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Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie
draagt een wolvenmasker van papier. Dolfje en
Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen
masker nodig. Het feest is vol dansende vampieren
en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens
meester Frankula gaan Dolfje en Noura de wedstrijd
winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers
moeten af... Bekroond door de Nederlandse
Kinderjury
Beng, beng! Er vlogen gaten in de deur, die ineens
van bladerdeeg leek. Meneer Williams dook opzij
naar de grond. Ze schieten echt, dacht Janna. Er
kwam een groot zwart gat in haar hersens dat alle
gedachten opzoog. Haar ogen registreerden dat de
broekspijp van meneer Williams langzaam rood
werd, maar het drong nauwelijks tot haar door wat
dat betekende. 'Liggen,' kreunde Williams. 'Hij heeft
een wapen.' Janna liet zich op haar knieën vallen.
Ergens besefte ze dat het pijn deed, toch voelde ze
amper iets. Ze duwde haar tafel om en verschool
zich erachter, hem ondertussen meezeulend naar
het achterste hoekje van de klas. Vallende tafels,
schrapende geluiden. Niemand liep, iedereen kroop.
Als je je maar zo klein mogelijk maakte, werd je
misschien wel onzichtbaar. De meeste leerlingen
zochten dekking in de hoek bij het raam. Hun
gezichten verschrompelden tot het alleen nog ogen
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waren. De Nederlandse Janna gaat voor een jaar in
de Verenigde Staten wonen. Op de Twinstone High
School is alles nieuw en veelbelovend. Ze ontmoet
Eloy, die als een egel zijn stekels opzet, raspaardje
Cassie, en Bud, een jongen die engelen op de muur
schildert. Alles lijkt fantastisch, tot de dag waarop
twee leerlingen gewapend naar school gaan om
daar een bloedbad aan te richten... Een indringende
jeugdroman, gebaseerd op de schietpartij op
Columbine High School in 1999.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA
VIERHONDERD PAGINA'S LANG: DIRK PITT IS
TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt
jacht op een bende schurken die een milieuramp
ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit, hoe
dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn
zoon Dirk junior en zijn dochter Summer sporen
ondertussen een historische schat van de Azteken
op. Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen
valt. Hun zoektocht voert hen uiteindelijk ook naar
Cuba, recht in de armen van de vijand.
De wereld vergaat. Alleen Almere blijft bestaan. Van
de bevolking zijn nog maar een enkele duizenden
inwoners over. Op een paar honderd ontsnapte
gevangenen na zijn dat allemaal vrouwen. `Na de
ramp waren onze verliezen niet te tellen. Geen
familie was meer compleet, intacte gezinnen waren
er vrijwel niet meer. Kinderen bleven achter als
wezen. Nog talrijker waren de jonge weduwes. En
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met dat laatste begon het vrouwenoverschot. Maar
nu loop ik op de zaak vooruit. In Almere overleven
vijfduizend vrouwen een wereldwijde calamiteit.
Mannen zijn er niet meer, behalve een paar honderd
ontsnapte gevangenen. Samen moeten zij een
nieuwe maatschappij inrichten, met nieuwe
familieverbanden. Beslissingen worden voortaan
genomen per loterij, zelfs als op een dag een baby
wordt gevonden ... Weerwater is een
ongeëvenaarde Dorrestein-vertelling over
uitzichtloosheid en hoop, over egoïsme en
opoffering, maar vooral over de liefde en ons
verlangen naar verbinding. Spannend, teder,
ontroerend en geestig. Renate Dorrestein (1954)
neemt een unieke positie in binnen de Nederlandse
letteren. Haar romans werden genomineerd voor
vele literaire prijzen ze ontving de Annie RomeinPrijs voor haar gehele oeuvre. Ze schreef zowel het
Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam als
het Boekenweekessay Laat me niet alleen.
Dorresteins werk is in vijftien talen vertaald. Over De
stiefmoeder: `Ouderwets geestige en zeer goed
geschreven roman. Pieter Steinz `Een enerverend
circus van moedwil en misverstand. Het Parool `Het
schrijfplezier spat ervan af. Opzij
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte
werkelijkheid", waarin een Amerikaanse antropoloog zijn
ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft en
zijn ervaringen met bewustzijnsverruimende middelen.
