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onbetwist hoogtepunt in het oeuvre van Thomas Mann, wordt een spiegel
Ver van de boom Robin Benway 2018-06-26 Ver van de boom is een YA-

voorgehouden aan de Duitse geestelijke elite die, afkerig van de politieke

roman over familie van Robin Benway. Winnaar van de National Book

problematiek van haar tijd, aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog

Award 2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de geadopteerde Grace op zoek

vluchtte in de ijle wereld van de cultuur. Thomas Mann (1875-1955) is de

gaat naar haar biologische moeder, ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer

schrijver van ongeëvenaarde romans als De Buddenbrooks en De Toverberg.

heeft. Haar zus Maya lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar

Hij wordt tot de belangrijkste Duitse auteurs van de twintigste eeuw

adoptiegezin, maar broer Joaquin is nog altijd op zoek naar een familie die

gerekend. In 1929 ontving hij de Nobelprijs voor Litera

hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie je

Handboek Nederlandse kerkgeschiedenis Herman J. Selderhuis 2012-10-02 -

bent?

Compleet overzichtswerk van de Nederlandse kerkgeschiedenis - Volledig

De toverberg Thomas Mann 2016-02-19 In deze geraffineerde

geactualiseerd door een team van specialisten - Inclusief bronteksten voor

ontwikkelingsroman bezoekt de jonge Duitser Hans Castorp zijn neef in het

verdieping - Vele verrijkende en attractieve illustraties - Een standaardwerk

sanatorium in het Zwitserse Davos. Betoverd door de verleidelijke, zieke

voor specialisten, docenten, studenten en geïnteresseerden in Nederlandse

Clawdia Chauchat blijft hij er echter geen drie weken maar zeven jaar. In de

cultuur- en kerkgeschiedenis In dit nieuwe handboek voor de Nederlandse

hermetische wereld van de Toverberg maakt Castorp een leerproces door,

kerkgeschiedenis onder redactie van Herman J. Selderhuis heeft een team

zijn inwijding in het leven. De democratische humanist Ludovico Settembrini

van katholieke en protestanse specialisten de resultaten van recent onderzoek

is daarbij zijn mentor, terwijl de sinistere nihilist Leo Naphta als diens

verwerkt. In heldere taal en met ruime aandacht voor de samenhang van

tegenspeler optreedt in de strijd om Castorps ziel. In De Toverberg, een

maatschappelijke, culturele en kerkelijke ontwikkelingen wordt een
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compleet overzicht van de geschiedenis van het Nederlanddse christendom

dat hem ooit is overkomen. Maar kunnen Nora en Patch een brug slaan

aangeboden. Het standaardwerk is samengesteld met het oog op het onderwijs

tussen hun twee verschillende werelden als dat betekent dat hun hart op een

aan hogescholen en universiteiten; tegelijk is het toegankelijk voor een brede

hartverscheurende manier op de proef wordt gesteld?

kring geïnteresseerden. Aan het hand werkten mee: - Paul H.A.M. Abels -

Duistere ecologie Timothy Morton 2018

Willem J. van Asselt - William den Boer - Aart de Groot - George Harinck -

Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011 Transcendentaal-empirische kritiek

Izak Kole - Peter Nissen - Frank van der Pol - Herman J. Selderhuis -

op de filosofische traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert en

Lodewijk Winkeler

conceptuele ruimte wil maken voor denken over verschil en herhaling.

