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In 1988 wordt Saul Adler aangereden op Abbey Road. Er is
niets aan de hand. De jonge, beeldschone historicus kan zich
gewoon nog laten fotograferen op de plek van de beroemde
Beatleshoes door zijn vriendin, kunststudente Jennifer
Moreau, zoals ze van plan waren. Nog dezelfde dag maakt zij
het echter uit en vertrekt Saul voor onderzoek naar
communistisch Oost-Berlijn, waar hij mensen ontmoet die
hem zijn leven lang zullen bijblijven. In 2016 wordt Saul
Adler aangereden op Abbey Road. Hij wordt met spoed naar
het ziekenhuis gebracht. In de dagen die volgen is hij maar
nauwelijks bij bewustzijn. Oude herinneringen dringen zich
op, mensen verzamelen zich rond zijn bed. Jennifer Moreau
is erbij, maar er is ook iemand die ontbreekt.
1843. Harriet Monckton wordt dood aangetroffen. Vergiftigd
of door eigen hand? Ze bleek verwikkeld te zijn in diverse
relaties maar ook haar goede vriendin Frances is verdachte
in deze zaak. Elizabeth Haynes heeft met De dood van
Harriet Monckton haar meesterwerk geschreven. In
november 1843 wordt de 23-jarige lerares Harriet Monckton
dood gevonden achter de kapel in Bromley die ze regelmatig
bezocht. Het dorp is geschokt, helemaal wanneer het
autopsierapport vermeldt dat ze zwanger was. Harriet bleek
verwikkeld te zijn in relaties met ten minste drie mannen,
maar ook haar goede vriendin Frances wordt gezien als
verdachte in deze moordzaak. Wie heeft Harriet vermoord en
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schreef vier psychologische thrillers die wereldwijd vertaald
zijn en waarvoor ze diverse prijzen won. De dood van Harriet
Monckton is gebaseerd op historische feiten.
Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander zijn terug! Hij is een
charmante man, een kritische journalist van middelbare
leeftijd, en uitgever van het beroemde en beruchte tijdschrift
Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde vrouw met
piercings en tattoos én ze is een computerhacker van
wereldklasse. In Wat ons niet zal doden kruisen Mikaels en
Lisbeths wegen opnieuw en gaat hun verhaal van Stieg
Larssons Millennium-serie verder. Het tijdschrift
Millennium heeft nieuwe eigenaren gekregen. Boze tongen
beweren dat Mikael Blomkvist zijn beste tijd heeft gehad.
Lisbeth Salander is rusteloos. Ze neemt risico’s die ze
normaal gesproken zou vermijden. Als Blomkvist een
telefoontje van ene professor Frans Balder krijgt, hoopt hij
met deze informatie de scoop te hebben die hijzelf en
Millennium zo hard nodig hebben. Balder is een autoriteit op
het gebied van kunstmatige intelligentie en zegt zeer
gevoelige informatie te hebben over de Amerikaanse
inlichtingendiensten. Hij voelt zich bedreigd en heeft haast
om zijn verhaal te doen. Ook blijkt hij contact te hebben
gehad met Lisbeth. Nog een reden voor Blomkvist om Balder
op te zoeken. Maar de ontmoeting loopt niet zoals gepland...
