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Het leven lacht de jonge zeeman Edmond Dantès
toe, tot jaloerse 'vrienden' hem, op de dag van zijn
verloving, valselijk van landverraad beschuldigen. Hij
wordt ten onrechte opgesloten in de donkere kerkers
van het Château d'If, waar hij veertien jaar zucht om
gerechtigheid. Zijn te betreuren verloofde Mercédès
heeft ondertussen, na jaren van trouw aan Dantès,
toegestemd in een vreugdeloos huwelijk met zijn
huichelachtige vijand Fernand. Als Dantès hoort van
een verborgen schat op het eiland Montecristo,
besluit hij te ontsnappen, de schat in handen te
krijgen en deze te gebruiken om wraak te nemen op
de drie mannen die hem in het verderf hebben
gestort. Vertaler Jan H. Mysjkin kreeg voor deze
eerste integrale vertaling van 'De graaf van
Montecristo' in het Nederlands de prestigieuze Elly
Jaffé Prijs.
Een muis schrikt zijn belagers af door een
afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen.
Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen
in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Nieuwspraak, Big Brother, het vocabulaire uit 1984
is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan
leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over
de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het
ministerie van Waarheid, tegen de alles
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doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor
Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht
verloren. In Orwells steeds weer herdrukte antiutopie verkeert de wereld in de wurggreep van een
systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van
angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van
persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is
onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig
blauwdruk van elk dictatoriaal regime.
Prentenboek met 24 bladen met handgekleurde
litho's met daaronder de (sterk verkorte) tekst van
het oorspronkelijke verhaal.
WICKED heeft alles afgepakt van Thomas. Zijn
identiteit, zijn geheugen en nu ook zijn enige
vrienden: die uit de Laar. Maar het einde is nabij.
Alle beproevingen zitten erop, na nog een
allerlaatste test. Maar zal iemand die overleven?
Wat WICKED niet beseft is dat de herinneringen van
Thomas veel verder teruggaan dan de organisatie
vermoedt. En daarom weet Thomas dat hij geen
woord moet geloven van wat ze zeggen. Thomas
ontsnapte uit het Labyrint. Hij overleefde de Schroei.
En hij zal alles op alles zetten om zijn vrienden te
redden. Maar het is de waarheid zelf die echt een
einde aan alles zal maken. De tijd voor leugens is
voorbij. De doodskuur is het einde van de
Labyrintrenner-trilogie. Begin 2018 gaat de
verfilming in première.
Descubre 30 dibujos para reconstituir según el
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principio "Recortar, pegar y colorear . Este libro de
actividades permite a sus hijos desarrollar la
motricidad fina, el sentido de la observación y su
creatividad. Combina la práctica de cortar con tijeras
con la resolución de rompecabezas. Los dibujos
completos están presentes al final del libro para
servir como referencia para los rompecabezas y
están listos para la coloración. Caracteristicas: 30
dibujos el tema de los dinosaurios Hay guías de
corte para facilitar el corte con tijeras. Cuaderno
gran formato, práctico para manos pequeñas Este
libro es un regalo perfecto para los niños de 3 años
en adelante, apasionado de fieltro y lápiz.
22 jaar na Het gouden kompas, het eerste deel van de
beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug
naar de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers
wereldwijd wist te betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke
en hulpvaardige jongen - maar hij is ook vreselijk
nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste
geheim het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand,
tot op een dag handlangers van het Magisterium hem
opzoeken en alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend
gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand
verstrengeld in een gevaarlijk complot. Ondertussen is er een
storm op komst, en een overstroming dreigt. Deze
overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten. Wat kan
Malcolm nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor
oude Pullman-fans werpt dit avontuurlijke verhaal nieuw licht
op oude bekenden; voor aanstaande Pullman-fans is het een
meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze nieuwe
held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele
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prijzen, waaronder de Smarties Prize, de Carnegie Medal,
The Guardian Children's Fiction Prize, de Whitbread Award
en de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In 2008
noemde The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste
Britse schrijvers sinds 1945'.