Razende storm Markus Heitz 2014-09-17 De Razende Storm is het vierde deel

Harper's Weekly John Bonner 1865

van Markus Heitz Dwergen-boeken dat is geschreven vanuit het perspectief

De Drakenberg Emily Rodda 2005* Jord, Barda en Jasmine vervolgen hun

van hun ergste vijand. De duistere, genadeloze alfen vertellen voor het eerst

tocht naar de Drakenberg om de vijfde van de zeven edelstenen te

hun kant van het verhaal. Van de vijf boeken van Legenden van de Alfen

bemachtigen. Daarvoor moeten ze een verschrikkelijk wezen verslaan.

werden in Europa bijna een miljoen exemplaren verkocht. Aiphatòn, de zoon

Gelukkig krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Vanaf ca. 10 jaar.

van de alfenkeizer, heeft het op zich genomen om de laatste overlevenden

Het kwaad in jou Karen Rose 2019-02-19 Een nieuwe thriller van

van zijn volk op te zoeken. Hij is vastbesloten ervoor te zorgen dat de alfen de

bestsellerauteur Karen Rose, de koningin van Romantic Suspense. ‘Het kwaad

vrede in het Veilige Land niet meer zullen verstoren. Maar dan kruist hij het

in jou’ (Monster in the Closet) is wederom doorspekt met spanning, erotiek,

pad van een geheimzinnige tovenares wier clan beschikt over een unieke

intriges, moord en bedrog. Rechercheur Clay Maynard spoort vermiste

vorm van magie waar niets tegen bestand is. Als Aiphatòn er niet in slaagt de

kinderen op, maar zijn eigen dochter Taylor is door haar moeder jarenlang bij

plannen van deze clan te dwarsbomen, betekent dat vrijwel zeker de

hem weggehouden. Al sinds haar jeugd heeft haar moeder Taylor verteld dat

ondergang van het verzwakte Veilige Land. En zo wordt een alf, de

haar vader een monster is, maar nu ze hem eindelijk ontmoet kan ze dat

aartsvijand van het Veilige Land, de enige hoop van elf, mens en dwerg...

beeld bijstellen. Terwijl Taylor werkt als therapeut en eindelijk nieuwe

De weduwe Clicquot Tilar Mazzeo 2010-02-16 Veuve Clicquot staat voor

vriendschappen en familiebanden durft aan te gaan, ligt er een gevaar op de

glamour, stijl en luxe. Maar wie was eigenlijk die weduwe Clicquot, die de

loer. Een gevaar dat duisterder en bedreigender is dan iedereen kan

champagne deed bruisen aan het hof van zowel Frankrijk, Engeland als

vermoeden... Karen Rose schrijft thrillers die wereldwijde bestsellers zijn.

Rusland, en hoe wist zij zoveel roem en rijkdom te vergaren?

Voor haar boeken werd zij meermaals bekroond. Karen Rose woont en werkt

Mekka Christiaan Snouck Hurgronje 1889

in Florida.

Hush, Hush Becca Fitzpatrick 2015-12-04 Nora Grey is verstandig, slim en

Er was eens een kasteel Piers Torday 2017-11-04 Er was eens een kasteel is

loopt nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te

het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-

worden op Patch. Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een

trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch

verleden dat verre van brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het beste

winters sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers
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Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de

dat ondanks zijn jonge leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan. Met

Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn

heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit

familie door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders. Maar ze

fantastische avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als De Hobbit

komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij

en natuurlijk Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van

wordt wakker in een magisch landschap met een praatziek schaap en een

David Wyatt, die eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien,

nogal bazige paard als gezelschap. Mouse onderneemt een wonderlijke reis

Edgar Allan Poe en Terry Pratchett. 'Verhalen gaan niet alleen maar over

door een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars.

strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de hoofdpersonen tot leven laten

Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij

komen. Een beetje spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat

zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van zijn leven is... ‘Piers

romantiek.'

