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Johnny, zijn geliefde Eve, en zijn beste vriend Yunho moeten vluchten voor het
anticommunistische regime van Zuid-Korea en maken de illegale overtocht naar Japan.
Daar vinden ze werk en onderdak, maar worden toch door het verleden ingehaald.
Noord-Korea probeert met mooie beloften alle uitgeweken Koreanen over te halen om
terug te keren, maar niet iedereen zit daarop te wachten. Het zorgt voor verdeeldheid in
de gemeenschap en Yunho weet niet meer wat hij van Johnny en Eve moet denken.
Hoe houden vriendschap en liefde stand in tijden van oorlog, verraad en misleiding?
Heelt tijd werkelijk alle wonden? Grootse roman over vriendschap, verraad en een
onmogelijke liefde onder een dictatuur.
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie Rajasekharan om onduidelijke
redenen wordt ontslagen, is dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven
van de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele weken is haar
grootmoeder op mysterieuze wijze om het leven gekomen en is haar oudste zus
voorgoed naar Amerika vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een
familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond van het zinderende Maleisië
van de jaren zestig gaat het verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie te onthullen. Het blauwe
huis is een krachtige, indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de
superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de laatste pagina.
Huisarts Marc Schlosser heeft een medische fout begaan waardoor een van zijn
patiënten, de beroemde acteur Ralph Meier, is overleden. Hij zal zich moeten
verantwoorden voor de Medische Tuchtraad. Over die Tuchtraad maakt hij zich niet
echt zorgen: Een schorsing van een paar maanden, daar komt het op neer. We kennen
elkaar allemaal, meer zal het niet worden. Maar is het wel een medische fout? Marc
had immers een rekening te vereffenen met zijn patiënt, die net iets te veel
belangstelling toonde voor diens mooie vrouw Caroline. Of heeft het alles te maken met
de gebeurtenissen in het zomerhuis waar het echtpaar Meier het gezin Schlosser had
uitgenodigd? In Zomerhuis met zwembad vertelt de hoofdpersoon met niets en
niemand ontziende eerlijkheid hoe hij op dit punt in zijn leven is aanbeland. Het is het
spannende, maar ook geestige verhaal over het recht op vergelding en het
overschrijden van grenzen als de deuren naar een normale rechtsgang zijn
dichtgeslagen.
Uitvoerige analyse, zowel psychologisch, historisch als etnologisch, van de positie van
de vrouw in de samenleving.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
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onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
Aan de hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal en godsdienst van mensen uit
verschillende landen wordt getoond hoe anders iedereen is. Prentenboek met
gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf ca. 8 jaar.
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een schoolopdracht
over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden werden.
Overzicht met zwart-witte opnamen van het werk van de bekende Nederlandse
architectuurfotograaf (1924- )
Wat is een autonome drone Een autonome drone kan een veilige vlucht uitvoeren zonder
tussenkomst van een piloot. Het doet dit met behulp van kunstmatige intelligentie en vele
andere opkomende technologieën, waardoor het kan omgaan met allerlei onvoorziene en
onvoorspelbare noodsituaties. Hoe u hiervan zult profiteren - Beantwoorden van de top 100
publieksvragen over autonome drones met inzicht, validatie en creativiteit. - Voorbeelden uit de
echte wereld voor het gebruik van drones in 38 industrieën en 21 bedrijven. - Woordenlijst met
187 termen dient als een complete lijst met essentiële dronetermen voor piloten, professionals
en enthousiastelingen. - 17 bijlagen om in het kort 266 opkomende technologie in elke branche
uit te leggen om een volledig begrip van 360 graden te hebben van de technologieën van
drones. Voor wie dit boek is Professionals, niet-gegradueerde en afgestudeerde studenten,
enthousiastelingen, hobbyisten en degenen die verder willen gaan dan basiskennis of
informatie voor elke soort drone.
