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‘De lezer raakt onherroepelijk in de ban.’ –
Algemeen Dagblad De serie De Aardkinderen vertelt
het verhaal van het mysterie van het ontstaan van
de mensheid en de harde strijd om in de prehistorie
te overleven. Jean Auels boeken hebben al
miljoenen lezers meegevoerd naar de boeiende
prehistorische wereld van Ayla en haar tijdgenoten.
In de prehistorische wildernis van het Europa van
35.000 jaar geleden vindt de Stam van de Holenbeer
een klein meisje. Ze is moederziel alleen; haar
familie is bij een aardbeving om het leven gekomen.
Hoewel het kind niet tot het volk van de Stam
behoort, ontfermt Iza, de medicijnvrouw, zich over
haar. Ze krijgt de naam Ayla, en Iza onderwijst haar
geduldig in heelkunde en kruidenleer. Als Ayla
opgroeit, wordt langzaam maar zeker duidelijk dat ze
verschilt van de andere stamleden. Ayla draagt de
toekomst van de mens in haar bloed, maar ze botst
met de oude cultuur van de Stam. Ze is namelijk
vlugger, ondernemender, slimmer, ánders... De
Aardkinderen-serie is bekroond met de NS
Publieksprijs.
Mara Turing. El renacer del malEditorial
Samarcanda
De hoogleraar Hebreeuws en oudtestamentische
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vakken beschrijft de geschiedenis van Israël tot de
derde eeuw voor Chr.
Mara Turing descubre un trozo de papel en su bolsillo
que le devuelve la esperanza de abrazar de nuevo a su
tío Arnold. Ya en Liverpool, intenta seguir con su vida a
pesar de que su cabeza solo piensa en el reencuentro.
En este curso, la Banda del Lagartija tiene un nuevo
cometido para este curso: hacerle la vida imposible a los
nerds del Instituto Saint Michael y publicar más
gamberradas en su canal de vídeo en Internet. La
inteligencia artificial Hermes determina que los
miembros de la temida banda estudiantil podrían ser
útiles para dar caza a Mara, Noa y Daniel y utilizarlos de
cebo para llegar a Arnold Turing. Mientras, Falko
McKinnon, incapaz de aguantar ni un minuto más en la
Montaña Oculta, comienza a idear un plan de fuga
demencial y con muy pocas posibilidades de triunfar.
¿Lo conseguirá?
Filosofische essays over het perspectief van religie en
religiositeit in een postmoderne/postreligieuze tijd.
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde litho's
met daaronder de (sterk verkorte) tekst van het
oorspronkelijke verhaal.
Portret in sepia speelt zich af in San Francisco en in Chili,
een land dat aan het einde van de negentiende eeuw
geteisterd wordt door oorlogen en burgerstrijd. Aurora del
Valle lijdt aan een trauma waardoor de eerste vijf jaar van
haar leven uit haar geheugen zijn gewist. Ze groeit op in een
bevoorrecht milieu en laat zich verleiden tot een huwelijk met
een steenrijke man. Wanneer ze, toch al gekweld door
afschuwelijke nachtmerries, door hem wordt verraden, besluit
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ze het mysterie van haar verleden te ontrafelen. Isabel
Allende voert een sterke vrouw ten tonele die zich ontworstelt
aan het lot, dat haar haast onontkoombaar door het verleden
wordt opgelegd. Portret in sepia is een wonderbaarlijke
familiesage, waarin de lezer personages uit Fortuna’s
dochter en Het huis met de geesten ontmoet.
In het vijfde deel van de Rebecka Martinsson-serie, De
tweede zonde, van Asa Larsson maak je kennis met het
harde leven van Lapland en de taaie en getekende bewoners
ervan. De tweede zonde van Zweedse bestsellerauteur Åsa
Larsson is het vijfde deel van de Rebecka Martinsson-serie.
Officier van justitie Rebecka Martinsson leidt het onderzoek
naar een gruwelijke moord in Kiruna, in het hoge noorden van
Zweden. Het slachtoffer is Soll-Britt en zij zorgde voor haar
negenjarige kleinzoon Marcus, die getuige was van de
moord. Zolang het onderzoek loopt, vindt Marcus onderdak
bij politieman Krister. Hoe dieper Rebecka in de zaak duikt,
hoe meer bizarre sterf - gevallen bovenkomen die met elkaar
te maken hebben en Marcus in gevaar brengen. Het is ooit
begonnen bij de dood van Frans Uusitalo, die een erfenis
naliet. Wat volgt is een race tegen de klok. Zal het Rebecka
lukken om de moordenaar van Soll-Britt te vinden en het
leven van Marcus en zijn erfenis veilig te stellen?Åsa Larsson
weet als geen ander de spanning subtiel op te bouwen.
Terwijl de plot zich ontwikkelt, laat Larsson haar lezers
kennismaken met het harde leven van Lapland en de taaie en
getekende bewoners ervan.
‘Tijdens mijn werkende leven, waarin ik onderzoek deed naar
de Grieks-Romeinse Oudheid, ben ik keer op keer in
aanraking gekomen met Palmyra. Toen Palmyra onlangs
door de terroristische organisatie IS hardhandig met de grond
gelijk werd gemaakt, vloog een belangrijk deel van onze
cultuur en tegelijk van mijn studieobject letterlijk in stukken.