Winnaar van de Riverton Prize voor beste Noorse thriller
Ragna Riegel werkt bij een goedkoop warenhuis en woont
alleen in haar ouderlijk huis. Haar ouders zijn dood en haar
zoon is verhuisd naar Berlijn. Los van de verplichte kerst- en
verjaardagskaart hebben ze geen contact. Ragna leeft een
teruggetrokken bestaan, dat gekenmerkt wordt door
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en er is orde in haar leven. Totdat Ragna op een dag in haar
brievenbus een anonieme dreigbrief aantreft. Ze raakt in de
greep van een wurgende angst, die steeds groter wordt en
haar nog dieper in een isolement drijft. In de verhoorkamer
op het politiebureau ondervraagt inspecteur Konrad Sejer
een verdachte van een gruwelijke misdaad. Die verdachte is
Ragna Riegel. Waarom heeft deze vrouw van middelbare
leeftijd, die overkomt als een grijze muis, gedaan wat ze heeft
gedaan? Karin Fossum is een gevestigde naam in de Noorse
misdaadliteratuur. Wereldwijd is ze bekend geworden door
haar romans met inspecteur Konrad Sejer in de hoofdrol. Ze
heeft veel literaire prijzen gewonnen, waaronder (twee keer)
de Rivertonprijs voor de beste Noorse misdaadroman en de
Glazen Sleutel voor de beste Scandinavische misdaadroman.
De fluisteraar is het veertiende deel in de reeks over Konrad
Sejer.
De jonge, mooie Ashley Cordova wordt op een koude
oktoberavond dood teruggevonden in een verlaten pakhuis in
Manhattan. Het lijkt alsof ze zelfmoord heeft gepleegd, maar
onderzoeksjournalist Scott McGrath vermoedt dat er meer
aan de hand is. Hij volgt de familie Cordova al jaren, en is
geobsedeerd door Stanislas Cordova, beroemd film noirregisseur en de vader van Ashley. Cordova is al jaren niet
meer in het openbaar gesignaleerd en het vermoeden is dat
hij zich teruggetrokken heeft op z'n landgoed The Peak.
Vastbesloten het mysterie rondom Ashley's dood te
ontrafelen gaat McGrath op onderzoek uit en delft hij dieper
in de duistere wereld van dochter en vader. Een speurtocht
langs een inrichting, duistere nachtclubs en
onderwereldfiguren volgt, totdat het lijkt alsof McGrath zich
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is hij het volgende slachtoffer? Marisha Pessl is terug met
deze fantastische, hallucinerende en duizelingwekkende
roman over de dunne scheidslijn tussen feit en fictie.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man
met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een
van de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere
gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of
haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren
ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal
gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net
als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst
van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander
leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had
nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te
ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan
vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde
Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft
allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in
een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
In 'Geluk zonder voorwaarden' helpt Michael Singer je jezelf
te bevrijden van negatieve gedachten en om werkelijk vrij te
zijn. De internationale bestseller ‘Geluk zonder
voorwaarden’ van Michael Singer is nu verkrijgbaar als
midprice. Hoe kunnen we onszelf bevrijden van negatieve
gedachten, herinneringen en ervaringen? Hoe kunnen we
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houden in patronen van angst en vermijdingsgedrag? Het
antwoord is verbluffend eenvoudig, laat Michael Singer zien.
Er is een ruimte in onszelf, vrij van frustratie en egoïsme,
waar we onvoorwaardelijke vreugde en lichtheid ervaren. ‘Ik
kon het niet meer wegleggen, en moest er iedereen over
vertellen.’ – Oprah Winfrey in gesprek met Michael Singer
A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white
and sepia, The Arrival draws its inspiration from tales of
migrants in past and recent times. The central character is a
middle-aged man who arrives in a strange new place and
tries to find a place to live, a job and a handle on a new
language. He encounters many challenges, all described
entirely through visual sequences. The absence of words
emphasises the strangeness of the situation and the
loneliness experienced by many migrants, but the ending is
full of affirmation and hope, when the wife and son the
migrant had to leave behind are finally able to join him in
their new homeland. www.thearrival.com.au
Het wonder van het ei
De wintersoldaat
scènes uit het leven op het land in vier bedrijven : 1897
Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus
Geluk zonder voorwaarden
Vuur en Bloed
Rood, wit & koningsblauw
De man die alles zag
Enders Game
De dood van Harriet Monckton
Londen, 1826. Frannie Langton is geen
alledaagse vrouw: ze is jong, heeft een opleiding
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moord. Maar ze is ook zwart. De
rechtbank en de kranten zijn in alle staten. Wie is
deze voormalige slavin - inmiddels vrije vrouw die helemaal vanuit de kolonie Jamaica naar het
Engelse moederland gekomen is om haar
werkgevers in hun bed op vreselijke wijze te
vermoorden? Ze was bedoeld als een geschenk
maar bleek hun ondergang. De
getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een
verleidster, een heks en een meesterlijke
manipulator. Maar Frannie heeft en ander verhaal
te vertellen en zal dat koste wat kost doen, ook
als anderen haar liever de mond snoeren. Sara
Collins neemt de lezer mee naar beide kanten
van de Atlantische Oceaan en langs de duisterste
bladzijden van onze geschiedenis. Het schetst
een indringend beeld van hoe ras, klasse en
onderdrukking het slechtste in mensen naar
boven brengt terwijl het voor anderen een
innerlijke kracht aanwakkert. Bovenal is het een
verhaal over een meisje dat in de verkeerde tijd
op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje dat
zowel slachtoffer als dader is in een wereld die
haar het liefste ten onder ziet gaan.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een
afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige
dingen. Volgens een oude voorspelling moeten
Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De
Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Ah Hock is geboren in een vissersdorpje in
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slechtbetaalde baantjes te overleven in een land
waar rijkdom en veiligheid alleen gelden voor een
kleine groep mensen. Terwijl globalisering en
technologische vooruitgang het land en de
samenleving drastisch veranderen, voelt Ah Hock
zich gevangen in zijn armoedige en uitzichtloze
situatie. Dan, opeens, schijnbaar vanuit het niets,
vermoordt hij een immigrant uit Bangladesh. In
de rijke traditie van Albert Camus en Aravind
Adiga vormt de bekentenis van Ah Hock opgetekend door een lokale journalist - een
portret van een buitenstander zonder hoop of
wroeging. Het is een confronterende kijk op de
verwaarloosbare betekenis van een mensenleven
in onze huidige wereld.
Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth
Salander. Hij is een charmante man en een
kritische journalist, en uitgever van het tijdschrift
Millennium. Zij is een jonge, gecompliceerde,
uiterst intelligente vrouw met zwartgeverfd haar,
piercings en tatoeages én ze is een hacker van
wereldklasse. Mikael wordt benaderd door oudzakenman Henrik Vanger. Veertig jaar geleden is
de zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze
wijze verdwenen en vermoedelijk vermoord. De
zaak is echter nooit opgelost en inmiddels
verjaard. Toch wil Henrik Vanger graag dat Mikael
zich hier nog eens op stort. Met hulp van Lisbeth
Salander stuit Mikael op een spoor dat
rechtstreeks naar een zeer duister en bloedig
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is het eerste boek in de succesvolle
Millennium-trilogie, waarvan wereldwijd meer dan
50 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige
geneeskundestudent als Europa in de greep raakt
van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door
romantische verhalen over operaties op het
slagveld neemt hij dienst in het leger en rekent
op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd
veldhospitaal. Maar als hij aankomt in een
gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal
in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus
geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn
gevlucht; de enige achterblijver is een
mysterieuze verpleegster, zuster Margareta. Maar
Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En
terwijl de oorlog voortraast over het winterse
landschap, wordt hij verliefd op de vrouw van wie
hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan
wordt er op een dag, vanuit de sneeuw, een
bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens
uniform is volgepakt met vreemde tekeningen. Hij
lijkt niet meer te redden, totdat Lucius een
beslissing neemt die het leven van de dokter, de
patiënt en de zuster voorgoed zal veranderen.
Van de vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen
tot de bevroren wouden van het Oostelijk front,
van armzalige operatiekamers tot slagvelden met
woeste kozakken te paard: De wintersoldaat is
een verhaal over oorlog en geneeskunde, over
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uiteindelijk, over de fouten die we begaan en de
zeldzame kansen die we krijgen om het goed te
maken.