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Een buitenbeentje uit een nest pasgeboren vogels
overwint zijn angsten en leert toch vliegen. Prentenboek
met grote, eenvoudige schilderingen in kleur. Vanaf ca. 4
jaar.
Het ultieme romantische kerstboek! Twaalf dagen voor
kerst van Jenny Bayliss is hilarisch en ook nog eens
superromantisch. Twaalf dates met twaalf verschillende
mannen. Het lot zou Kate goed gezind moeten zijn... Als
het op relaties aankomt, zegt de vierendertigjarige Kate
Turner graag ‘Bah, humbug’. Het besneeuwde,
slaperige stadje Blexford zit immers niet bepaald vol met
date-waardige, leuke mannen. Trouwens, wie heeft een
man nodig als ze haar geluk heeft gevonden in haar
carrière als ontwerper en in haar ‘bijbaantje’ als bakker
voor het café van haar jeugdvriend Matt? Maar dan
schrijft haar goedbedoelende beste vriendin Laura haar
in voor een datingbureau. Daar beloven ze eenzame
singles te helpen om liefde te vinden voor de
kerstvakantie begint...
12 jaar slaafAtlas Contact

Iedereen kent Karl Marx als een van de
invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw en
als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld
zou veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn
tumultueuze privéleven en schetst een portret van
een revolutionair, een rokkenjager, een
grappenmaker en bovenal een gepassioneerd man zowel politiek als privé. Als arme student viel Marx
voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en
zij en hun kinderen zijn hem ondanks alle
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tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw
gebleven. Het gezin zwierf in het kielzog van vader
Karl jarenlang door Europa in een tijdperk van
politieke spanningen, en naast zijn werk als
intellectueel ontpopte Marx zich tot een
beschermende vader en liefhebbende echtgenoot.
Door gebruik te maken van nooit eerder
toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal een
intieme blik in de beproevingen, de ellende en de
hartstochten van een man die, meer dan elke andere
denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen
over werk, geld en sociale relaties. Succesvol
biografe Mary Gabriel studeerde journalistiek in
Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij
Reuters in Washington en Londen. 'Liefde en
kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend boek.
Het geeft een vermakelijk en evenwichtig portret van
Karl Marx, zijn kleurrijke milieu van ballingen, freaks
en revolutionairen, en van het nauwelijks bekende
gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld
van een worstelende, maniakale bohemien en
intellectueel in de hoofdsteden van
middennegentiende-eeuws Europa.' the new york
times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw.
Met een vloeiende stijl die haar uitgebreide
onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de
menselijke familiekant van een man die gewoonlijk
gezien wordt als een berekenende theoreticus.'
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publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de
sleutel tot het begrijpen van wat Marx dreef niet
alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van zijn
tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische
privéleven en de mensen die hij liefhad.' washington
independent review of books
'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 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
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Een meeslepende roman over de
ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood
van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de
familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de
vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar
schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar
echter en ze moet op zoek naar een andere
betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in
zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent
op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden
aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag
die de binnenstad in puin legt ternauwernood en
daarna staat ze voor een levensbepalende keuze
tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar
grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest
ze voor de man die haar zekerheid kan bieden?
Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende
verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit
de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw,
waarin handel, wetenschap en kunsten een enorme
vlucht namen.
Gedichten over homofiele gevoelens.
Washington, een tienjarige Braziliaanse zwerver, heeft de
grootste moeite om op straat in leven te blijven.
Bundel in oblong formaat met 26 fantasieverhalen, van A tot
Z, over slaapkamernachtdieren en met kleine vrijstaande
kleurenillustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 7 jaar.
Studieboek op hbo-niveau.
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en
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hij zweert dan ook wraak op degenen die hiervoor
verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen dat hij het
korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden
maken zich ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de
oplossing komt: Will moet een leerling aannemen om zijn
gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt gelijk.
Meer dan hem lief is zelfs.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft
weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen hem
niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag
weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een
foto waarin ze in een mooie zomerjurk voor hem poseert.
Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van
de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de nieuwe
Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen? Wanneer Dennis
ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde
fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld
voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een
achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik
kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende,
verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders
aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij
furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van
de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving meerdere prijzen
voor zijn werk.
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