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Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door
de juiste vrouw kan elke bad boy getemd worden.
Sebastian, zoon van een graaf, is van huis
weggelopen om piraat te worden. Op een van de
schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die
zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady
Julienne aan, niet wetende dat haar verdwenen
broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man
lapt Julienne alle regels van negentiende-eeuws
Engeland aan haar laars om haar broer te vinden.
Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil
al helemaal niets te maken hebben met die vreemde
hertogin. Tot hij erachter komt dat zij een wel erg
aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
Een 16-jarige Duitse jongen is hevig verliefd op zijn
tweelingzuster en leest per ongeluk in haar dagboek
dat dit gevoel wederkerig is.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg
naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor
iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest:
Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In
eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de
antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay
wisselt onderweg praktische adviezen af met
inspirerende beeldspraak zodat je je eigen
antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te
bewandelen.
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"Als je een man was geweest, Orchidee, had je
makkelijk China kunnen besturen," zei de keizer
Hsien Feng van China tegen zijn vrouw. Orchidee
was een normaal meisje van lage komaf, maar is
door keihard werken opgeklommen tot keizerin in
China. Duizenden concubines in de mysterieuze
Verboden Stad in Peking heeft ze achter zich
gelaten door de wensen van de keizer te begeren.
Als keizerin helpt ze haar man wanneer Westerse
grootmachten steeds meer China beginnen binnen
te dringen. Of ligt het grootste gevaar voor haar
positie dichterbij dan dat ze denkt? ‘Keizerin
Orchidee’ werd in 2006 genomineerd voor de
'Richard and Judy Best Read of the Year' prijs.
Anchee Min (1957) is geboren in Shanghai en
groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China.
Als tiener werkte ze onder erbarmelijke
omstandigheden op een boerderij, waarna ze werd
uitgekozen om te acteren in een communistische
film. In 1984 verhuisde ze naar Amerika en begon ze
te schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode
Azalea’ werd een internationale bestseller en werd
in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef ze
meerdere historische romans over China met sterke
vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin Orchidee' en
'Parel van China'. Anchee woont met haar man en
dochter in Los Angeles en Shanghai.
Grace leert veel van haar fantasierijke moeder Anna:
een eigen geheimtaal, alles over zeldzame
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vogelsoorten, en hoe je het beste een foto kunt
maken van het monster dat zich in het meer
verstopt. Dan besluit Anna dat Grace niet meer naar
school hoeft. Ze geeft haar voortaan zelf les. Er staat
maar één onderwerp op het programma: de
geschiedenis van de wereld van het begin tot het
eind. De vader van Grace heeft te laat in de gaten
dat zijn vrouw en dochter steeds verder van de
realiteit af drijven. Wanneer het gezin uiteenvalt,
moet Grace kiezen tussen haar ouders. Het is het
begin van een bijzondere reis, die haar naar alle
uithoeken van het land én van haar verbeelding
brengt.
Alles wat hem gevormd had was bij de rivier
gebeurd... Vijf jaar geleden is Adam Chase berecht
wegens moord. Hij is vrijgesproken, maar zijn familie
en zijn stadgenoten geloven niet in zijn onschuld. Hij
verlaat zijn geboortegrond in het Zuiden en zoekt zijn
heil in een anoniem bestaan in New York. Nu is hij
terug in Salisbury, North Carolina. Niemand weet
waarom. Maar als er een moord wordt gepleegd, valt
de verdenking opnieuw op Adam. Hij kan zijn naam
alleen zuiveren door te ontrafelen wat er werkelijk is
gebeurd.
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de
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
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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.
Ze hebben alles. En wat ze nog niet hebben, krijgen ze
met één vingerknip. Maar dan ontdekken de biljonairs
dat je een bruid niet kunt kopen. Die moet je veroveren...
