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Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar
moeder neemt haar mee naar Europa om dit ‘probleempje’ te verhelpen. In
plaats van haar zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was,
besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die tijdens de oorlog in het door de
nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar ze
is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog
als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij
en de andere vrouwen van het netwerk zijn destijds verraden, en nog steeds
wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie bij haar aanklopt en een naam
noemt die ze al heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om
de waarheid te achterhalen. In Het Alice-netwerk komen de levens van twee
sterke vrouwen bij elkaar door gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog in
een spannend verhaal over moed, opoffering en verlossing. Over Het Alicenetwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie, spanning en romantiek.’
Library journal ‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden naar een
adembenemende climax. Een geweldige historische roman!’ Historical novel
society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel vergeten
groep: de Engelse, Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog
spioneerden voor de geallieerden en militaire informatie van onschatbare waarde
hebben doorgegeven’ ???? VN Thriller- & Detectivegids
In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine
zusje Kayla met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun
moeder, Leonie, veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid in hun levens
alleen chaos. Als hun (blanke) vader vrijkomt uit een gevangenis in het noorden
van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt
op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een hellevaart door
een landschap dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg
wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het
platteland van het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke woorden van William
Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de National Book Award
voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het lied van de geesten’,
waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer heeft gekregen voor
fictie.
Zoe Fleming is helemaal niet op zoek naar avontuur wanneer ze besluit een
advertentie te zetten. En ze zoekt ook geen man of minnaar of vader voor haar
zoontje. Ze zoekt gewoon een huurder, meer niet. Waarom maakt haar fantasie
dan overuren vanaf het moment waarop sexy J. Cooper McKinnon zich als
gegadigde bij haar meldt? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Na een mislukte relatie heeft Autumn alleen maar hard gewerkt. Hoog tijd voor
een vakantie in het hotel van haar tante, dus. Helaas blijkt daar net een wat haar
betreft onwelkome gast te zijn ingetrokken: Lucas, de man die haar hart heeft
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gebroken! Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van een elfjarig jongetje wordt
gevonden, wijzen ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de
richting van de populaire coach van het plaatselijke Little League-team. Maar de
verdachte, die met groot machtsvertoon wordt gearresteerd, heeft een waterdicht
alibi. Detective Ralph Anderson raakt na verder onderzoek ook overtuigd dat hij
inderdaad buiten de stad was. Hoe kan hij dan tegelijkertijd op twee plekken zijn
geweest?
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af. Judith, midden dertig
en single, is eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is
de droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith geniet
met volle teugen van de aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar
richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn voortdurende
liefdesbetuigingen en aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van kwaad tot erger als
hij van geen ophouden weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie volgt en op onderzoek
uitgaat. Is Hannes wel de man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller die Stephen King de koude
rillingen zou hebben bezorgd.
Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven zakenman van
dit moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard
Hughes en Steve Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld
waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met zijn bedrijven PayPal, Tesla Motors,
SpaceX en Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het
allerhoogste niveau te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor
het eerst een inkijkje in het buitengewone leven van de meest gedurfde
ondernemer van Silicon Valley. Geschreven op basis van exclusieve gesprekken
met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een
ruwe opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
Harkishan Ram Lal, medisch student in Ierland, neemt uit geldnood een
zomerbaantje als bouwvakker. Hier wordt hij door zijn racistische baas onterecht
behandeld en geslagen. Harkishan laat niet over zich heen lopen en verzint een
gevaarlijk plan om hem terug te pakken.
Nikki Fairchild heeft altijd gedroomd van een sprookjeshuwelijk. Als ze de
intelligente en onweerstaanbare Damien Stark ontmoet, krijgt ze het gevoel dat
hij de ware is. Hoewel ze gehecht is aan haar vrijheid, is ze bereid die voor
Damien op te geven. Hij vult haar aan en maakt haar leven compleet. Wat begon
als aantrekkingskracht, wordt steeds intenser. Toch lijkt het verleden de twee
geliefden niet los te laten. Kunnen Nikki en Damien gebeurtenissen uit het
verleden achter zich laten en zich voorgoed aan elkaar overgeven? Bezit mij is
het tweede deel uit de Stark-trilogie.
Als het tienermeisje Dora Lennox op woensdagmiddag uit school komt treft ze de
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voordeur van het huis open aan. Hoewel de auto op de oprit staat, is het stil in
huis. Dan doet Dora een verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op de
grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone huisvrouw willen vermoorden?