Torday bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van

Schitterende ijsster Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 6 - Schitterende

dit moment is.’ The Guardian

ijsster Maureen Davenport organiseert voor het eerst de jaarlijkse

Hyperbool en nog wat Allie Brosh 2014-09-02 Elke keer als Allie Brosh iets

kerstvoorstelling van Avalon, en ze is vastbesloten er een spectaculair succes

nieuws plaatst op haar immens populaire blog staat het internet op z'n kop.

van te maken. Er is echter één obstakel: Eddie Haven, de ruig aantrekkelijke

Even ontroerend als absurd, Allie Brosh heeft een unieke toon en het

beroemdheid die haar als onderdeel van een taakstraf moet helpen bij de

vermogen om complexe emoties te vangen in bedrieglijk eenvoudige

voorbereidingen. En er zijn maar weinig mensen die een grotere hekel aan

illustraties. Allie Brosh is zonder twijfel dé belangrijke Amerikaanse humorist

de feestdagen hebben dan hij... Al snel komen Maureens bangste vermoedens

van dit moment, met de nodige diepgang die net de juiste snaar raakt. Haar

uit. Zijn opdringerige vrouwelijke fans, de zenuwachtige auditanten, de

bestseller uit de VS is nu verkrijgbaar in het Nederlands, en belooft hier net

meningsverschillen tussen Eddie en haar over de muziek en - tot haar grote

zo'n hit te worden als in haar thuisland. 'Stel je voor dat David Sedaris kon

ergernis - de vlinders in haar buik zorgen niet bepaald voor een soepel

tekenen... Betoverend' - People Magazine

repetitieproces. En dan dreigt haar geliefde bibliotheek ook nog de deuren te

Podkin Eenoor Kieran Larwood 2017-03-14 Laat je meevoeren door dit

moeten sluiten. Als dat geen rampzalige kerst wordt! Maar ziet ze dat nu

verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held. Welkom in de

goed... en bekijkt Eddie haar ineens met een begerige blik in zijn ogen?

wereld van Podkin Eenoor! Ieder konijn weet wie Podkin Eenoor is. Van

Duizend stukjes van jou Claudia Gray 2016-01-12 De ouders van Marguerite

jong tot oud kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme

Caine zijn beroemde baanbrekende wetenschappers. Hun laatste uitvinding?

soortgenoot. Zijn status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen

De Vuurvogel, een apparaatje waarmee je tussen verschillende dimensies

niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard

kunt reizen en het lichaam kunt overnemen van je andere ik in een parallel

aankomt in de konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en

universum. Het klinkt als sciencefiction, maar voor Marguerite is het realiteit.

een slaapplek biedt hij aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren

Helemaal wanneer haar vader wordt vermoord en de moordenaar - de

de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het dappere konijntje

briljante onderzoeksassistent Paul - naar een andere dimensie vlucht. Ze
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twijfelt geen moment en gaat achter hem aan... In de dimensies waarin ze

anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen

terechtkomt - futuristisch Londen, keizerlijk Rusland, een wereld die

hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten

grotendeels onder water staat - komt ze verschillende versies tegen van Paul

en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die

en gaat ze steeds sterker in zijn onschuld geloven. Stukje bij beetje ontdekt ze

meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn

dat de waarheid over haar vaders dood beangstigender is dan ze ooit had

wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de

kunnen denken... ‘Dit boek is onmogelijk samen te vatten; het gaat over

Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft

wraak, liefde en verre reizen, en de locaties zijn prachtig en dromerig.’ - De

geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam

Leesfabriek ‘Een mooie mix van avontuur, sci-fi en romantiek.’ - School

af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan,

Library Journal

moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere

Het leven een gebruiksaanwijzing Georges Perec 2017-06-08 Toen Het leven

keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken

een gebruiksaanwijzing – door Italo Calvino geroemd als ‘de laatste grote

aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten

gebeurtenis in de geschiedenis van de roman’ – in 1978 verscheen werd het

toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een

direct bekroond met de Prix Médicis. En in 1995, het jaar waarin de

meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de

Nederlandse vertaling voor het eerst verscheen, werd het door de

Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en

verzamelde Vlaamse en Nederlandse kritiek uitgeroepen tot het beste boek

dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere

van dat jaar. De roman is een magistraal literair vlechtwerk van de bizarre

dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi.

levensverhalen van bewoners in een groot oud flatgebouw in Parijs.

Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig

Excentrieke miljonairs, croupiers, moordenaars, necrofiele schilders,

is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur

televisieproducenten, danseressen, kamermeisjes en coureurs passeren de

van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale

revue. Maar hoe uitzonderlijk die personages ook mogen zijn, het is de banale,

personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en

nooit ondervraagde, alledaagse werkelijkheid die Perec op minutieuze wijze

suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is

beschrijft en onder de loep neemt, en die deze roman zo bijzonder maakt. Dit

een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The

is een boek van wanhoop, liefde en verraad, een ‘wonderbaarlijk compleet

Flame in the Mist

boek’ dat een heel nieuw beeld van de wereld geeft en geschreven is door

Liefde & gelato Jenna Welch 2016-07-05 Naar Italië ga je voor liefde en

een auteur die vaak in één adem genoemd wordt met literaire grootheden als

gelato, maar soms vind je meer dan dat... Lina brengt de zomer door in

Joyce, Nabokov en Borges.

Toscane, maar aanvankelijk is ze niet erg in de stemming voor de Italiaanse

De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van

zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er alleen maar omdat het haar

Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de

moeders laatste wens was dat ze naar Italië zou gaan om haar vader te leren

zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet

kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar lang niets van zich horen?
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Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Maar dan krijgt ze

'Dit is wat ik wil. (...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel schrijvers

een dagboek in handen, waarin haar moeder schrijft over haar tijd in Italië én

weten een hoorzitting in de senaat te veroorzaken met hun boek. Michael

haar geheime liefde. Vanaf de eerste pagina is Lina gefascineerd en wil ze de

Lewis wel. Zijn explosieve Flash Boys, over de corrupte beurshandel,

geheimen van het dagboek ontrafelen. Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse

veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q 'Flash Boys leest als

hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig verhaal waarin twee

een spannend jongensboek: met een antiheld, een geheime samenzwering en

liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met elkaar worden

mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte gebeurtenissen

verweven. 'In Liefde & gelato word je verwend met heerlijke, verleidelijke

gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel ouderwets, spannend geschreven boek

beschrijvingen van Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een

in staat de hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten. (...) Het

tripje naar Toscane? Geheime liefdes, kunst én Italiaanse ijsjes? Verkocht!' -

beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl itshandel.' - Het Financieele

Waiting on Wednesday

Dagblad In de zomer van 2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.

Grondslagen van het scepticisme Sextus (Empiricus.) 1996-01-01

Tweeduizend mannen groeven en boorden de merkwaardige behuizing die

Flitshandel Michael Lewis 2014-09-15 Flitshandel viel als een bom in de fi

de lijn nodig had om te overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei

nanciële wereld. Binnen een mum van tijd stond de FBI op Wall Street en

adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag en dauw op om te

riep senator John McCain om een onderzoek door het Amerikaanse Congres.

bedenken welke explosieven ze nodig hadden om een gat te maken in een

Wat maakt Flitshandel zo explosief? Het gaat over supercomputers,

onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden aanleggen onder een

geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste nerds, die hierdoor een

rivierbedding, of hoe ze een geul moesten graven naast een landweg zonder

nanoseconde sneller zijn dan andere computers en zo tientallen miljarden

berm. Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand liggende vraag te

extra verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het strafbaar? Is het handelen

beantwoorden: waarom? De lijn was een buis van hard plastic met een dikte

met voorkennis? En wie is de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef

van nog geen vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd

met Flitshandel een waargebeurde thriller van wereldformaat. MICHAEL

flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch kreeg je het gevoel dat het

LEWIS is de grootste nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse

een levend wezen was, een onderaards reptiel met specifi eke behoeften en

internationale best sellers op zijn naam staan, waaronder: The Big Short,

verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te liggen moest kaarsrecht zijn.

