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Twee jonge Amerikaanse vrouwen proberen erachter te komen waaraan hun echtgenoten zijn gestorven omdat ze niet geloven
dat de mannen zelfmoord hebben gepleegd.
De wrede moord op een oude aristocratische dame in haar buitenhuis, de avond voor de aanslag op het World Trade Center in
New York, stelt de FBI en Interpol voor een lastige opgave. Ze moeten namelijk een verband vinden tussen deze moord en het
mogelijke motief: een uitermate waardevol schilderij van Van Gogh. Een jonge vrouw, die in de noordelijke toren van het WTC is
als deze door het eerste vliegtuig wordt doorboord, blijkt uiteindelijk als enige over de moed te beschikken om te strijden voor
rechtvaardigheid en de moord op de oude vrouw te wreken. Van Anna Petrescu wordt aangenomen dat ze dood is, een status die
ze gebruikt om Amerika te ontvluchten, om vervolgens achtervolgd te worden van Toronto tot Londen, tot Hong Kong, Tokio en
Boekarest. Langzaam ontvouwt zich een netwerk van compleet verschillende personen die allemaal bereid zijn het ondenkbare te
doen voor dat ene bijzondere schilderij. Het is echter pas bij Anna's terugkeer in New York dat de puzzel gelegd kan worden. Wat
zit er toch achter de ogenschijnlijk onweerstaanbare aantrekkingskracht van Van Gogh's Zelfportret met verbonden oor? Want dat
kunstwerk is het enige dat de vermoorde oude vrouw, een afgehakt oor, een advocaat met een maar één cliënt, een deal van 50
miljoen, een corrupte Olympiër en een Engelse gravin met elkaar verbindt... Jeffrey Archer, in zijn twaalfde roman, strikt de lezer in
een ingenieus web van onverwachte wendingen en spannende intriges, en laat deze pas op de laatste pagina weer gaan. Jeffrey
Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis.
Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane &
Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie
'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is
een van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd.
Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Een directeur van een luchtvaartmaatschappij in Midden-Amerika zet alles op het spel om een gangsterbende te ontmaskeren die
verantwoordelijk is voor het neerhalen van een vliegtuig waarin zich, behalve een kostbare lading, zijn vrouw, broer en zoontje
bevonden.
Iedereen wordt in zijn leven wel een keer geconfronteerd met gebeurtenissen die onverklaarbaar, onrechtvaardig of wreed lijken.
Ze slaan ons uit het lood, maken ons onzeker of angstig. Maar volgens psychotherapeute Mira Kirshenbaum gebeurt niets in het
leven zonder reden. Ook de nare dingen niet. In tien helder geschreven hoofdstukken behandelt zij tien verschillende
levenslessen, uiteenlopend van leren jezelf accepteren, het loslaten van angsten, tot aan het ontdekken van je verborgen talenten.
Alles heeft een reden geeft de lezer kracht om de levensles die schuilgaat achter pijn, teleurstelling of verlies, te zien en te
begrijpen.
Opgroeien in de schaduw van terreur. ‘Ik ben niet altijd de vrouw van Osama bin Laden geweest. Ooit was ik een onschuldig kind dat haar
kleinemeisjesdromen droomde...’ Zo begint het indrukwekkende en openhartige verhaal van Najwa bin Laden, die op vijftienjarige leeftijd de
eerste vrouw werd van haar neef Osama bin Laden. Ze is de moeder van elf van zijn kinderen. Samen met haar vierde zoon Omar vertelt ze
over het dagelijks leven in het gezin van de meest gezochte terrorist ter wereld, de leider van Al Qaida. Binnen zijn eigen familie is hij
tegelijkertijd geliefd en gevreesd. Osama is steeds lange periodes van huis, maar zelfs op afstand bestiert hij zijn gezin met harde hand.
