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Maria (ik-figuur) krijgt op haar twaalfde verjaardag een jonge slaaf cadeau. Zij kan met hem doen en laten wat ze wil. Vanaf ca. 10 jaar.
De Italiaanse renaissance was de bakermat van moderne gedachten over republikeinse vrijheid, democratie, machtsevenwichten, de
stimulerende werking van de concurrentie en nog veel meer. Toch is over de periode waarin al deze ideeën ontstonden, de 14e en 15e
eeuw, verhoudingsgewijs weinig bekend, terwijl deze tijd in veel opzichten een merkwaardige gelijkenis vertoont met de onze. Een zich
verdiepen in deze periode kan daarom ook bijdragen tot een beter begrip van onze eigen historische situatie. Leonardo Bruni was de eerste
die dit nieuwe denken onder woorden heeft gebracht. Zijn invloed op de latere denkers van de renaissance is groot geweest en daarmee
heeft hij indirect de geschiedenis van het politieke denken van de gehele moderne westelijke wereld bepaald. Een goede reden voor een
Nederlandse vertaling van de Lofrede of Florence, een jeugdwerk van deze Florentijnse humanist waarin de kiemen worden gelegd van de
ideeën die hij later in zijn rijpere werken nader uitwerkt.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
De zoektocht van een onderzoeksjournaliste naar een man die is verdwenen tijdens zijn hobby, schatzoeken via GPS, leidt tot gevaarlijke
tochten door een letterlijke en figuurlijke duisternis.
Als de schilderes Eva Magnus en haar dochtertje Emma langs een rivier wandelen, ontdekken ze het dode lichaam van een man. Eva belooft
Emma dat ze de politie gaat bellen, maar dat doet ze niet. Waarom niet? En waarom reageert Eva elke keer zo ongemakkelijk als Emma zegt
dat het fijn is dat ze meer geld hebben nu? Inspecteur Konrad Sejer is belast met het onderzoek naar de man in de rivier. Op zijn bureau ligt
ook nog de onopgeloste zaak van de prostituee Maja, die een paar dagen eerder vermoord is. Al snel ziet Sejer een verband tussen beide
misdaden: er is één naam die steeds opduikt - Eva Magnus. ‘Een adembenemend verhaal over vriendschap en wraak. Spannend van begin
tot eind!’ – Vrij Nederland Winnaar van de Glazen Sleutel voor beste Scandinavische misdaadroman en de Riverton Prize voor beste Noorse
thriller. Karin Fossum (Sandefjord, 1954) is schrijfster en dichter. Eva’s oog is het eerste deel van de zeer succesvolle inspecteur Sejer-serie.
Deze thriller werd bekroond met de prestigieuze Rivertonprijs en de Glazen Sleutel voor de beste Scandinavische misdaadroman. In de Sejerserie volgden daarna nog twaalf delen, waarvan meerdere zijn verfilmd. Haar laatste roman over inspecteur Konrad Sejer is Veenbrand,
eveneens bekroond met de Riverton-prijs voor beste Noorse thriller.
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar hij
werkt. De politie staat voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn
vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst van
een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd
aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en superslimme insecten. Voor de fans van
Roald Dahl en heel veel andere lezers.

Sergio Herman maakte een wereldreis om zijn culinaire kennis uit te breiden. Samen met Axel Daeseleire, die even
gepassioneerd is over vreemde culturen en producten, ging hij op avontuur. Met 'eten' als universele taal verkenden ze
verschillende regio's over de hele wereld. Dit boek is het resultaat van die tournee: aan de hand van 30 streekgebonden
gerechten en tal van culinaire verhalen neemt Sergio je mee op culinaire wereldreis. Van de rijkelijke banketten van de
maharadja in India tot de streetfood van Mexico-Stad.
Het begint als een van die gewone, dagelijkse tripjes die Liz met de glasbodem maakt. De gebruikelijke groep toeristen,
haar gebruikelijke uitleg van wat er in de oceaan onder hen te zien is... Alleen doet ze het dit keer in haar eentje omdat
Jerry niet is komen opdagen. Waarom niet, begrijpt ze pas wanneer een van haar passagiers plotseling alarm slaat en ze
hem op de zeebodem ziet liggen, gewikkeld in een ankerketting. Vanaf dat moment is er niets meer gewoon aan haar
leven op Cozumel. Zeker niet nadat Jonas Sharpe is opgedoken, vastbesloten erachter te komen wat er met zijn
tweelingbroer is gebeurd!