Moneyball en Liar's Poker. 'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de

Er was misschien nog nooit een pad zo compromisloos door de aarde

financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs van Nieuwkerk

gegraven. De lijn moest een datacentrum in het zuiden van Chicago

'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer krijg je soms het idee dat je een thriller

verbinden met een aandelenbeurs in het noorden van de staat New Jersey.

van John le Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen, dark pools en

Het was van cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou blijven.

rebate arbitrage. (...) Lewis kan als geen ander laten zien hoe de fi nanciële

Inwijding Veronica Roth 2012-03-14 Futuristisch Chicago. De wereld van de

markten van gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer 'Met een

zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening,

oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de kaart.' - Het Financieele Dagblad

Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle
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zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen.

met elkaar gemeen hebben. Amber zit vast in Aurora Hills, een beveiligde

Voor Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en

jeugdinrichting. Als op een nacht alle sloten openspringen, ontstaat er totale

haar ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze

gekte onder de 42 meisjes die er hun straf uitzitten. De een grijpt haar kans

spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart

om te ontsnappen, de ander weet niet wat ze met de nieuw verworven

2014 is Divergent te zien in de bioscoop.

vrijheid aanmoet. Violet is een danseres die op het punt staat naar New York

Darwins gevaarlijke idee Daniel Clement Dennett 2001 Filosofische

City te vertrekken om daar door te breken. Hoewel ze egoïstisch en met

benadering van de geschiedenis van de evolutietheorie.

zichzelf ingenomen is, kan ze de dood van haar vriendin Orianna niet

Archie Greene en het geheim van de magiër D.D. Everest 2015-03-21 Op zijn

vergeten. Niet omdat ze zich schuldig voelt, maar vanwege het mogelijke

twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat

effect ervan op haar huidige leven en haar dansopleiding aan het prestigieuze

wordt bezorgd door iemand van een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is

Juilliard. Langzaam wordt duidelijk dat Amber en Violet nauw met elkaar

een vierhonderd jaar oud boek dat geschreven is in een taal die hij niet kent.

verbonden zijn door Orianna. Ook zij had een glorieuze toekomst als ballerina

In het pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet het boek

voor zich liggen, maar anders dan Violet moet ze knokken voor elke kans in

terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft geen idee

het leven. Desondanks is Violet jaloers op Ori, wetende dat zij niet het

waarom juist hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere

natuurlijke talent voor ballet van Ori heeft. Als er twee concurrentes worden

krachten er alles voor over hebben het boek te bemachtigen. Archie komt

vermoord, belandt Ori in Aurora Hills. Krijgt een schuldige uiteindelijk altijd

terecht in een wereld waarin boeken kunnen praten, bibliothecarissen

haar verdiende straf? Of zal een onschuldige voor altijd de last van de schuld

toverkracht bezitten en magische spreuken tot leven komen.

blijven dragen? Nova Ren Suma is auteur van diverse Young Adult-boeken.

Muren van verraad Nova Ren Suma 2015-07-29 'Een realistisch boek met

Ze heeft voor diverse uitgeverijen gewerkt, geeft YA-schrijfworkshops en

bovennatuurlijke elementen die ontaarden in een naargeestig, pijnlijk, maar

woont in New York.

prachtig einde dat de rillingen over je rug doet lopen.' - Kirkus Reviews,

De sprekende aap : [over oorsprong en evolutie van de menselijke taal] Jean

starred review 'Suma excelleert in surrealistische, verontrustende verhalen

Aitchison 1997 Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de

in een levendige stijl, en deze psychologische thriller is geen uitzondering.

menselijke taal.

