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Tijdens de Eerste Wereldoorlog meldt een Ierse straatjongen van twaalf jaar zich
aan bij het leger; twee jaar later wordt hij naar het front in Ieper gestuurd.
Laat je meeslepen naar de mysterieuze tombes van eeuwenoude Egyptische
farao’s, een dodelijke vloek en hartstochtelijke romantiek. Wanneer twee
archeologen de dood vinden tijdens hun onderzoek in de pyramide, weet Judith
het zeker. De tombe is vervloekt. Al gauw komt ze direct in aanraking met de
beruchte plek, omdat ze verliefd wordt op de zoon van de overleden archeoloog.
Hij is vastberaden om het levenswerk van zijn vader te voltooien, dus besluiten
ze samen naar Egypte af te reizen. Wordt deze reis een vloek of een zegen voor
het kersverse echtpaar? Victoria Holt was een van de pseudoniemen van de
populaire Engelse auteur Eleanor Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander
de geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar boeken door het te
combineren met haar rijke fantasie en romantiek. Hibbert beschikte over een
breed talent en schreef boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude fictieve familieverhalen tot thrillers. Als
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Victoria Holt schreef Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar leven meer dan 200
boeken geschreven die in 20 talen zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100
miljoen keer verkocht zijn.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en
andere arm? Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of
geografische omstandigheden? Of is er een andere oorzaak? Waarom is
bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën ter wereld en
blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in
geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend
zien dat het de politieke en economische instituties zijn die het economische
succes of falen van een land bepalen; instituties die innovatie en economische
groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De auteurs illustreren hun
betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in
wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de
burgers en heeft de bevolking volop economische kansen; het land is zeer
welvarend. Noord-Korea wordt dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren
onderdrukking en hongersnood. Op basis van vijftien jaar veldonderzoek en
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economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere
arm laat ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht
in de oorzaken van armoede en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar
economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates Clark Medal. Degenen die
deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke kanshebbers
voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen
Afrikadeskundige. `Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer
lezenswaardig boek geschreven.' Niall Ferguson `In Why Nations Fail staan zo
veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.' Charles C. Mann
`Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het
verdient te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het
Financieele Dagblad `Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en
neemt u het daarna nog vaak ter hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden,
paarden & ziektekiemen
De aanslagen in Parijs en Brussel gingen als een schokgolf door Europa en grote
delen van de wereld. Met deze en andere acties weten terroristen burgers
wereldwijd bang te maken, en dwingen ze overheden tot het nemen van allerlei
maatregelen, waaronder militaire acties zoals die tegen de zogeheten
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Islamitische Staat, waaraan ook Nederland deelneemt. Dit Elementaire Deeltje
plaatst terrorisme in een breed historisch perspectief en geeft een actueel
overzicht van deze vorm van politiek geweld en de bestrijding daarvan. Het gaat
in op de kernvragen: wat is terrorisme nu precies, wie zijn de terroristen en wat
willen ze? Ook de lange voorgeschiedenis van het fenomeen komt aan bod, net
als terrorisme op Nederlandse bodem. Daarnaast bekijken de auteurs, beide
Nederlandse experts op dit terrein, wat we kunnen doen om het terroristen zo
lastig mogelijk te maken, en hoe we met de impact van terrorisme en met angst
om zouden moeten gaan.
Een jongetje wordt van school naar huis steeds gevolgd door nijlpaarden. Als hij
een anti-toverpil slikt, verdwijnen de nijlpaarden om plaats te maken voor
giraffen.
De ouders van Josh (ik-figuur) zijn gescheiden en zijn moeder heeft een nieuwe
partner. De geboorte van een zusje heeft duidelijk invloed op het gezin, vooral op
Jamie, de jongere broer van Josh. Vanaf ca. 12 jaar.
Journalistiek relaas over de gebeurtenissen die voorafgingen aan de moord op
cineast Theo van Gogh op 2 november 2004 en de nasleep van die misdaad.
Een van de grootste problemen van de economie is de opeenhoping en de verdeling van
kapitaal. Dat hangt nauw samen met problemen van ongelijkheid, van concentratie van
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welvaart en van economische groei. Bevredigende oplossingen voor die problemen waren tot
nu toe moeilijk te vinden. Theorieën te over, maar relevant historisch onderzoek was niet
voorhanden. In Kapitaal in de 21ste eeuw analyseert Thomas Piketty een groot aantal
gegevens uit de laatste twee eeuwen en uit twintig landen. Zo weet hij fundamentele
economische en sociale processen bloot te leggen. Hij toont aan dat de moderne economische
groei en de spreiding van kennis ons in staat hebben gesteld om de ongelijkheid op
apocalyptische schaal die Marx had voorspeld te voorkomen. Maar de diepere structuur van
kapitaal en ongelijkheid is er in wezen niet door veranderd, zoals we in ons optimisme na de
Tweede Wereldoorlog dachten. De belangrijkste oorzaak van de ongelijkheid is de tendens dat
de opbrengst op kapitaal groter is dan de economische groei - iets wat nu tot extreme
ongelijkheid dreigt te leiden. Het wakkert de onvrede aan en ondermijnt democratische
verworvenheden. Het is aan de politiek om die tendens in te tomen. Kapitaal in de 21ste eeuw
is een buitengewoon ambitieuze onderneming, waarvan de grote waarde alom wordt erkend.