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard
exoplaneten telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee
Billings samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van
leven buiten ons zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de
Melkweg, maar ook naar onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk
veel over wat leven mogelijk maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is
uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out
there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven
definitief onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit
meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind 19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen en
geloofsstrijd.
C# (C Sharp) is een vervolg op programmeertaal C++
Het is al zestien jaar geleden dat Agnes werd ontvoerd in het vakantiedorp Brantevik, waar ze werd opgesloten in een
donkere kelder en haar baby af moest staan na de geboorte. Tegenwoordig leidt Agnes met haar man Tobbe en dochter
Nicole een schijnbaar rustig familieleven in Bromma. Maar ze kan haar zoon Adam, zoals hij genoemd zou worden, niet
vergeten. De man die haar haar pasgeboren baby afnam, zit zijn straf in de gevangenis uit. De vrouw die hem hielp en
het kind zijn nooit gevonden. Dan verdwijnt Agnes opnieuw. Nicole keert terug naar Brantevik om te achterhalen wat er is
gebeurd met haar moeder en haar broer. Maar dat brengt ook haar leven in gevaar.
In juni 1818 werd de jonge Caspar Reuvens (1793-1835) benoemd tot hoogleraar archeologie aan de Universiteit Leiden.
Tegelijkertijd kreeg hij het beheer over het Archeologisch Cabinet van de universiteit, toen nog Hoogeschool geheten.
Deze gebeurtenis wordt beschouwd als het begin van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.00In dit boek
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wordt de bewogen geschiedenis van het RMO beschreven: de periodes van bloei en baanbrekende activiteiten, met
opgravingen in Griekenland, Tunesië, Egypte, Jordanië en Nederland, maar ook de moeilijke tijden, waarin het museum
het met minimale middelen moest doen.0Veel aandacht wordt in dit boek gegeven aan de verwerving van de Leidse
topcollecties. Ook wordt er stilgestaan bij de veranderde relaties met landen waar de collecties oorspronkelijk vandaan
komen.
De jonge, getrouwde Denise wordt op vakantie in Frans-Baskenland verliefd op de jonge vrijgezel Yves Harteloup, een
aan de bedelstaf geraakte aristocraat. Hun zomerse flirt wordt een emotioneel drama wanneer, terug in Parijs, hun relatie
niet opgewassen blijkt tegen de werkelijkheid.
It is generally thought that all people should have equal opportunities and their social position should not be dictated by
race, sex or heritage. This ideology of meritocracy has been embraced by the Dutch and other European societies. But is
this something to strive for? This provocative book has a number of renowned philosophers and sociologists look at the
downside of meritocracy. They show that meritocracy runs counter to other important ideals such as solidarity, respect
and democracy. This title is available in the OAPEN Library - http://www.oapen.org.
Lars, de kleine ijsbeer, beleeft een spannend avontuur als hij samen met de poolhond Nanouk op zoek gaat naar diens
ouders. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Met de aanstelling van een hoogleraar gynaecologische oncologie als hoofd van het Centrum Gynaecologische
Oncologie Amsterdam is er een samenwerkingsverband tussen de afdelingen van het AMC, NKI-AVL en VUmc ontstaan.
Door deze samenwerking zullen patiënten, medewerkers en onderzoekers naar verwachting voordelen ervaren in de
vorm van betere kwaliteit en hogere efficiency. In deze oratie worden enkele voorbeelden genoemd van de voordelen
voor de patiëntenzorg, evenals de keuzes die worden gemaakt in het wetenschappelijk onderzoek. Verschillende
scenario’s worden besproken waarin de samenwerking gestalte kan krijgen.
Deel 3 van de spannende serie Morgen toen de oorlog begon Zeven vrienden gaan een paar dagen kamperen in de
wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren naar huis, blijkt de wereld voorgoed veranderd. Hun land is in oorlog, hun
huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. De zeven zijn vastbesloten om uit handen van de bezetter te
blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun
toekomst is begonnen. De acties van de vriendengroep zijn niet alleen bedoeld om de bezetter dwars te zitten. Ze willen
hun vrienden bevrijden en gaan daarbij doelgericht te werk. Ze bestoken de vijand keer op keer, maar moeten daarvoor
duur betalen. Dan dient zich onverwacht hulp uit het buitenland aan. Zal hun strijd nu eindelijk defi nitief beslecht
worden?
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.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt, en de betrokken politicus beweert nu
dat zíj terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie McKenzie, die met haar
debuut Vermist bijna elke juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13 jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en Nat zijn op de
vlucht. Hun poging om een terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt. De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen staat,
loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie en Nat van terrorisme! Met de politie en de terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar
één uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze dat? Zal het haar lukken om hun
onschuld te bewijzen?