Een beangstigend, fantastisch boek.' – Booklist, starred review Een

Het programma Suzanne Young 2015-02-20 ‘Voor de lezer die houdt van een

veroordeelde moordenares en een topballerina in spe. Wat hebben ze met

dystopie à la The Hunger Games van Suzanne Collins, is Het Programma van

elkaar gemeen? Muren van verraad is het verhaal van een meisje met een

Suzanne Young misschien wel de beste tip.’ – NRC Handelsblad ‘Met dit

veelbelovende toekomst voor zich. Haar leven draait in één tragische middag

krachtige psychologische drama springt Young tussen alle andere young

van veelbelovend naar uitzichtloos. Het verhaal wordt verteld door Amber en

adults uit.’ – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte gevoelens

Violet: de een zit in een jeugdgevangenis, de ander is een danseres met een

verboden, depressie onder jongeren is een epidemie en de enige oplossing is

mooie toekomst. Op het eerste gezicht zijn ze complete vreemden die niets

het Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar
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begint te huilen. Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot een internationale

geschiedenis en de geheimen die ze met haar zus deelt, misschien wel het

epidemie, zou een huilbui haar in het Programma kunnen doen belanden, de

allergrootste gevaar vormen... 'Karen Dionne is een van de beste

enige bewezen behandelingsmethode. Ze heeft al een broer verloren, dus

thrillerauteurs van dit moment.' – Karin Slaughter

Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar in leven

Filosofie voor beginners Donald Palmer 2013-04-04 Filosofie voor beginners

te houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd

maakt op een uitermate originele wijze de leek wegwijs in de filosofie, een

terugkeert met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar

terrein dat veel mensen direct geneigd zijn als 'moeilijk' te bestempelen.

hetzelfde geldt voor hun herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school

Filosofie voor beginners verklaart en illustreert - het boek bevat zo'n

constant onder toezicht staat, zorgt Sloane dat ze zo min mogelijk opvalt en

driehonderd originele tekeningen van de auteur - moeilijke filosofische

verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De enige bij wie Sloane zichzelf

begrippen op een manier die ze toegankelijk maakt voor degene die weinig

kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen dat ze geen van

of niets van filosofie afweet. De tekeningen hebben een cartoonachtig

beiden in het Programma terechtkomen en Sloane weet dat de liefde tussen

karakter en zijn juist daardoor een goede hulp bij het verhelderen van

hen sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te weerstaan. Maar ondanks de

complexe filosofische begrippen en theorieën. Filosofie voor beginners geeft

beloftes die ze elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te

een beknopte inleiding in de filosofie. Het begint bij de oude Grieken en

verbergen. Ze worden alle twee steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En

schetst de verdere geschiedenis van de filosofie tot en met de behandeling

het Programma zit hun op de hielen... ‘Een boek om te verslinden: razendsnel

van eigentijdse filosofen. Een docent filosofie over dit boek: 'Zo kan dit boek

geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy liefdesverhaal.’ – Booklist

de leemten vullen in de bibliotheken van het voortgezet onderwijs, maar ook

‘Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische liefdesverhalen.’ – Kirkus

in de boekenkasten van tieners en volwassenen.'

Reviews

Hier was ik Gayle Forman 2015-10-16 Deze YA-roman volgt Cody Reynolds

Geworteld in het kwaad Karen Dionne 2020-09-29 Rachel herinnert zich

in de maanden na de onverwachte zelfmoord van haar beste vriendin Meg.

steeds meer details over de dag dat haar ouders werden vermoord. Moord

Waarom heeft Meg haar niet gewaarschuwd? Cody ontdekt dat er een hoop is

waarvoor zij al jarenlang opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid anders is

wat Meg haar nooit heeft verteld. Over haar oude schoolvriendinnen, over

dan haar voorgespiegeld werd. Geworteld in het kwaad (The Wicked Sister)

Ben McAllister - de jongen die Megs hart brak - en over een versleuteld

is de tweede thriller van Karen Dionne na Dochter van het moeras. Al

computerbestand, dat Cody niet lijkt te kunnen openen. Wanneer ze toch

jarenlang leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als straf voor de moord

toegang krijgt tot het bestand, worden de geheimen achter Megs dood beetje

op haar ouders, die ze als kind pleegde. Maar wanneer ze door een

bij beetje aan Cody onthuld...

