marino de doodsoorzaak en stuit daarbij op
sporen die naar soortgelijke branden leiden en naar een bijzonder gevaarlijke bekende uit het verleden. Kay Scarpetta
verkeert in groot gevaar...
Sherlock Holmes, de eigenzinnige detective uit het werk van Sir Arthur Conan Doyle, staat bekend om zijn razendsnelle
denkvermogen. Voordat hij zelfs maar weet wat het probleem in kwestie is, heeft hij al allerlei informatie ingewonnen en
weet de juiste conclusie te trekken. Hoe doet s werelds bekendste detective dat? En, belangrijker nog, kunnen wij dat
ook leren? Psychologe Maria Konnikova combineert zijn verhalen met hedendaags psychologisch onderzoek van
klassieke modellen tot recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen om inzichtelijk te maken welke stappen
Sherlock Holmes zet in zijn denken, van observatie tot deductie. Geen ander personage is zo geschikt om als basis te
dienen voor onderzoek naar het menselijk denken. Mastermind leert je misschien niet een meesterdetective te worden,
maar wel om aandachtiger naar je omgeving te kijken en zorgvuldiger om te gaan met gedachten en beslissingen.
Persoonlijke dagboekaantekeningen van de rooms-katholieke priester (1932-1996) over de wijze, waarop hij zijn
depressie, angst en eenzaamheid te boven kwam met hulp van bekwame begeleiders.
Skippy tussen de sterren beschrijft één enkele catastrofale herfst op het internaat Seabrooks, gezien vanuit zon twintig
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verschillende uitgeschreven perspectieven: studenten, docenten, administratieve krachten, priesters, vriendinnetjes, en
de manager van een donutwinkel. In het centrum van alles staat Daniel Juster, bijnaam Skippy, wiens dood in Eds
Doughnut House, nadat hij nog net de naam van zijn vlam in frambozenvulling op de vloer heeft weten te schrijven de
opening vormt van de roman. Skippy tussen de sterren gaat vervolgens met flashbacks terug naar de maanden die
eraan voorafgaan, maanden waarin de zwaarmoedige veertienjarige verliefd wordt, een gevecht wint, een geheim
bewaart en de aandacht trekt van faculteitsleden die niet perse het beste met hem voor hebben. Onderweg leren we
Skippys vrienden en kwelgeesten kennen: Ruprecht, Skippys bolle, geniale kamergenoot die experimenten uitvoert om
de snaartheorie te bewijzen; Dennis, een aarts-cynicus wiens dromen zelfs sarcastisch zijn; Carl, Skippys rivaal in de
liefde en psychopaat-in-de-dop; Lori, het object van Skippys dromen, die geobsedeerd wordt door een Britney Spearsachtig muziekdelletje en haar dieetpillen verbergt in de buik van haar teddybeer; en Mario, lieve, domme Mario, wiens
obsessie met seks vermoeiend zou worden als het niet de bron was van vele hilarische slaapkamergesprekken tussen
de vrienden. Paul Murray neemt de tijd en de ruimte om een aantal onderwerpen op magistrale wijze uit te werken tot
een energieke plot rondom Skippy's dood, terwijl de roman tegelijkertijd een lofzang op de verloren jeugd is. De pers
over Skippy tussen de sterren: 'Een (school)reünie waar iedereen naartoe moet! Grappig, ontroerend en soms pijnlijk
herkenbaar.' - Nu.nl 'Paul Murray heeft zeven jaar gewerkt aan Skippy tussen de sterren. Zijn op elke pagina voelbare
toewijding heeft geleid tot een verraderlijk soepel weglezende, regelmatig hilarische, maar tegelijkertijd ongenaakbaar
schurende en bijtende roman.' - de Volkskrant 'Murray beheerst zijn taal meesterlijk. (...) Hij schrijft lichtvoetig, teder en
prachtig terloops over de meest gruwelijke dingen die mensen elkaar aandoen.' - NRC Handelsblad
Het dubbelzinnige portret van de innemende Daisy Miller is nog even intrigerend als een eeuw geleden. De Amerikaanse expat
Frederick Winterbourne maakt in Zwitserland kennis met een beeldschone Amerikaanse jonge vrouw die met haar moeder door
Europa toert. Haar gedrag brengt hem in verwarring: nu eens toont deze Daisy Miller zich naïef, dan weer doortrapt, en ze laveert
tussen vulgair en onbevangen. Winterbourne valt als een blok voor haar en probeert haar – tevergeefs – te doorgronden. Is de
stijve Winterbourne, al jaren woonachtig in het puriteinse Genève, de Amerikaanse manieren verleerd? Of weet Daisy Miller,
dochter van nouveaux riches, gewoon niet hoe het hoort? Met lichte pen schetst Henry James de omgang tussen mannen en
vrouwen aan het einde van de negentiende eeuw in een samenleving in beweging. Met Daisy Miller brak Henry James door bij het
grote publiek. De novelle zorgde voor een ware rage – in Amerika werden zelfs Daisy Miller-hoeden verkocht – en het succes
inspireerde de auteur tot het schrijven van zijn grote meesterwerk The Portrait of a Lady.