Deel 2 Hoe durft Sapphire zich weer te vertonen in
Maraban! En dan ook nog eens als schaars gekleed
model. Vijf jaar terug verliet ze hem, sjeik Zahir, nog
voordat hij haar zelfs maar had mogen aanraken. Terwijl
ze net met hem getrouwd was! Maar deze keer zal ze
hem niet ontsnappen... Voor Sapphire beseft wat er
gebeurt, is ze een 'gast' in Zahirs paleis. Hij zal haar pas
laten gaan nadat hij genoegdoening heeft gekregen - in
zijn bed. Kan ze de knappe woestijnheerser opnieuw
weerstaan?
Dutch English bilingual children's book. Perfect for kids
learning Dutch or English as their second language. This
children's book can motivate the kids to take
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responsibility and keep their room organized. Follow
along as little bunny Jimmy and his brothers learn their
lesson in this picture book. They learn to work together,
clean up their room, and organize their toys. Dit
kinderboek kan kinderen motiveren zelf
verantwoordelijkheid te nemen en hun kamer opgeruimd
te houden. Lees mee hoe het kleine konijntje Jimmy en
zijn broertjes hun les leren in dit prentenboek. Ze leren
samenwerken en hun kamer en speelgoed opruimen.
Een nieuw deel in de adembenemende serie Heldin van
de duisternis, over een gevaarlijke én romantische
wereld vol heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos
woont in een slaperig kuststadje in Zuid-Engeland. Diep
onder het oppervlak van haar rustige leven bevinden
zich duistere geheimen. Haar grootmoeder werd
vermoord, en het bruisende Londen is heel ver weg. Ze
beschikt over bijzondere krachten, maar op school wordt
ze gemeden en veracht vanwege de littekens op haar
huid. De verschijning van een knappe jongen op haar
school zet haar wereld op zijn kop. Hij heeft dezelfde
tekens op zijn huid als zij. Plotseling worden de
geheimzinnige tekens als iets cools gezien en staat
Herfstroos in het gevaarlijke middelpunt van de
belangstelling. Bovendien heeft ze terugkerende dromen
over Violet en de knappe vampierprins Kaspar
Herfstroos moet Violet zien te redden voordat het te laat
is 'De nieuwe Stephenie Meyer.' – Fashionista
Wanneer ze uit het buitenland bericht krijgt dat een
familielid is gestorven, beseft de Engelse Beth Lowe dat
ze haar verleden niet langer kan ontlopen. Ze krijgt een
album toegestuurd met foto's en aandenkens aan de
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zeven zomers die ze op het platteland van Hongarije
heeft doorgebracht. Een tijd waarin ze moest balanceren
tussen haar gescheiden ouders en twee totaal
verschillende landen; een betoverende maar
onvolmaakte moeder en een zachtmoedige, gesloten
vader; het prachtige huis van een Hongaarse kunstenaar
en een holklinkende cottage in de binnenlanden van
Devon. Een tijd die abrupt eindigde in het jaar dat Beth
zestien werd... Het boek van de zomers gaat over de
leugens die we vertellen, de waarheid die we
achterhouden, en in de allereerste plaats over de
manieren die we bedenken om van elkaar te blijven
houden.
München, eind jaren dertig. De stad is gehuld in een
zoete en zinnelijke droom vol verwachtingen. Ook Kathie
droomt van de toekomst en probeert de beperkende
werkelijkheid van het plattelandsleven te ontvluchten.
Velen zijn haar voorgegaan en verloren geraakt in de
hectiek van de stad en het stadsleven, maar haar zal dat
niet overkomen. Toch? Krachtig en mooi is ze. Maar met
haar donkere haren doet ze ook denken aan de vrouw
die in München en omgeving sinds enige tijd vermist
wordt. De duivel is al onderweg en zal niet rusten voor hij
zijn bestemming heeft bereikt.
In deze bundel behandelt de Amsterdamse socioloog J.