Jarenlang probeerde Ryder Carroll steeds weer nieuwe
productiviteitsmethodes, zowel online als offline, maar niets
werkte zoals hij wilde. Uit pure wanhoop ontwikkelde hij zijn
eigen systeem, de Bullet Journal Methode, die hem hielp om
zich beter te concentreren en productief te zijn. Hij deelde zijn
methode met enkele vrienden die dezelfde uitdagingen
tegenkwamen, en voor hij het wist had hij een viral beweging
in gang gezet. We zijn nu een paar jaar verder, en Bullet
Journaling vindt inmiddels wereldwijd navolging. De Bullet
Journal Methode behelst zoveel meer dan aantekeningen
organiseren en lijstjes maken. Het gaat over wat Carroll
‘leven met intentie’ noemt: afleidingen leren negeren en je
tijd en energie richten op de dingen die er echt toe doen,
zowel in je werk als in je persoonlijke leven. Dit boek leert je...
Het verleden vastleggen: Creëer een duidelijk en uitgebreid
overzicht van je gedachten, met niets meer dan pen en
papier. Het heden organiseren: Vind dagelijks rust door je
takenlijst op een bewuste, systematische en productieve
manier aan te pakken. De toekomst plannen: Zet interesses
en losse aantekeningen om in zinvolle doelen en verdeel die
vervolgens in hanteerbare actiestappen die tot grote
veranderingen leiden. Ryder Carroll schreef dit boek voor
vastgelopen lijstjesmakers, overweldigde multitaskers en
creatievelingen die structuur nodig hebben. Of je nu al
jarenlang een Bullet Journal gebruikt of er nog nooit een hebt
gezien, De Bullet Journal Methode helpt je om het stuur van
je leven weer in eigen handen te nemen.
Speelse taalcursus Spaans; met audio-cd.
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de
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Verlichting Edmund Burke schreef zijn meest invloedrijke
tekst aan het begin van de Franse Revolutie, waarbij hij met
huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige
excessen voorspelde die zouden gaan plaatsvinden. Hoewel
in adellijk conservatief Engeland aanvankelijk positief werd
gereageerd op de gebeurtenissen in Frankrijk - de aartsrivaal
verviel immers tot chaos - overheerste bij Burke de
bezorgdheid. In een brief getiteld Bespiegelingen over de
revolutie in Frankrijk betoogde hij dat de revolutionaire
ontwikkelingen alleen maar leidden tot vernietiging van de
bestaande structuren in de samenleving, in plaats van de
(behoedzame!) hervormingen te bewerkstelligen die ook voor
de Engelse maatschappij zo broodnodig waren.
Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk is een van de
grote werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur. Het
boek geldt nog altijd als een klassieker binnen het
conservatieve gedachtegoed in de westerse wereld.
Adelante! es un curso de español como segunda lengua
concebido de forma específica para estudiantes inmigrantes
que se incorporan a la educación secundaria de España o
jóvenes extranjeros que deseen aprender español prestando
especial atención a la realidad española y su cultura =
Forward is a course of Spanish as a second language
designed specifically for immigrant students who enter
secondary education in Spain or foreign students who want to
learn Spanish paying special attention to the Spanish reality
and culture. -- Description form publisher.
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan 50.000 exx
verkocht in Nederland! Hugh 'Shuggie' Bain brengt in de jaren
tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale huurwoning in
Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij
behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt
ze steeds vaker troost in drank. Shuggie probeert intussen uit
alle macht normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij 'anders'
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is dan de andere jongens. Agnes steunt haar zoon, maar
haar verslaving begint alles te overschaduwen, zelfs de liefde
voor haar Shuggie. 'Intens, goed geschreven en tragisch.'