Omar beschrijft welke ontberingen zijn vader hem samen met zijn broers laat doorstaan. Najwa moet het goedvinden dat Osama naast haar
nog drie vrouwen trouwt, met wie hij ook kinderen krijgt. Osama stamt uit een rijke familie, maar ontzegt zijn eigen gezin basale
voorzieningen als elektriciteit en gezondheidszorg en verhuist ze in zijn kielzog talloze malen van Saudi-Arabië naar Sudan, Syrië en
Afghanistan. Het gezin leeft afgesloten van de buitenwereld en weet amper met welke activiteiten Osama zich bezighoudt, maar na de
aanslagen van 11 september 2001 leven zij nog altijd met de pijnlijke gevolgen. ‘Een unieke inkijk in een wereld die ver van onze beleving
afstaat.’ – Eva
Op de Rots van Gibraltar wordt in het diepste geheim een antiterrorisme-operatie met de codenaam Wildlife voorbereid. Het doel is om een
belangrijke jihadistische wapenhandelaar op te pakken. Het plan wordt gesmeed door een ambitieuze minister van Buitenlandse Zaken en
een bevriende privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de secretaris van de minister, Toby Bell, er niet bij betrokken is. Toby
vermoedt een rampzalige samenzwering en probeert deze te verijdelen, maar hij wordt prompt overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar
later zorgt een boodschap uit het dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit Probyn, destijds betrokken bij Wildlife, en dan moet Toby
kiezen tussen zijn geweten en zijn trouw aan de Dienst. `John le Carré behoort tot de allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post,
Algemeen Dagblad `Een nieuwe John le Carré is een literaire gebeurtenis van wereldformaat. de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931
en studeerde aan de universiteiten van Bern en Oxford. Tijdens de Koude Oorlog werkte hij enige tijd bij de Britse Inlichtingendienst. Le
Carré werd wereldberoemd met zijn spionagethriller Spion aan de muur (1963). Dat succes bevestigde hij met onder meer De lokvogel, De
kleermaker van Panama, De toegewijde tuinier, Absolute vrienden en Ons soort verrader. Aangeschoten wild wordt verfilmd door Anton
Corbijn.
De muis Geronimo Stilton gaat samen met zijn neef Klem het mysterie van Zilvereiland onderzoeken. Ze belanden in een spannend avontuur
met zeerovers. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Dit is een volledige nieuwe presentatie en een nieuwe vertaling van de inspirerende lezingen van Swami Vivekananda (1863-1902), die hij in
de wintermaanden van eind 1895 en het begin van 1896 in New York over 'Karma Yoga, het geheim van werk' gaf. Deze vertaling is
gebaseerd op de Engelse publicatie van E.T. Sturdy uit 1896 en onthult verassend nieuwe en niet eerder in het Nederlands gepubliceerde
passages.
Filosofische beschouwing over het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen.

De schoonheid van het Japanse meisje Mineko Iwasaki bleef niet onopgemerkt, en al op haar vijfde begon haar opleiding
tot geisha. Ze werd de beroemdste Japanse geisha van haar generatie... Als klein meisje leeft Mineko Iwasaki in een
idyllische wereld, omringd door haar familie. Maar haar schoonheid blijft niet onopgemerkt en op haar vijfde moet zij het
ouderlijk huis verlaten om opgenomen te worden in een geishahuis in Gion Kobu. Hier wordt ze onderwezen in muziek,
dans en kalligrafie. Door haar trots en doorzettingsvermogen is ze op haar twintigste de beroemdste Japanse geisha van
haar generatie. Mijn leven als geisha is haar indrukwekkende verhaal.
Spannende avonturen op een Engelse tanker van een groepje vluchtelingen dat in 1942 na de val van Singapore
Australië tracht te bereiken met een uiterst belangrijk oorlogsdocument.
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Iedereen gaat ervan uit dat de rijke Richard Abernethie een natuurlijke dood stierf. Alleen zijn zuster houdt vol dat hij
vermoord werd. De notaris van de familie besluit de erfgenamen eens grondig onder de loep te nemen en zijn vriend
Hercule Poirot helpt hem daarbij.
De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium.
Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en
hebben belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden
noemt? En wat moet ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht
voor een plek in een wereld waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym
is een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin Amatmoekrim
publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor haar laatste roman Titus
(2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer en
de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
A grammar book in Bangla
De muis Geronimo Stilton (ik-figuur) wordt uitgenodigd op kasteel Vrekkenstein voor het huwelijk van zijn neef Jonste Telg.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar
Bangla Grammar and CompositionSaraswati House Pvt Ltd
De feeënkoningin uit Fantasia is ontvoerd door de gemene heks Stega. Geronimo Stilton (ik-figuur) besluit te helpen. Hij beleeft
daarbij veel spannende avonturen.
