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Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te
kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een
dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een
mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft
de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan?
Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen?
Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie
voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het
gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek
zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse
tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald
Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe manier hoe
de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin
nagedacht moest worden over stenen, planten en gevaarlijke beesten. Inmiddels is
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diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe
heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus
Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze gesprekken, grappen, conflicten en schetst zo een
beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens vormgeven. Waarom
ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom
wordt ons taalgebruik zo indirect wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen
iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de problemen
gekomen vanwege specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de conflicten in het
Midden-Oosten? Is niet elke strijd op een bepaald niveau ook een taalstrijd? Steven
Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de auteur van
verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998)
en Het onbeschreven blad (2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn
antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie - en dat
maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan
rekenen.
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak
Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving
op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten
opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer
bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en
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het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar geleden
deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan
moest ze hem een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon besluit haar te
kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells
Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg heeft dat hij binnenkort
Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan
vinden die wél bij haar kan blijven?
Vervolg op: "De lessen van Don Juan" en "Een aparte werkelijkheid", waarin een Amerikaanse
antropoloog zijn ontmoeting met een Mexicaanse indiaan beschrijft en zijn ervaringen met
bewustzijnsverruimende middelen.
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de psychiatrische inrichting van Oregon
State met beklemmende discipline. De patiënten houden zich gedeisd door geestdodende
medicatie en de dreiging van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt verstoord door
de komst van McMurphy, een levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is om
kans te maken op een makkelijk leventje in een inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de
patiënten hun dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren, besluit hij in opstand te
komen. Hij begint opmerkingen te maken over het figuur van de Big Nurse, en introduceert
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kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee
prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt daar niet alleen zelf de prijs voor, maar
ziet ook hoe zijn vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in aanraking komen met de
buitenwereld. In de soms onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd tussen
McMurphy en Ratched vervagen de grenzen tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek,
leven en dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de grootste, meest
indrukwekkende romans van de twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.

Het is haar allereerste grote opdracht als rechercheur: undercover gaan als
serveerster in de nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat Allison
Fletcher dan ook wil, is die opdracht in gevaar brengen door zich te laten afleiden
door de aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze hem kan
vertrouwen?
Een vreselijke tragedie heeft het leven van Will verwoest en hij zweert dan ook
wraak op degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Zelfs als dat zou betekenen
dat hij het korps van de Grijze Jagers moet verlaten. Wills vrienden maken zich
ernstig zorgen over hem. Het is Halt die met de oplossing komt: Will moet een
leerling aannemen om zijn gedachten te verzetten. En zoals meestal krijgt Halt
gelijk. Meer dan hem lief is zelfs.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary
staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij
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daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die
ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen
ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde
vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij
de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek
– mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend
en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer
dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje
Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en
daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend
lijken, maar magisch zijn.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de
negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou
veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en
bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé. Als arme student viel
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Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen
zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven.
Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een
tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte
Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door
gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal
een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van een man
die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over
werk, geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in
Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend
boek. Het geeft een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn
kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks
bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende,
maniakale bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van middennegentiendeeeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die
haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de menselijke
familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende
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theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het
begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van
zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen
die hij liefhad.' washington independent review of books
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een begraafplaats met de naam Tom-AllAlone's waar ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward Tulkinghorn
houdt kantoor in een chique huis in Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige
cliënten beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat geheim dreigt te worden
onthuld door een schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste wat het kost
moet worden opgespoord en tot zwijgen gebracht. Ex-politieagent Charles
Maddox, nu privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt de eerste
gruwelijke moord gepleegd. Lynn Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen
laten inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak House. Ze is
verdergegaan waar Dickens moest ophouden: in haar spannende historische
roman beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en te vondeling gelegde
baby's ten prooi vallen aan de hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede
burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt op genadeloze wijze uit de
weg geruimd.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG:
Page 7/8

Where To Download Lg Plasma Tv Troubleshooting Guide
DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een
bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit,
hoe dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn
dochter Summer sporen ondertussen een historische schat van de Azteken op.
Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen
uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
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