NRC 'Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes
genomineerde boeken waarin humor een plek van betekenis
heeft.' de Volkskrant 'Het debuut dat leest als een
meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek vervult je met
verbijstering en verwondering.' The New York Times Book
Review 'Deze roman breekt je hart, en is even meedogenloos
als prachtig.' The Times 'Laat een wereld zien die zelden
wordt geportretteerd in literaire fictie, en is daarom
bewonderingswaardig en van belang.' The Guardian 'Deze
roman verdient de Booker Prize.' Daily Telegraph 'De rauwe
emoties in deze roman komen keihard binnen. Shuggie Bain
zal je nog lang bijblijven. Elke scène in dit boek is even
meesterlijk.' Kirkus Reviews

Oer is een gebied in Polen waar de tijd lijkt stil te
staan. Alsof God zijn aartsengelen als beschermers
rondom Oer geposteerd heeft. De mannen, vrouwen
en kinderen die er wonen verbinden het dagelijks
leven met de krachten die naar hun gevoel het
universum beheersen. ‘Wat wij nodig hebben zijn
dochters. Als alle vrouwen nu eens in één keer
dochters begonnen te baren, dan zou er vrede op
aarde zijn’, zegt een vrouw in Oer. Maar ook al
worden er opvallend veel meisjes geboren en lijkt
Oer de bescherming van God te genieten, het blijft
niet gespaard voor de kleine en grote oorlogen.
Nu verfilmd met Idris Elba, Kevin Costner en Jessica
Chastain, onder regie van Aaron Sorkin Voor de
liefhebbers van The Wolf of Wall Street en Catch Me
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If You Can Genomineerd voor de Academy Awards
2018 voor Aaron Sorkin: Best Writing (Adapted
Screenplay). Genomineerd voor de Golden Globe
Awards 2018 voor Jessica Chastain: Best
Performance by an Actress in a Motion Picture Drama en Aaron Sorkin: Best Screenplay - Motion
Picture. Molly Bloom, een jonge brunette uit een
klein stadje in Colorado, organiseerde exclusieve
pokerwedstrijden waar torenhoge bedragen over de
tafel vlogen. Iedereen wilde meedoen, maar slechts
weinigen werden toegelaten. Machtige zakenlui,
miljonairs, wereldberoemde acteurs; Molly bepaalde
of er gespeeld werd of niet. In Molly's Game geeft ze
al haar geheimen prijs: hoe ze werd meegesleept
door de spanning, de macht, de glamour. Hoe ze
alles op het spel zette. Hoe ze ongelooflijk veel geld
verdiende, en hoe ze daarna alles verloor. Zowel
Hollywood als Wall Street zullen op hun grondvesten
schudden als ze horen wat Molly te vertellen heeft.
Molly's cliënten waren o.a. Leonardo DiCaprio, Matt
Damon en Tobey Maguire. 'Geeft een inkijkje in de
wereld van illegaal gokken en laat zien wat
celebrities en miljonairs écht doen als niemand kijkt.'
New York Post VANAF 26 DECEMBER 2017 IN DE
BIOSCOOP! Molly's Game is verfilmd door regisseur
Aaron Sorkin (A Few Good Men, The Social
Network, Moneyball en Steve Jobs), producer Mark
Gordon (Saving Private Ryan, Steve Jobs, 2012,
The Day After Tomorrow en Grey's Anatomy) met in
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de hoofdrollen Jessica Chastain (The Zookeeper's
Wife, The Huntsman: Winter's War, The Martian en
Interstellar), Idris Elba (The Dark Tower, The
Mountain Between Us, Thor: Ragnarok en Star Trek:
Beyond) en Kevin Costner (The Bodyguard, JFK,
The Untouchables, The Guardian en Hidden
Figures). De film draait vanaf 26 december 2017 in
de Nederlandse bioscopen en vanaf 3 januari 2018
in België.
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende
genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook
doen opgaan en bedrijven aan de rand van de
afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk
gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd.
Zijn naam? Ego, onze innerlijke tegenstander. In een
tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen
van schaamteloze zelfpromotie worden verheerlijkt,
moet de strijd tegen ego op vele fronten worden
gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit
boek zul je, zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn
met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij
bent en daardoor vrijer zijn om jouw
wereldveranderende doelen te bereiken.’
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