In Facebook vertelt David Kirkpatrick op meeslepende wijze over de oprichting, de successen en de toekomstvisie van Facebook
en zijn intrigerende oprichter, Mark Zuckerberg. Met meer dan 800 miljoen gebruikers is Facebook een van de snelst groeiende
bedrijven ter wereld. Kirkpatrick laat zien hoe een eenvoudige negentienjarige student het is gelukt om niet alleen het internet,
maar ook de manier waarop mensen wereldwijd met elkaar communiceren te veranderen. Een paar feiten: Facebook heeft meer
dan 800 miljoen leden Facebook is actief in meer dan 70 landen Facebook wordt wereldwijd gebruikt in politieke protesten tegen
onrecht Facebook was het onderwerp van de film The Social Network dat door de Film Critics Association werd verkozen tot beste
film van 2010
Er ging een schok door de wereld toen Anna Politkovskaja op 7 oktober 2006 werd doodgeschoten. Ze werd ‘het verloren
geweten van Rusland’ genoemd. Ze was correspondente van Novaya Gazeta, een van de weinige overgebleven onafhankelijke
kranten van Rusland. Het werk van Politkovskaja was al tijdens haar leven internationaal vermaard vanwege de menselijkheid en
de passie die eruit sprak, en door haar focus op individuen en hun verhalen. Enkele maanden voor haar dood rondde Anna
Politkovskaja haar laatste boek af: Russisch dagboek, dat een hard en onontkoombaar beeld geeft van Rusland onder het bewind
van Poetin. Het is onbedoeld de nalatenschap geworden van een vrouw die haar leven in dienst stelde van de waarheid, maar
haar moed met de dood heeft moeten bekopen.
Autobiografie van de Amerikaanse wielrenner (1971- ). die in 1993 het wereldkampioenschap wielrennen op de weg op zijn naam
zette, en sinds 1999 viermaal de Tour de France, maar zijn belangtijkste overwinning behaalde hij in de strijd tegen kanker.
Een huiveringwekkende confrontatie met het ultieme kwaad Het eerste wat ik ruik is moord. Een schrijver heeft me eens gevraagd
hoe moord ruikt. Hij was op zoek naar materiaal voor een boek dat hij aan het schrijven was, iets authentieks. ‘Het is het bloed,’
zei ik tegen hem. ‘De dood stinkt, maar wanneer je voornamelijk bloed ruikt, ruik je meestal een moord.’ ‘Het is alsof je een
mond vol muntjes hebt die je niet kunt uitspugen.’ Ik ruik het nu, die doordringende, weeïge, koperachtige geur. Tot op zekere
hoogte windt het me op. Er is hier een moordenaar geweest. Ik jaag op moordenaars. Ik loop verder. Het meisje is zestien jaar
oud. Ze heet Sarah, bevindt zich op de plaats delict van een gruwelijke drievoudige moord en houdt een pistool tegen haar hoofd
gedrukt. Ze beweert tegenover de politie dat ‘de Vreemdeling’ haar adoptiegezin heeft vermoord. Dat hij haar al haar hele leven
achtervolgt en iedereen vermoordt van wie ze houdt. En dat niemand haar gelooft. En dat klopt, niemand gelooft haar. Tot nu
toe... Special agent Smoky Barrett heeft de leiding over CASMIRC, een speciale FBI-eenheid die zich bezighoudt met het
opsporen van seriemoordenaars. En deze zaak zal het uiterste van hen vergen. Want een nieuwe wrede dubbele moord toont aan
dat deze seriemoordenaar op een missie is en verdergaat dan welke moordenaar dan ook.
De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze
productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West
Sussex zorgt de komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral met
rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het dorp en getuigen steeds
beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
Rukhsana is journaliste in Afghanistan, en zorgt voor haar zieke moeder en jongere broer. Dan wordt ze opgeroepen door de
taliban en erop gewezen dat ze alleen onder hun toezicht haar beroep zou mogen uitoefenen. Ook wordt ze op de hoogte gesteld
van het nieuwste plan van de talibanleiders. De minister wil een crickettoernooi organiseren om de buitenwereld te laten zien dat
de taliban een open regime bepleiten. Maar niemand weet hoe je cricket speelt, behalve Rukhsana. In het geheim traint ze een
team van bekenden dat het op moet gaan nemen tegen het staatsteam. Als ze winnen, mogen ze een bezoek brengen aan
Pakistan en krijgen ze de kans uit Afghanistan te ontsnappen. Voor Rukhsana staat er echter nog meer op het spel als blijkt dat
een van de ministers zijn oog op haar heeft laten vallen. De Taliban Cricketclub is een liefdevol verhaal over de moed van een
vrouw onder een dwingend regime.
In ‘100 dingen die succesvolle mensen doen’ helpt Nigel Cumberland je om dichter bij je doelen te komen en je leven en werk
meer geïnspireerd en gefocust te maken. De 100 thema’s klinken eenvoudig, maar dringen door tot de kern. Met zijn inzichten en
oefeningen kun je werken aan een optimale mindset en het ontwikkelen van effectieve gewoonten. Enkele thema’s: - Wees
nieuwsgierig - Kom op tijd thuis - Doe wat je zegt (beloof dus niet te veel) - Omarm de positieve kanten van technologie - Denk na
voordat je op ‘Verzenden’ klikt - Focus op karakter, niet op populariteit - Sluit vriendschap met je verleden
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