journalistiek onderzoek nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze

Dit is ons verhaal Ashley Elston 2020-07-15 In dit moordmysterie is niets wat

terug naar de blokhut in het afgelegen moerasgebied waar ze met haar ouders

het lijkt Niemand weet wat er is gebeurd die ochtend in River Point. Vijf

en zus woonde. Terwijl Rachel zich steeds meer herinnert over wat er echt

jongens gingen het bos in, vier kwamen er terug. Iedereen heeft een motief,

gebeurde op de dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de

maar niemand praat. Kates bijbaantje bij de plaatselijke assistent-officier van
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justitie is niet bepaald spannend, totdat haar baas op de grootste zaak gezet

De overstap Veronica Roth 2013-10-16 Voor alle fans van de internationale

wordt die hun kleine dorpje ooit gekend heeft. Iedereen heeft het over de

bestsellerserie Divergent van Veronica Roth! De overstap is het eerste korte

jongens van River Point. Er is bewijs dat de jongens schuldig zijn, maar de

verhaal in een serie van vier, verteld vanuit Fours perspectief. Zie de wereld

officier van justitie wil dat de zaak in de doofpot wordt gestopt. Hij heeft zijn

van Divergent door de ogen van de mysterieuze, charismatische Tobias Eaton.

functie namelijk te danken aan hun machtige families. Kate heeft zo haar

Hierbij ontdek je nieuwe feiten over zijn leven, zijn personality en zijn

eigen redenen om de zaak op te willen lossen en laat het hier niet bij zitten.

relaties.

Maar kan ze de geheimen van de jongens ontrafelen zonder haar eigen

Vijf stappen van jou Rachael Lippincott 2019-05-14 Stella Grant houdt ervan

geheimen te onthullen? Terwijl Kate gevaarlijk dicht bij de waarheid komt,

om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte te beheersen en de

wordt duidelijk dat niemand is wie hij lijkt. Als Kate niet snel ontdekt wie de

mogelijkheid van longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen

echte dader is, komen er levens op het spel te staan… inclusief dat van

afstand houden met alles en iedereen. Het enige waar Will Newman controle

haarzelf. Drama, suspense en onverwachte wendingen – een boek dat je niet

over wil hebben, is het verlaten van het ziekenhuis. Binnenkort wordt hij

meer weg kunt leggen! Riverdale en 13 Reasons Why meets John Grisham

achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de wereld zien. Will is

en Karen McManus.

precies waar Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt, zou

Vertel me drie dingen Julie Buxbaum 2016-06-08 'Vertel me drie dingen'

ze haar plek op de transplantatielijst kwijt kunnen raken. Een van hen zou

van schrijfster Julie Buxbaum is een prachtig, grappig en ontroerend

zelfs kunnen sterven. Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar

jeugdboek voor jongeren vanaf 13 jaar. Voor liefhebbers van Eleanor & Park

plotseling voelt zes stappen niet aan als veiligheid. Het voelt als een straf. Wat

van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E. Smith. Jessie is verhuisd

als ze een klein stukje van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen

en alles voelt verkeerd: haar nieuwe kakschool, haar nieuwe huis, haar

van hen hebben gestolen? Zou vijf stappen uit elkaar echt zo gevaarlijk zijn

nieuwe stiefmoeder en haar arrogante stiefbroer. En ze mist haar overleden

als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met breken?

moeder. Dan krijgt Jessie een mail van een jongen die zich Iemand-Niemand

12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog

noemt. Ze mag alles aan hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie

nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

haar vrienden zouden kunnen worden en waarom ze beter geen vega-

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als

burgers uit de kantine kan eten. Al snel wordt Iemand-Niemand Jessies

vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden

reddingsboei. Maar wie op school is toch deze mysterieuze jongen? 'Vertel me

verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak

drie dingen' is het YA-debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is grappig en

onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug

romantisch. 2. Het mysterie over de anonieme mailer zorgt ervoor dat je het

te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt

in één ruk uitleest. 3. Ik weet zeker dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E.