Winona Cole, een indiaans weesmeisje, groeit op in een onconventioneel huishouden in
Tennessee. Op een kleine boerderij weten haar adoptievader John Cole en zijn wapenbroeder
Thomas McNulty maar net de touwtjes aan elkaar te knopen, met de hulp van twee
vrijgemaakte slaven, broer en zus Bouguereau. Dit liefdevolle, samengeraapte gezin doet zijn
uiterste best de wrede buitenwereld en de vaak pijnlijke herinneringen aan het verleden op
afstand te houden. Tennessee is echter nog altijd in de greep van de nasleep van de
burgeroorlog. Als Winona slachtoffer wordt van een gewelddadige overval en daarna ook
Tennyson Bouguereau, besluit Winona het heft in eigen handen te nemen. Gewapend met een
mes, Tennysons geweer en de moed van haar beroemde krijgshaftige moeder gaat ze op zoek
naar gerechtigheid, en naar wie ze eigenlijk is.
Studie over de Bijbelse invloed op het werk van de Nederlandse dichter Albert Verwey
(1865-1937).
‘Met meer twists dan je kunt tellen doet deze fascinerende thriller je twijfelen aan alles.’
Cosmopolitan Soms zijn de antwoorden pijnlijker dan de vragen… In een van de armste
gebieden in de Verenigde Staten, het Ozarkgebergte in de staat Missouri, worden twee
twaalfjarige meisjes dood gevonden op een speelplaats. Een van hen is Junie, de dochter van
Eve Taggert. Eve is ‘white trash’ en in pure armoede opgevoed door een keiharde moeder.
Ze heeft er alles aan gedaan om Junie een beter leven te geven, maar tevergeefs. Het enige
wat Eve nu nog kan doen, is Junie een waardige nagedachtenis gunnen. Eve en haar dochter
werden gezien als uitschot en dus wordt de moord niet serieus genomen door de plaatselijke
sheriff, die alle aandacht richt op het andere meisje. Wanhopig van verdriet besluit Eve op
eigen houtje de dader te vinden. Het pad naar gerechtigheid leidt haar van de duisterste
krochten van de stad naar de uitgestrekte bossen en – nog angstaanjagender – terug naar de
trailer van haar eigen moeder voor een allerlaatste harde les.

Contains a list of all manufacturers and other specified processors of medical devices
registered with the Food and Drug Administration, and permitted to do business in the
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U.S., with addresses and telephone numbers. Organized by FDA medical device name,
in alphabetical order. Keyword index to FDA established standard names of medical
devices.
De verhalen over het beertje Paddington zijn al meer dan vijftig jaar geliefd bij kinderen
over de hele wereld. 'Beren zoals paddington zijn erg zeldzaam,' zegt mevrouw Bird.
'en dat is maar goed ook, want anders zou het ons nog een fortuin kosten aan
marmelade.' En er zijn nog veel meer redenen waarom het maar goed is dat beren
zoals Paddington zeldzaam zijn. Of het nou gaat over behangen, speurwerk of
fotografie; de beer uit Peru zorgt telkens weer voor zijn eigen zooitje ongeregeld.
Politiek. Moord. Een schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met zeer
belastend materiaal op zijn computer. De gouverneur gelooft echter in zijn onschuld,
want de senator is veel te intelligent om zoiets te laten gebeuren. Het zaakje stinkt. Het
spoor van Lucas Davenports onderzoek leidt naar een politieke regelaar die van de
aardbodem verdwenen lijkt te zijn, daarna – wat verontrustender is – naar de politie van
Minneapolis zelf, en uiteindelijk – het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs
Machiavelli nog een paar lesjes in manipulatie zou kunnen geven. Deze steenrijke
erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe het er op de wereld aan toe zou moeten
gaan, plus het geld, het meedogenloze karakter en de koelbloedigheid om dit te laten
gebeuren.