En waarom? Inspecteur Karlsson krijgt de zaak toegewezen. Wanneer tijdens het
politieonderzoek aan het licht komt dat Ruth Lennox een geheim leven leidde, is
haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen voortzetten schakelt Karlsson
Frieda s hulp in, die hij nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda heeft
zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite om de mislukte aanslag op haar
leven te verwerken. En als ze dan ook nog door een van haar patiënten op het
spoor van een seriemoordenaar wordt gezet, raakt Frieda steeds dieper verstrikt
in een gevaarlijk web. Of is het slechts haar eigen verbeelding die met haar aan
de haal gaat? Zal het Frieda lukken het duistere geheim op te lossen voordat ze
er zelf door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is, na Blauwe maandag
en Dinsdag is voorbij, de derde thriller met Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw
heeft Nicci French een razend spannende en goed geconstrueerde thriller
geschreven, waarin het leven van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
Een Duitse gedeserteerde soldaat komt na de Tweede Wereldoorlog naar zijn
geboortestad, waar geen plaats voor hem is en waar hij eigenlijk niet eens mag
blijven.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand van de levens van 12
zeer succesvolle mensen zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe je
ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te maken. Als je dat
doet, zal je ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek komen
succesvolle zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij kregen
het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld tegemoet te treden.
Rhonda Byrne, die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar eigen
verhaal.
Het gymPrometheus
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de
weg geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn
vaders voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn
beeldschone verloofde achter zich nadat er nieuw bewijs is gevonden bij zijn
vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie
als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude
en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige
internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het spel om de
levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere
thrillers die uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in
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Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later
werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de
Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006 wist hij de
International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers
van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransomreeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van
wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun doelen te bereiken
terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een
wetenschapper die zich vaak beklaagde over haar vermeende gebrek aan
intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door het onderwijs, de
consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat
werkelijk succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en
de vastberadenheid om te werken aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek
doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius Award, haar
theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden
hun eigen grit-factor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en
prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als ‘succes is vooral hard werken’ en
biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te behalen.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie worden à la Twilight en
Harry Potter. [...] Als je Twilight goed vond, zul je hier zeker ook van genieten,
ongeacht je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik ben Nummer
Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen worden. Dit is ook echt iets voor fans
van De hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult vergelijkingen
weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield ook mij van het begin tot het einde in zijn
greep.' - www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF MIJ HET VERVOLG
NU.VET VET VET VET VET.' - www.kidliterate.com
Een 15-jarige jongen probeert samen met zijn vriend de wreedheden van het
Lord Resistance Army, een rebellenleger dat vooral uit kinderen en jongeren
bestaat en tegen het regeringsleger van Oeganda vecht, te overleven.
Odd Thomas is een gewone jongen met een bijzondere gave: hij kan de doden
zien en begrijpt wat ze zeggen. Harmony Corner is een truckstop aan de Pacific
Coast Highway. Naast een tankstation is er ook een motel en een restaurant. Als
Odd Thomas besluit er te overnachten ontdekt hij dat er meer verborgen wordt
gehouden dan je op het eerste gezicht zou denken. Als je er eenmaal bent
neergestreken, is het bijna onmogelijk om weer weg te komen. Over de Odd
Thomas-serie: `Als Stephen King The Rolling Stones is onder de auteurs, dan is
Dean Koontz The Beatles. Playboy `Dean Koontz schrijft over memorabele
personages, omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en
humor. Crimezone.nl `Niet alleen spannend, maar ook humoristisch. Sp!ts
De wijnen van het huis Giambelli, met als thuisbasis een prachtige villa in
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Californië en een nevenvestiging in Italië, zijn al drie generaties lang
wereldberoemd. En Sophia, de trots van haar familie, verstaat haar vak. Dan
kondigt grootmoeder Tereza, de mater familias, aan dat het bedrijf gaat fuseren
met de wijngaard van de MacMillans. Sophia wacht een andere taak. Op zichzelf
heeft Sophia daar niet zoveel bezwaar tegen, ware het niet dat ze nu is
gedwongen nauw samen te werken met Tyler MacMillan. Sohia moet hem de
kneepjes van haar vak bijbrengen, Ty wordt op zijn beurt geacht Sophia bij te
brengen waar het bij wijn echt over gaat: alleen druiven van de beste kwaliteit, op
het juiste moment en de juiste manier geoogst, leveren de topkwaliteit waar
beide huizen befaamd om zijn. Hoewel Sophia zich meteen sterk tot Ty
aangetrokken voelt, beschouwt ze hem tegelijk als haar grootste rivaal. Als
onverwacht door sabotage de reputatie van het familiebedrijf teloor dreigt te
gaan, verandert er nog meer in het leven van Sophia. Vanaf dat moment gaat het
er niet meer om wie de baas is, maar wie overleeft.