Goudsblom sociale 'regimes' waar mensen individueel en in
groepsverband onder leven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de
schaamte en de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe
en comfort. Hoewel al deze regimes door mensen aan elkaar
worden opgelegd, kan het in onze beleving lijken alsof we er
a
De gruwelijke beelden van oorlogen en genocide die we op
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het nieuws zien geven ons de indruk dat onze tijd de
gewelddadigste aller tijden is. Het omgekeerde is waar, laat
Steven Pinker zien in Ons beter ik.. Hoe komt het dat we ons
zoveel menselijker gedragen? Ons leven is verbeterd - en zo
gaan we indirect andermans leven meer waarderen. En hoe
meer we met anderen te maken krijgen, des te meer groeit
onderling begrip, zelfs al is dat soms uit egoïsme. Pinker laat
zien dat empathie en zelfbeheersing op den duur sterkere
eigenschappen zijn dan sadisme en wraak. Ons beter ik is
een indrukwekkende, onmisbare geschiedenis van de
menselijke omgang en een boek voor de eeuwigheid.
STEVEN PINKER (Montréal, 1954) is een experimenteel
psycholoog, en professor in Psychologie aan Harvard
University. Hij schreef over taal en intelligentie in onder
andere Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt
(1997), Het onbeschreven blad (2002) en De stof van het
denken (2007). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn
antwoorden op zoveel terreinen zoekt: psychologie,
taalkunde, evolutiebiologie - en dat maakt hem ook meteen
iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan
rekenen. 'De stof van het denken is een rijk boek waarin
Pinker laat zien hoe de werkelijkheid de taal bepaalt en de
manier waarop we daarmee als biologische en sociale dieren
hebben leren omgaan.' - DE STANDAARD 'Wie op de hoogte
wil raken van een fascinerende nieuwe wetenschap, en
bovendien graag spannende populair-wetenschappelijke
boeken leest, moet zich Het taalinstinct niet laten ontgaan.' TROUW
Lees hoe je projecten succesvol kunt leiden. Alles wat je
nodig hebt om een geslaagd projectmanager te worden. In
onze tijd- en kostenefficiënte wereld zijn deadlines en hoge
verwachtingen de norm geworden. Dus hoe kun je succes
bereiken? Dit praktische boek brengt je de beginselen van
projectmanagement bij en laat zien hoe je die gebruikt om
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een project succesvol te managen,van begin tot eind. Als je
je aan het voorbereiden bent op het PMP®-examen
(ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management
Institute) kun je gerust zijn; dit boek staat op één lijn met het
handboek voor dat examen. Stanley E. Portny is consultant in
projectmanagement en gediplomeerd Project Management
Professional (PMP®). Hij gaf trainingen en adviezen aan
meer dan honderdvijftig openbare en particuliere
organisaties. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Ex-bodyguard Luke Stone heeft gezworen nooit meer iemand
te beschermen na zijn laatste, mislukte, opdracht. Hij is dan
ook woest wanneer hij wordt opgescheept met een journaliste
die fatale informatie heeft over een Chinese bende. Als hij
niet ingrijpt, gaat Jessica Chan een wisse dood tegemoet,
want de Triade van de Drakenkoppen deinst nergens voor
terug. Op het nippertje weet hij een aanslag op haar leven te
verijdelen, en dan volgt een wilde vlucht . waarbij het gevaar
uit onverwachte hoek komt... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in
2-in-1 bundel.
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met
een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik
zelf had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is
kerstavond als New York wordt getroffen door een van de
zwaarste sneeuwstormen uit de geschiedenis. Op hetzelfde
moment valt een groep anonieme hackers de
energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één
keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike
Mitchell en zijn familie te overleven in hun
appartementencomplex terwijl de temperatuur naar een
ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert
Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat
al snel om als bendes van buiten horen van hun riante
voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw
niet meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend
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boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer
hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.'
Fantascize
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig
landhuis, een succesvolle echtgenoot die enorme
bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds
vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader
haar heeft nagelaten. Op deze betoverende plek heersen
woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er zwerven
zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële
situatie een stuk minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige
manier om een faillissement van het bedrijf van haar man te
voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar
grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is
gedwongen haar leven, haar huwelijk en zichzelf onder de
loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Stiefbroer en stiefzus Rory en Dafne gaan onderzoeken hoe
het nu eigenlijk zit met de verdwijning van de vader van Rory
en het dodelijke busongeluk van Dafne's moeder. Vanaf ca.
12 jaar.