Libby en haar man Justin komen na een avondje uit thuis bij hun vijftienjarige dochter,
maar stuiten op drie onbekende mannen voor hun huis. Een taser is genoeg om het
gezin uit te schakelen, en als ze wakker worden bevinden ze zich in een verlaten
gevangenis ooit gebouwd door het bedrijf van Justin. Terwijl het gezin probeert samen
te werken om te overleven domineert een vraag hun gedachten: waarom zijn ze alle
drie gekidnapt? Politieagente Tessa Leoni vertrouwt de zaak niet, want het is zeer
ongebruikelijk dat kidnappers een heel gezin ontvoeren. Samen met de plaatselijke
sheriff besluit Tessa dieper te gaan graven in het leven van Libby en Justin. Al snel stuit
ze op zeer onverwachte informatie, en het lijkt erop alsof Libby koste wat kost een
gebeurtenis uit het verleden geheim wil houden. Lisa Gardner is een van de meest
geprezen en succesvolle misdaadauteurs ter wereld. In 2012 stond ze met maar liefst
drie titels tegelijk in de New York Times-bestsellerlijst. Lisa woont in New Hampshire
met haar gezin. Haar meest recente thriller is In haar naam.
Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe
omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.
In mei 1866 schrijft Leo Tolstoj het woord einde onder een manuscript dat generaties
lezers in zijn ban zal krijgen. Aanvankelijk heet het boek Eind goed, al goed, later wordt
de titel veranderd in Oorlog en vrede. Het verhaal eindigt met een dubbel huwelijk, en
niet met de dood van de grote held vorst Andrej Bolkonski. Delen van het manuscript
worden gepubliceerd in tijdschriften en de auteur doet verscheidene pogingen het boek
gedrukt te krijgen. Pas drie jaar later zal het boek verschijnen. Deze editie is de
oerversie, in de prachtige Nederlandse vertaling van Peter Zeeman en Dieuwke
Papma. Deze Oorlog en vrede is ongeveer half zo lang als de gecanoniseerde versie,
ontbeert de lange uitweidingen over geschiedfilosofie, bevat vele andere scènes en
verwikkelingen en leidt naar een geheel ander einde. Met de uitgave van deze
oorspronkelijke versie zag een nieuwe, frisse Tolstoj het licht.
De komst van een kind met het syndroom van Down betekent een ingrijpende verandering in
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het leven van twee academici.
Zeven leugens van Elizabeth Kay gaat over oude, complexe vriendschappen, obsessieve
liefde en de niet-aflatende pijn van rouw. O.a. uitgeroepen tot Thriller van de Maand April door
Kobo UK. Zeven leugens van Elizabeth Kay vertelt het verhaal van de vriendinnen Jane en
Marnie, die al sinds de middelbare school onafscheidelijk zijn. Voor de fans van BA Paris en
Liane Moriarty. Jane en Marnie hebben veel met elkaar gemeen. Beiden worden ze verliefd en
zijn ze voor hun dertigste gelukkig getrouwd. Maar Jane heeft Marnies echtgenoot nooit
gemogen. Ze vond hem altijd zo grof en arrogant. Alsof hij zich een god waande, onsterfelijk.
Wat achteraf gezien ironisch is natuurlijk. Want als Jane al die leugens niet had verteld, zou de
man van haar hartsvriendin nu misschien nog geleefd hebben. Zeven leugens gaat over oude,
complexe vriendschappen, obsessieve liefde en de niet-aflatende pijn van rouw. Jane is geen
onbetrouwbare verteller, ze vertelt de waarheid. Haar waarheid. De vraag is: geloof je haar?
‘De nieuwe ster aan het literaire thrillerfirmament!’ – Evening Standard ‘Een duistere,
razendsnelle thriller verteld door een van de interessantste personages die ik ooit ben
tegengekomen. Warm aanbevolen.’ – Shari Lapena, schrijfster van Het stel van hiernaast ‘Ik
verslond Zeven leugens in minder dan 24 uur. Het is zó’n slimme en heerlijk duistere
pageturner!’ – Alice Feeney, schrijfster van Soms lieg ik
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen
aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari
komt de nieuwe lichting studenten, en dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly
Academy staat op zijn kop door een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid
en de laatste roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit
moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
In de verschillende sociaal-agogische opleidingen verdiepen studenten zich in kennis en
inzichten uit verschillende wetenschapsgebieden en praktijkervaringen. Langzamerhand
bouwen zij een kennisbasis op die de grondslag vormt voor hun handelen. Niet alle studenten
vinden het leren van kennis vanzelfsprekend, gemakkelijk of leuk om te doen. Dit boek geeft
handreikingen om beter te begrijpen wat de relevantie is van een kennisbasis in het
sociaalagogisch werk en hoe je deze kennisbasis opbouwt en onderhoudt.