De lange weg naar de vrijheidde autobiografieAtlas Contact
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze
weet dat ze haar klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien kan ze mensen soms helpen. Neem nou
Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen gaat het nu een
stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame Esmeralda
noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny
is niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en
gevoel... Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 18
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn rijke,
excentrieke baas wordt opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant, en Tom aan
elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles moet zetten om haar
niet te verliezen...
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten einde als de krachten van het goede van over de hele wereld samenkomen om het
kwade definitief te verslaan. Logan Tom en Angel Perez, de Ridders die eden hebben gezworen om hun familie te wreken, Kirisin Belloruus,
een jonge elf die verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en Havik, de jongen op wiens magere schouders het lot van de hele wereld
rust... Vluchtelingen van Shannara is een epische saga met alle kenmerken van Terry Brooks' fantasy: actie en magie, geloofwaardige
personages, een verhaal dat boeit van begin tot eind en dat alles onderdeel van het grote verhaal van Shannara dat wereldwijd inmiddels
miljoenen fans kent.

Persoonlijk verhaal van een Iraanse studente, die als tegenstandster van het islamitische bewind in de beruchtste gevangenis van
het land belandde.
'Wij zijn geen doemdenkers. Echt niet. No fucking way.' Hoe hartstochtelijk we ook pleiten voor een betere wereld, we kunnen niet
ontkennen dat naast geestdrift vooral onmacht domineert. Voor het eerst in de geschiedenis heeft het nihilisme echt wortel
geschoten. Iedereen kan alles geloven, zonder buiten de boot te vallen. Want wat je ook bent, antivaxxer, klimaatontkenner,
marxist of neoliberaal, je hebt altijd genoeg volgers in je bubbel. Niet de waarheid, maar het enthousiasme is het
overtuigingsmiddel. 'Mensen kopen niet wat jij doet, maar waarom je het doet,' is het motto van een TED Talk met meer dan 46
miljoen views. En zo is het, we laten ons liever dan door de feiten overtuigen door ideas worth spreading. Coen Simon
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waarschuwt voor de gevolgen van deze geestdrift, die zo gemakkelijk zonder feiten kan. Want terwijl enthousiasme viraal gaat, ligt
de waarheid in het midden - ergens tussen glutenvrije onzin en feitenvrije bullshit.
Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee
kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in
Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken
de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk
weer terug te komen. Maar dan hoort Dora niets meer van hem
De kunstenaar/tekenaar Rien Poortvliet en zijn vriend, de wetenschapper Wil Huygen, hebben in het boek Leven en werken van
de Kabouter alle feiten en mythes over de kabouter voor eens en voor altijd uiteengezet en verklaard. Sinds het verschijnen van
het boek zijn jong en oud geboeid door de prachtige tekeningen en uitgebreide verhalen over deze kleine figuren. Werkelijk alle
aspecten van het kabouterleven komen aan bod; van kunst en cultuur, architectuur, onderwijs en opvoeding, tot relaties,
gereedschappen en medicijnen. Zowel met het potlood als de pen wordt alles gedetailleerd en met humor beschreven.
Communiceren is een belangrijk onderdeel van vrijwel elk beroep. Of communicatieprocessen effectief verlopen is niet alleen
afhankelijk van aan te leren technieken, maar vooral ook van de 'echtheid' van iemands optreden. Om effectief te kunnen
communiceren heb je (zelf)kennis nodig over je eigen kwaliteiten.Dit leermateriaal helpt je om de basisvaardigheden zo aan te
leren dat zij kunnen dienen als solide basis voor de ontwikkeling van je specifieke beroepsvaardigheden. De auteurs besteden in
de hoofdstukken op oriënterend niveau ook aandacht aan de toepassing van de basisvaardigheden in verschillende
hulpverleningssituaties binnen welzijn en gezondheidszorg.Nieuw is de website met daarop een serie filmfragmenten waarin de
besproken vaardigheden worden gedemonstreerd. Op deze website zijn ook toetsvragen, studieopdrachten en oefeningen
opgenomen, die een actieve wijze van kennismaken met en oefenen van de beoogde vaardigheden mogelijk maken.Aan deze
geheel herziene druk zijn twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd: Argumenteren en Digitaal communiceren.Waar vele boeken
vooral ingaan op de theorie, is dit boek ook erg praktijkgericht. Het geeft studenten goede handvatten om theorie toe te passen en
te oefenen, waardoor het boek meer is dan alleen een verdiepend boek.
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