Rhoda, een Zuid-Afrikaanse twintiger met een verminkt gezicht en nog zo wat problemen, neemt haar oppaskind mee naar een
winkelcentrum om drugs te scoren. In de boekhandel raakt ze hem kwijt. Wanhopig sleurt ze Dan, de nerdy medewerker van de
winkel, mee op een zoektocht door het labyrint. Dwalend achter de coulissen van de Plaza komen ze in een op het eerste gezicht
aantrekkelijke, parallelle werkelijkheid terecht waar de klant meer dan koning is, maar algauw weten ze niet meer of ze nu moeten
maken dat ze wegkomen of blijven. Het kat en muisspel in De Plaza leest als een rit in een turboachtbaan.
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld zonder wreedheden. Het begin van een ware
utopie ligt in hun handen. Maar de manier waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is angstaanjagend. Met
microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs de hersenen van alle mensen, zodat de wereld als één
brein zal functioneren. Iedereen zal zijn vrije wil verliezen en alles zal in handen liggen van de twee broers. De guerrillagroep
BZRK weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het
recht om fouten te maken, het recht om menselijk te zijn. Met biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de
Armstrongs aan en proberen zo de mensheid te redden. Maar wat als waanzin overwint?
Werkboek tegen slapeloosheid door behandeling met cognitieve therapie.
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van
waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes gaat
over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte sierrand.
Overzicht van de taal van dieven, venters, landlopers, kramers en reizende handelaren in Nederland van de 16e eeuw tot midden
20e eeuw.
'Een erg goede, meeslepende biografie, met een hoofdpersoon die fascinerender is dan menig romanpersonage. [...] Hoogste tijd
dat Mosers biografie in het Nederlands verscheen.' - HP/De Tijd Ze wordt vergeleken met Borges, Kafka en Nabokov, 'die vrouw
die eruitzag als Marlene Dietrich en schreef als Virginia Woolf', en beleeft een golf van populariteit over de hele wereld, veertig jaar
na haar dood: Clarice Lispector (1920-1977). Geboren te midden van de verschrikkingen van de Oekraïne na de Eerste
Wereldoorlog, werd de jonge Clarice een persoon wier schoonheid, intellect en excentriciteit Brazilië fascineerden. Clarice
Lispector. De biografie vertelt hoe deze uitzonderlijke vrouw ondanks een lange ballingschap en persoonlijke problemen uitgroeide
tot een groot schrijfster, en ontrafelt op weergaloze wijze de mythes die haar omringen.
De dag na de dood van koningin Victoria ontmoeten twee totaal verschillende families elkaar tijdens een bezoek aan hun
familiegraven op een Londens kerkhof. De familie Waterhouse is conservatief Victoriaans, de familie Coleman hoopt juist dat de
samenleving met de komst van koning Edward VII zal veranderen. Tot hun grote afschuw raken hun beide dochters bevriend en
hun vriendschap met de zoon van de grafdelver maakt het er niet beter op. De meisjes groeien op in een nieuwe, turbulente tijd.