In ‘Bankiers van de elite’ bewijst Christopher Reich de meester te zijn van het genre
financiële thrillers. Het is dan ook geen verrassing dat Reich met dit boek de International
Thriller Writers Award heeft gewonnen in 2006. Laat je meevoeren in de bizarre wending in het
leven van Thomas Bolden, een succesvolle bankier op Wall Street. Van de ene op de andere
dag verandert zijn leven in een regelrechte nachtmerrie. Uit het niets wordt hij ontvoerd en
komt Bolden met zijn gezicht vol op televisie als moordverdachte. Hij wordt er volledig
ingeluisd... maar door wie? Vol verbijstering richten alle aanwijzingen naar een geheime
eliteclub, de Club van Patriotten. Wat zijn zij van plan met Bolden? Christopher Reich (1961) is
auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd
geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte
hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten
om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de International Thriller Writers
Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij bekend
geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers:
‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Nim woont samen met haar vader Jack op een eiland. Als Jack een paar dagen de zee op
gaat, blijft Nim alleen achter. Als er een storm nadert, kan Nim haar vader niet waarschuwen.
Vanaf ca. 8 jaar.
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
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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.
De tweede sekse
In de zomer van 1967, wanneer de hippiecultuur haar hoogtepunt bereikt, ontmoeten Patti
Smith en Robert Mapplethorpe elkaar in Brooklyn. Het is het begin van een intense
liefdesverhouding en een levenslange vriendschap. Gedreven door ambitie en een passie voor
kunst gaan ze op zoek naar erkenning en beroemdheid. Smith breekt door als zangeres en
Mapplethorpe wordt een zeer succesvolle fotograaf. Uiteindelijk vinden ze hun weg naar het
beroemde Chelsea Hotel, waar de crème de la crème van de artistieke wereld resideert. Patti
Smith is auteur, rockzangeres en beeldend kunstenares. In 1975 brak Smith door met haar
revolutionaire combinatie van poëzie en rock. Haar eerste album Horses, met op de cover de
beroemde foto van Robert Mapplethorpe, behoort tot de top-100-albums aller tijden. Ze werkte
samen met grote artiesten als Bruce Springsteen, U2 en R.E.M.
Functionele ziektebeelden zoals gastro-oesofageale reflux, buikpijn en obstipatie behoren tot
de meest voorkomende aandoeningen op de kinderleeftijd. Deze aandoeningen hebben vaak
een aanzienlijke invloed op het kind, het gezin en de omgeving, en kunnen leiden tot
aanzienlijk schoolverzuim. In vergelijking met kinderen met bijvoorbeeld chronische
darmziekten, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa, is de kwaliteit van leven beduidend
lager. Verrassend genoeg ontbreken bij kinderen met functionele ziektebeelden goede studies
waarin de effectiviteit en veiligheid van zowel dieetinterventies als geneesmiddelen zijn
onderzocht. Onderzoek laat zelfs zien dat meer dan 80% van de geneesmiddelen die aan
zuigelingen en kinderen in ziekenhuizen worden toegediend niet zijn onderzocht op de
aangegeven indicatie, veiligheid en effectiviteit, en mogelijk dus ineffectief en schadelijk zijn.
Het uitvoeren van grote placebo-gecontroleerde klinische studies bij kinderen van alle
leeftijden is niet eenvoudig maar wel noodzakelijk, en vergt niet alleen een perfecte organisatie
maar ook teamspirit en doorzettingsvermogen.
Reclameuitgave van een van de fabels van De La Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor
Van Houten? cacao en chocolade.
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