Het is een herbezinning op de economische geschiedenis en het dwingt ons de werkelijkheid
nuchter onder ogen te zien.
Wanneer een Australisch stadje wordt opgeschrikt door de moord op een goudzoeker, gaat
men op zoek naar diens verwaarloosde kinderen in de wildernis.
Belevenissen van een tweeling op een Engelse kostschool.
Een ca. 14-jarig meisje vertelt over haar kortdurende vriendschap en ontmoetingen met
Napoleon Bonaparte (1769-1821) tijdens zijn verbanning op St. Helena.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe, onderdrukkende Sovjet-Unie was
gegrondvest op een sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een ongekende
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welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig leek het er ook heel even op dat de magie
werkelijkheid zou worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen op een
toekomst met rijke communisten en afgunstige kapitalisten, waarin de schittering van Moskou
die van New York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste best deden om deze
droom waar te maken en de tirannie een goed afloop te gunnen. De rode belofte is
geschiedenis die klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van Lenin, en met
de onverwachte smaak van een glas sovjetchampagne.
Mikal, de vader van Petra (12), kan met zijn ogen uit metaal prachtige dingen maken. De prins
van Bohemen steelt Mikals ogen. Petra gaat naar Praag om de ogen van haar vader te
zoeken. Vanaf ca. 11 jaar.
Het was niet van mij. Ik had het niet laten vallen, maar de jongen zei van wel. Hij stond daar
met zon ik-weet-het-gewoon-zeker gezicht. Ik lachte erom, maar vanbinnen voelde ik me een
idioot. Ik had geen idee dat er iets belangrijks was gebeurd. Bij Rowan Clark thuis is niets
zoals het zou moeten zijn. Haar oudere broer Jack is verongelukt, haar vader is vertrokken en
haar moeder is sindsdien zwaar depressief. Rowan probeert zo goed als het gaat voor haar
jongere zusje te zorgen, en voor de buitenwereld verborgen te houden dat alles verkeerd gaat.
Maar dat lukt steeds minder goed. Wanneer ze op een dag in de supermarkt in de rij staat, tikt
een onbekende jongen op haar rug. Hij geeft haar een negatief, dat ze volgens hem heeft laten
vallen. Rowan weet van niets, maar neemt de foto uiteindelijk toch aan, omdat ze geen
opschudding in de supermarkt wil veroorzaken. Op de foto ziet ze vaag een wijdopen mond.
Wanneer de foto wordt afgedrukt, schrikt Rowan: op de foto staat haar overleden broer Jack,
breed lachend. Rowan gaat op zoek naar de jongen die haar het negatief gaf. Hij leert haar om
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weer van het leven te genieten. Jenny Valentine is in haar jeugd om de twee jaar verhuisd. Ze
studeerde Engelse Literatuur en heeft veel verschillende banen gehad. Ze is getrouwd met
een singer/songwriter en heeft twee kinderen. Haar debuut Op zoek naar Violet Park werd
bekroond met de Guardian Childrens Fiction Prize.
Hitler was een gepassioneerd lezer. Zijn intellectuele ontwikkeling werd groten deels bepaald
door de boeken die hij las. Niet lang geleden werd in de Library of Congress in Washington het
bestaan ontdekt van honderden titels uit Hitlers vergeten privécollectie, compleet met de
aantekeningen die hij in zijn boeken maakte. In Hitlers privébibliotheek onderzoekt Ryback hoe
de belangrijkste formuleringen en ideeën uit Hitlers persoonlijke boeken verzameling
terechtkwamen in zijn geschriften, toespraken, gesprekken, denken en activiteiten. Hitler
rekende Don Quichot en Robinson Crusoë tot zijn favoriete romans, en bezat de verzamelde
werken van Shakespeare in leer gebonden. Hij spoorde zijn partijgenoten aan Henry Fords
antisemitische traktaat The International Jew te lezen, en ontleende zijn ideeën over de
arische superioriteit aan een merkwaardige interpretatie van Ibsens Peer Gynt. De woorden
van Nietzsche en Schopenhauer maakten dankzij Hitler een wedergeboorte door als beruchte
nazistische uitspraken, en een biografie van Frederik de Grote voedde het destructieve
fanatisme dat hem ertoe aanzette tot iedere prijs door te blijven gaan met de oorlog. Hitlers
privébibliotheek biedt een opmerkelijk inzicht in Hitlers intellectuele wereld en in zijn
persoonlijke ontwikkeling. Het is een nieuw hoofdstuk in de geschiedschrijving over het Derde
Rijk.
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