Paarden worden vervangen door elektriciteit en het benauwde Victoriaanse tijdperk gaat over in een gouden Edwardiaanse
zomer. Maar de aantrekkelijke mevrouw Coleman raakt toch gefrustreerd door haar nog steeds beperkte vrijheid. Ze raakt in de
ban van de suffragettes, wat desastreuze gevolgen heeft voor beide families.
Ed. Hoornik is door Martinus Nijhoff wel ‘de eerste twintigste-eeuwer’ in de Nederlandse poëzie genoemd, omdat hij door ‘zijn
nieuwe kijk op mensen en dingen’ en door zijn ‘gebondenheid aan de tragiek’ van de tijd waarin hij leefde een ander
uitgangspunt hanteerde dan de dichters uit de voorafgaande generatie. Ook J.C. Bloem maakte zich sterk voor Hoorniks poëzie
en roemde onder meer de ‘verbluffende veelzijdigheid’ ervan. Van de vroegste, sociaal-geëngageerde verzen uit de jaren dertig,
via langere gedichtencycli als Mattheus, Geboorte en Requiem, ontwikkelde Hoornik in zijn naoorlogse werk een even fatale als
zachtmoedige stem, die hem tot een van de modern-klassieke dichters in de twintigste-eeuwse Nederlandse literatuur heeft
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gemaakt. In deze verzameluitgave staat de beste poëzie van Hoornik bijeen. ‘Ik heb Marsman, die met hartstocht bewonderen
kon, nooit zo opgetogen gezien als na de eerste publikatie van Hoorniks gedicht Mattheus.’ - Martinus Nijhoff Dit boek werd
eerder uitgegeven (1972) door J.M. Meulenhoff onder het ISBN 9029003537 De reeks Athenaeum Boekhandel Canon verschijnt
in samenwerking tussen Athenaeum Boekhandel en Amsterdam University Press. Voor meer informatie over de reeks zie
www.aup.nl/aaa-serie en www.athenaeum.nl.
Welke verwachtingen mogen we van marktwerking hebben? Behartigt de markt de publieke belangen voldoende? Welke
verantwoordelijkheden komen marktpartijen en de overheid toe? In dit rapport plaatst de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) de discussie over marktwerking in het perspectief van de ingrijpende maatschappelijke transformatie die zich in de afgelopen
decennia heeft voltrokken. De onderlinge verhoudingen tussen, maar ook binnen de domeinen markt, overheid en samenleving zijn
veranderd. Het marktwerkingsbeleid werd daardoor met lastige vraagstukken geconfronteerd. Beleid gericht op het behartigen van publieke
zaken zal in de huidige marktsamen¬leving op een bredere leest moeten worden geschoeid dan waarop het marktwer¬kingsbeleid werd
ontworpen. De WRR werkt deze visie uit door in het bijzonder aandacht te besteden aan de verantwoordelijkheden voor de publieke zaak die
het bedrijfsleven toekomen. Ten slotte analyseert de WRR hoe de overheid kan bevor-deren dat deze verantwoordelijkheden ook
daadwerkelijk worden genomen.
Als Kennedy Waters haar moeder dood aantreft, beseft ze niet dat paranormale krachten hiervoor verantwoordelijk zijn. Pas als de
mysterieuze tweeling Jared en Lukas Lockhart in haar kamer inbreken en een geest vernietigen die daar was om haar te vermoorden,
begrijpt ze dat haar moeders dood geen ongeluk was. Kennedy moet haar moeders plaats innemen in het Legioen van de Zwarte Duif, een
geheime club voor geestenjagers. Samen met de andere vier leden moet ze de wereld beschermen tegen een wraakzuchtig demon... Kami
Garcia schreef samen met Margaret Stohl de internationale bestseller Beautiful Creatures. Onbreekbaar is haar eerste soloroman en het
eerste deel in de Legioen-serie. 'Spannend en heerlijk bedrieglijk.' - Ransom Riggs, auteur van De bijzondere kinderen van mevrouw
Peregrine Auteur van de #1 bestseller Beautiful Creatures
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