Ondanks mijn hoge leeftijd was het mijn plicht, als voormalig
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professor en als mens, om te verklaren hoe verbijsterd ik ben
over deze onbegrijpelijke verwoesting en om een beeld te
schetsen van wat eens de pracht van Palmyra was, die we
vanaf nu alleen nog uit boeken kunnen kennen.’ Paul Veyne

De ongelijkheid in de wereld verklaard Waarom hebben
de Australische aboriginals niet de wereld veroverd? Of
de Mexicaanse indianen of de Amerikaanse nomaden?
Wat is bepalend voor de ontwikkeling van volkeren? Zijn
dat genetische verschillen of spelen andere oorzaken
een rol? Jared Diamond toont op toegankelijke wijze aan
dat volkeren zich verschillend hebben ontwikkeld als
gevolg van klimatologische en bacteriologische factoren.
Genetische factoren blijken ondergeschikt. De
ontwikkelde delen van de wereld hebben hun positie niet
aan zichzelf, maar aan een speling van de natuur te
danken. Diamond won met dit boek, waarvan meer dan
20.000 exemplaren zijn verkocht, de Pulitzer Price.
'Jared Diamond heeft een boek met een enorme
reikwijdte geschreven (...) een van de belangrijkste en
meest lezenswaardige werken die over de geschiedenis
van de mensheid geschreven zijn.' Nature Jared
Diamond is hoogleraar fysiologie aan de University of
California in Los Angeles. Hij verricht onderzoek op het
terrein van de evolutionaire biologie en is bekend als
auteur van populair-wetenschappelijke boeken.
Wereldwijd werden van deze megabestseller ruim een
miljoen exemplaren verkocht.
Bundel essays waarin het post-modernisme verdedigd
wordt tegen beschuldigingen van subjectivisme,
irrationalisme en conservatisme.
Als in het Wenen van rond 1900 een Oosters vorst zijn
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oog laat vallen op een Oostenrijkse gravin, veroorzaakt
dit grote commotie in de hofkringen.
Mensen zijn voor 98% genetisch gelijk aan de gewone
aap en de dwergchimpansee. Hoe is het dan te
verklaren dat wij in staat zijn beschavingen, talen,
godsdiensten en wetenschappen te ontwikkelen maar
ook om dat in een oogwenk weer te vernietigen?
Diamond schreef een baanbrekend, onderhoudend en
soms schokkend boek over dat unieke schepsel en zijn
evolutie: de derde chimpansee die mens heet. Scherp
geschreven, een genot om te lezen. Deze uitdagende
stijl van het boek dwingt de lezer ertoe zich grondig te
bezinnen op het raadsel van de menselijke evolutie.?
New York Times Book Review Jared Diamond is
hoogleraar fysiologie in Los Angeles. Hij verricht
onderzoek op het terrein van de evolutionaire biologie en
is bekend als internationale bestsellerauteur van onder
andere Zwaarden, paarden en ziektekiemen en
Ondergang.
Het volgende meesterwerk van Nikos Kazantzakis,
auteur van Leven en wandel van Zorbás de Griek In de
jaren na de Russische Revolutie komt een groep
haveloze vluchtelingen een welvarend Grieks dorp in het
Osmaanse Turkije binnenlopen. De vluchtelingen –
vrouwen, oude mannen en kinderen, onder aanvoering
van een bejaarde priester – zijn Grieken die door de
Turken uit hun dorp zijn verdreven, omdat ze steun
verleenden aan het Griekse leger. De meeste
dorpelingen bejegenen de nieuwkomers zeer vijandig,
daartoe aangezet door de notabelen van het dorp. Maar
enkele jongeren ontfermen zich over de noodlijdenden.
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Zij bereiden zich voor op het zevenjaarlijkse passiespel
en identificeren zich zo sterk met hun rol dat de
dorpswerkelijkheid en het lijdensverhaal van Christus in
elkaar beginnen over te vloeien. Tot het bittere einde.
Christus wordt weer gekruisigd is Kazantzakis’ meest
ambitieuze roman. Zijn filosofische en maatschappelijke
opvattingen krijgen gestalte in de aardse en levensechte
wereld van een dorp. Het is een onvermoed actuele
roman over onze eigen tijd, waarin mensen op de vlucht
voor oorlog en armoede elders een veilig heenkomen
zoeken.
Het idee van de homo ludens (Latijn voor `spelende
mens‘) veronderstelt een mensbeeld waarin de mens in
de eerste plaats een spelend wezen is. Zoals de titel
doet vermoeden gaat Homo ludens (1938) over het
belang van het spelelement in de cultuur. Huizinga stelt
dat het spel een noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor
cultuur is. Tegen de `puerilistische‘ betekenis van het
woord spel, een term die Huizinga gebruikt om de
kinderachtigheid van de politiek aan te duiden, heeft
Huizinga het over de ernst van het spel in de politiek en
samenleving. De Nederlander Johan Huizinga (1872 –
1945) was historicus, antropoloog en cultuurfilosoof. Hij
is de grondlegger van de Nederlandstalige cultuur- en
mentaliteitsgeschiedenis. Zijn Herfsttij der Middeleeuwen
(1919), Erasmus (1924) en Homo Ludens (1938) worden
tot zijn belangrijkste werken gerekend. Uit zijn werk blijkt
een voorliefde voor sprookjes en bewondering voor de
middeleeuwse ridderlijke ethiek. Vanwege het sterke
literaire karakter van zijn werk is Huizinga meermaals
genomineerd voor de Nobelprijs voor de literatuur.
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