12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van

Smith, auteur van 'Duizend kilometer tussen jou en mij' en 'De statistische

de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct

waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht'.

in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid
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van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse

westerse filosofie in 1945 is er niet meer zo'n allesomvattend werk meer

filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad

verschenen over de geschiedenis van deze intellectuele reis. Met De

Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor

geschiedenis van de filosofie brengt filosoof en hoogleraar A.C. Grayling daar

negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

verandering in. Met zijn kenmerkende helderheid en finesse neemt hij de

eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en

lezer mee van de wereldbeschouwingen en moralen van voor Boeddha,

een inleiding van Bianca Stigter

Confucius en Socrates, langs de christelijke overheersing van het Europese

Religio medici Sir Thomas Browne 1644

gedachtegoed, naar de renaissance en de verlichting, tot aan Nietzsche, Sartre

Hoe Proust je leven kan veranderen Alain de Botton 2010 Causerie over het

en de filosofie van vandaag de dag. En aangezien de geschiedenis van de

werk van de Franse schrijver (1871-1922) als gids voor levenskunst.

filosofie niet compleet is zonder de grote filosofische stromingen uit India,

De Helse Creaties 1: De IJzeren Engel Cassandra Clare 2015-06-18 Het eerste

China en de Perzisch-Arabische wereld geeft hij ook hiervan een

deel van de Helse Creaties-trilogie - die vooraf gaat aan de Kronieken van de

gedetailleerd overzicht. Grayling behandelt een breed scala aan onderwerpen,

Onderwereld begint wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New York

waaronder de metafysica, ethiek, esthetiek en logica. Dit doet hij aan de hand

in 1978 abrupt eindigt als haar voogdes sterft. Tessa wordt naar haar broer in

van het gedachtegoed van een groot aantal befaamde filosofen evenals minder

Londen gestuurd, maar voordat zij daar aankomt is ze ontvoerd door de

bekende maar zeer invloedrijke denkers. Tevens gaat hij dieper in op de

Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te bekwamen in een vreemde gave,

vraag wat we van dit geheel aan stromingen hebben geleerd, én op welke

waarvan ze niet eens wist dat ze die had: transformeren. Ze wordt gered door

vlakken we nog vooruitgang kunnen boeken. Het resulteert in een

de superknappe en gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt... De

toegankelijke maar complete geschiedenis die de ogen doet openen. 'Als er

IJzeren Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te leggen. Het is

iets bestaat als de Briste variant van "De denker", dan is dat zonder twijfel A.C.

alsof je op het puntje van je stoel naar een waanzinnige film zit te kijken.

Grayling.' The Times 'Vijf minuten hierin lezen leidt de hele dag tot

Fans van Kronieken van de Onderwereld én nieuwe lezers zullen zeker niet

interessante overpeinzingen.' Independent Professor A.C. Grayling is het

teleurgesteld zijn en smeken om méér!

hoofd van het New College of the Humanities in Londen en fellow van St

De geschiedenis van de filosofie A.C. Grayling 2019-08-22 De eerste volledige

Anne's College, Oxford. Hij schreef en redigeerde meer dan dertig boeken

geschiedenis van zowel de westerse als oosterse filosofie De geschiedenis van

over filosofie en andere onderwerpen en heeft zich tevens gespecialiseerd in

de filosofie is een waar epos: de ontdekking van de ideeën, inzichten en

niet-westerse filosofie. Daarnaast schreef hij jarenlang columns voor The

leringen van de meest creatieve denkers in de geschiedenis. Maar sinds de

Guardian en The Times en was hij voorzitter van de Man Booker Prize van

publicatie van Bertrand Russell's standaardwerk Geschiedenis van de

2014.
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