God sta het kind bij is een indringende roman over de manier waarop
jeugdtrauma’s een heel leven kunnen bepalen. Centraal staat een jonge vrouw
die geboren wordt als Lula Ann Bridewell, maar zichzelf Bride noemt. Haar
prachtige donkere huid is slechts een deel van haar aantrekkingskracht; ze barst
van het zelfvertrouwen en is in haar werk zeer succesvol. Maar haar donkere
huid heeft er ook voor gezorgd dat haar moeder, die een veel lichtere teint heeft,
haar in haar jeugd zelfs de meest basale vormen van liefde onthield. Tot het
moment dat Bride als scholiere een leugen vertelde die het leven van een
onderwijzeres, een onschuldige vrouw, volledig ruïneerde. God sta het kind bij is
de krachtige nieuwe roman van de winnares van de Nobelprijs voor de Literatuur.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste
deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter:
Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste
vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens
nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet
op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in
handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En
dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou
zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist worden.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar moeder wurgt, bedenkt ze
zich geen moment en grijpt het eerste het beste voorwerp om hem voor het
hoofd te slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar doordringen, beseft ze
dat niets ooit meer hetzelfde zal zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en
regelt een onder-komen bij een oude kennis aan het hof van Brightwell. Daar
vangt Olivia, die door het trauma niet meer kan spreken, een geheim gesprek op
tussen de heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt dat Olivia op de
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hoogte is van informatie die zijn reputatie kan schaden en stelt haar aan als
gouvernante om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker hun paden
elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij niet zijn grootste bedreiging, maar
juist zijn redding blijkt te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische thriller die speelt in de
Regency-periode in Engeland. Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart
ophalen aan De stille gouvernante!
Vrienden voor het leven is het verhaal van drie vriendinnen die op weg naar
volwassenheid verwikkeld raken in een zonderlinge driehoeksverhouding. Benny
en Eve, twee hartsvriendinnen uit het Ierse dorpje Knockglen, gaan in Dublin
studeren en sluiten daar al snel vriendschap met de aantrekkelijke en ambitieuze
Nan. Het opwindende studentenleven brengt hun echter niet alleen geluk maar
ook verdriet.
Eliza Martin is een gewilde erfgename. Gelukszoekers omcirkelen haar, van wie
er zelfs één anoniem haar naar het altaar probeert te krijgen. Maar Eliza is niet
gek en wil uitzoeken wie er achter dit complot zit. Daarvoor heeft ze een man
nodig die zich tussen haar aanbidders zal begeven om de dader te vinden. Een
man die niet opvalt, een uitstekende danser is, en een rustig karakter heeft.
Jasper Bond is alles behalve dat: te groot, te knap en te gevaarlijk. Niemand zou
ooit geloven dat een intellectueel als Eliza verleid zou kunnen worden door een
actieheld als hij. Maar de combinatie van Eliza’s eigenwijsheid en het mysterie
intrigeert hem zo dat hij de zaak niet kan weigeren. En als het aan hem ligt, zal
hij de man zijn die haar hart verovert...
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus, atleet, spiritist,
oorlogscorrespondent maar bovenal schrijver. Doyle schiep met Sherlock
Holmes het karakter van de beroemdste en meest vernuftige detective aller
tijden. De spanning, de intriges en de vaart waarmee de verhalen worden verteld,
hebben niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel in de Sherlock
Holmes-serie bevat onder andere de verhalen Het teken van de vier, Het
mysterie van het Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen doos.
Ove is negenenvijftig jaar oud. Mensen noemen hem ‘de bittere buurman’. Elke
ochtend loopt hij een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet fietsen en controleert
de inhoud van afvalbakken, hoewel hij al jaren geen voorzitter meer is van de
vereniging van eigenaren. Maar achter deze pedante façade gaat een trieste
geschiedenis schuil. Wanneer de nieuwe overburen op een novemberochtend
per ongeluk zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch en
hartverwarmend verhaal over onverwachte vriendschap, haveloze katten en de
kunst van het achteruitrijden met een aanhangwagen.
De jonge Ierse Eilis emigreert naar Brooklyn voor een beter leven. Aanvankelijk
heeft ze het niet naar haar zin, maar dankzij dansavonden op zaterdag en een
studie boekhouden gaat ze zich er stilaan thuis voelen. Wanneer ze naar
aanleiding van het overlijden van haar zus terugkeert naar haar vaderland loopt
ze Jim, een oude bekende en nieuwe liefde, tegen het lijf. De keuze wordt
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hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika, waar ze samen is
met Tony, of in het vertrouwde Ierland blijven voor Jim.
Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans, met o.a. Rachel
Weisz, Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel Sherbourne bemannen
een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven voor het
jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in april een roeiboot aanspoelt met twee
mensen erin: een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de
man en Isabel ontfermt zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze haalt
Tom over om te doen alsof ze hun eigen dochter is. Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren
naar het vasteland worden ze geconfronteerd met veel vragen van hun familie en vrienden, en
met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje... De pers over Het licht van de zee:
‘Hartverscheurend.’ Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion ‘Stedman weet het
aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle personages.’ Gooi- en
Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde van een moeder voor
een kind.’ Vrouwenbibliotheek.nl
*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht
dat ze alles al had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na de laatste zombieaanval gebeuren er vreemde dingen met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen
die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de afschuwelijke neiging om iemand aan
te vallen. Wat is er toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet ook al zo raar. Eerst
ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als
ze in de spiegel kijkt...
Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En het schokkendste. Soraya is veertien als
Khaddafi haar middelbare school met een bezoek vereert. s Avonds vertelt ze haar moeder
hoe het is gegaan en ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar haren heeft gestreeld.
Wat zij en haar familie op dat moment nog niet weten, is dat dat ene, teder overkomende
gebaar haar lot heeft bezegeld. De volgende dag wordt Soraya onder valse voorwendselen
meegenomen om plaats te nemen in Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
Airframe van Michael Crichton is een adembenemende en beangstigend actuele thriller over
veiligheid in de luchtvaart en een dodelijke doofpotaffaire. Crichton is schrijver van onder meer
Jurassic Park, Timeline en Zero Cool. Juist op het moment waarop veiligheid in de publieke
opinie alle aandacht heeft, vindt er een dodelijke ramp plaats hoog in de lucht aan boord van
een commerciële vlucht van Hong Kong naar Denver. Een koortsachtig en hectisch onderzoek
volgt, waarin de waarheid het grootste slachtoffer zou kunnen zijn. 'Een thriller die je ademloos
uitleest en die je voor altijd in je dromen zal achtervolgen.' - Philadelphia Inquirer
Elena's leven staat totaal op zijn kop. Ze heeft haar relatie verbroken om bij haar grote liefde
Leonardo te zijn, maar hij blijkt een geheim te hebben. Alles ontglipt haar: haar baan, de liefde,
vriendschappen en haar geluk. Elke avond stort ze zich in een nieuw avontuur met een andere
man, tot ze een ongeluk krijgt. Ze komt bij in het ziekenhuis, waar tot haar verbazing Leonardo
aan haar bed staat. Hij wil haar verdriet wegnemen. Maar Leonardo heeft nog niet afgerekend
met een demon uit zijn verleden... De Italiaanse nachten-serie is de sensuele Italiaanse trilogie
die lezeressen diept raakt. 'Romantische en spannende trilogie' - Italië Magazine `Leonardo
mag bij mij wel langskomen in de keuken!' Wil `Boeiend en aantrekkelijk. Ik ben verliefd op de
personages!' Valerie Voor de lezers van Mijn Man en Negentig dagen Genevieve.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft
een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke
huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en
Page 7/9

Get Free Chemistry Paper Mcqs 2013 Bing
onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig
ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde
bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles
voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en
iedereen en zeker niet voor Mac.
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
Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight richtte in 1964
samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het begin als distributeur
voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van slechts
$1200. In 1971 ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6
noemen. Jeff Johnson, Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als
naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten
eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote merken korte namen hebben. Twee
lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een harde klank in de naam hebben, een letter als
de K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van toepassing op
Nike. Ik vond het mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh
van Nike werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet
razend enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste Scenario (bewerking) en Beste Actrice in
een bijrol (Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy, Mary, Katherine en Christine. En
zonder hen had Neil Armstrong nooit een voet op de maan kunnen zetten. Deze zwarte
vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen.
Ze werden 'menselijke computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier en eenvoudige
rekenmachines de berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen mogelijk te maken.
Maar hun lunch moesten ze aan een aparte tafel opeten. Hun fascinerende verhaal wordt in dit
boek verteld.

De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse Gabriel Keyne worden
wakker op een bankje in Central Park, aan elkaar geketend met handboeien. De
twee kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het
laatste wat Alice zich herinnert is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit
ging in Parijs en het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij pianospeelde in een
club in Dublin. Nu heeft Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en
bloed op haar shirt. Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en aangrijpend:
deze psychologische thriller beneemt je de adem tot aan de spectaculaire
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ontknoping.’ – Metro ‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL (radio)
Eve merkt dat zij meer voelt voor meisjes dan voor jongens. Zij zoekt verkering
met Tibo, maar dat gaat helemaal verkeerd als schoolgenote Céline in beeld
komt. Vanaf ca. 15 jaar.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende wending aan het slot
gemeen hebben
De economische, sociale en politieke implicaties die van invloed zijn geweest op
het ontstaan en de ontwikkeling van de stromingen in de beeldende kunst en de
literatuur vanaf de Oudheid tot in de eerste decennia van deze eeuw.
Een bundeling van de leukste, ontroerendste, grappigste en stoutste verhaaltjes
en gedichtjes uit Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor de
kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote dierenverhalenboek en Versjes
en liedjes voor de kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles mee: ze gaan
kamperen of logeren, lopen weg of ruimen op, willen geld verdienen of
schoonmaken, en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is een feest van
herkenning voor jonge kinderen. Een heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke
dag uit voor te lezen!
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