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder
radioactief stof, het restant van Wereldoorlog Terminus. Rijke
mensen vluchten naar andere planeten, met levensechte
androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen)
als hulp. Arme mensen mogen slechts androïde huisdieren
houden. Wanneer androïden in opstand komen wordt Rick
Deckard erop uitgestuurd om ze uit te schakelen. Hij zoekt
contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die
androïden ontwikkelt.
Reis met Ash mee naar het einde van de wereld in The Iron
Fey. Winterprins Ash zag liefde altijd als een zwakte.Tot hij
Meghan Chase ontmoette. Nu is Meghan de IJzerkoningin,
heerseres van een rijk waar Zomer- en Winterfae niet kunnen
overleven. Om bij haar te kunnen zijn, moet hij het ultieme
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offer brengen en sterfelijk worden. Samen met Puck vertrekt
hij naar het einde van de wereld, waar hij een aantal proeven
moet afleggen om een ziel te krijgen. Maar de prijs is hoog,
en de keuzes die hij moet maken zijn onmogelijk. Zal hij
Meghan ooit nog terugzien?
Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede
kringen wordt verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan
overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas
wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de
nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van de duivel.
Maak je niet druk, Anna. Ik vertel het haar echt, oké? Maar
laat me er even over nadenken hoe ik dat het beste kan
doen. Oké. Beloofd? Beloof je me dat jij nog niets tegen haar
zegt? Maak je niet druk, Matt. Ik grinnikte. Het is ons geheim,
toch? Annas beste vriendin Frankie vindt dat Anna hoognodig
eens een echte, eerste liefde moet vinden. En volgens haar is
een vakantie naar Zanzibar Bay de beste manier om dat voor
elkaar te krijgen. Anna stemt in, maar er is iets wat ze Frankie
nooit heeft verteld. Haar eerste liefde heeft ze al gehad:
Frankies oudere broer Matt, vlak voor hij verongelukte, een
jaar geleden.
'... eine Entwicklung in die Breite' - Grafische vormgeving,
vakgeschiedenis en historische interpretatie De werking en
effecten van massamedia worden in pers en wetenschap veel
besproken. Recentelijk is ook de aandacht voor de plaats van
het beeld in media en cultuur toegenomen en is het begrip
beeldcultuur ingeburgerd geraakt. Typografie en grafische
vormgeving zijn integraal onderdeel van de massamedia (met
inbegrip van het boek) en grafisch ontwerpers drukken een
grote stempel op ons beeldgebruik. Het zou daarom mogen
worden verwacht dat de tradities, werkingswijzen en effecten
van de grafische vormgeving vanzelfsprekend onderdeel zijn
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van onderzoek naar de geschiedenis van de moderne
beeldcultuur. Hoewel het vak zelf de vraag naar dit soort
samenhangen wel stelt, bijvoorbeeld op de internationale
conferentie van de Alliance Graphique Internationale (AGI:
Unknown land - zoektocht naar de invloed van ontwerp op
ons dagelijks leven en de leefomgeving; Amsterdam, 26 en
27 september 2007), ziet Esther Cleven een grote
achterstand op dit gebied. Cleven, van huis uit
kunsthistoricus en al jaren betrokken bij de opbouw van het
museum voor grafische vormgeving in Breda, reflecteert in
haar rede op de oorzaken van dit gebrek en op mogelijke
perspectieven. De basis voor een zinvolle reflectie op de rol
van typografie en grafische vormgeving in het kader van de
moderne media- en beeldcultuur is volgens Cleven een
beeldhistorische benadering die het fenomeen in samenhang
met de geschiedenis van massamedia, maatschappij en
economie interpreteert. In het kader van haar leerstoel legt zij
daarbij de nadruk op de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Handreiking voor meer fysiek, emotioneel en spiritueel
welzijn.
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in
de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van
een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar
familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het
tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia
Andrews. Nadat haar familie op een dramatische wijze
uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante
Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar
dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen,
vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die
Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze
onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden? Was
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Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In
de donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan
een allesvernietigend geheim, waardoor de familie
March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het
verhaal van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste
boek in de Lente-serie!
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