In ‘Wat we verborgen houden’ van Erin Bartels
ontdekt een jonge vrouw het ware verleden van
haar familie. Een meeslepende roman vol
familiegeheimen. Wanneer journaliste Elizabeth
haar baan verliest, heeft ze opeens veel tijd over.
Ze ontmoet James Rich, die haar het vreemde
verzoek doet naar het boerenlandhuis van haar
oudtante te gaan om daar een oude camera en
een doos met foto’s af te leveren. Elizabeth
besluit tijdelijk bij haar bejaarde tante in te
trekken om haar te helpen. Als ze het huis
verkent, stuit ze op gesloten deuren en verborgen
graven. Terwijl ze een weg zoekt in de raadsels
om haar heen, komen de verhalen van de twee
vrouwen die in het huis geleefd hebben weer tot
leven. Stukje bij beetje achterhaalt Elizabeth haar
familiegeschiedenis ten tijde van het chaotische
Detroit van de jaren zestig en het racisme en
geweld van de Amerikaanse burgeroorlog. De
verhalen van haar familieleden zijn als een
testament van liefde, veerkracht en moed en
Elizabeth ontdekt al snel dat het verleden niet zo
ver weg is als ze dacht. Erin Bartels is
tekstschrijver en romanauteur. In haar vrije
uurtjes is ze ook kunstschilder, naaister, dichter
en fotograaf. ‘Een sterk debuut en een diep
ontroerend verhaal over gebroken harten,
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familiebanden.’
– Publishers Weekly, starred
review
Als een spin bezig is een mooi, groot web te
weven, laat hij zich niet van zijn werk houden
door de andere dieren. Oblong prentenboek met
kleurige illustraties in collagetechniek met
voelelementen. Vanaf ca. 3 jaar.
Wat gebeurt er als de presidentszoon valt voor de
prins? Je leest het in 'Rood, wit en koningsblauw'
van Casey McQuiston. "Het is bijna onmogelijk om
mee te maken hoe Alex voor Henry valt zonder
zelf verliefd op hem te worden – op hen allebei,
én op dit briljante, geweldige boek." Dat schreef
de New York Times Book Review bij verschijning
van 'Rood, wit en koningsblauw' van Casey
McQuiston. Deze heerlijke romcom gaat over
Alex, zoon van de Amerikaanse president, en
Henry, Britse prins. Meteen zodra zijn moeder
wordt verkozen tot president, wordt Alex
Claremont-Diaz gebombardeerd tot Amerikaanse
royalty: hij is knap, charismatisch en nog
intelligent ook. Het publiek vreet hem op. Eén
probleempje: Alex ligt in de clinch met een échte
prins, Henry, aan de andere kant van de grote
plas. En als de tabloids daar lucht van krijgen,
worden Alex en Henry gedwongen om te doen
alsof ze het goed hebben gemaakt. Maar wat
begint als een nepvriendschap, groeit uit tot iets
diepers en veel gevaarlijkers. Kan liefde de
wereld redden? Ook als die liefde er anders uitziet
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'Rood, wit en koningsblauw' mee in een verhaal
vol humor en liefde.
Het schaduwjaar
Etta en Otto en Russell en James
Mannen zijn anders, vrouwen ook
Nachtfilm
De spin die het te druk had
De gave van Katsa
Oom Wanja
over Wim Brands
De bekentenissen van Frannie Langton
In het water

Karou studeert kunstgeschiedenis in Praag en
vult haar schetsboeken met monsters die al dan
niet bestaan. Ze verdwijnt regelmatig voor
mysterieuze ‘klusjes’ en spreekt een heleboel
talen, waaronder een aantal niet-menselijke. En
haar helderblauwe haar is niet afkomstig uit een
flesje. ‘Wie ben ik?’ Dat is de vraag die Karou
dag en nacht achtervolgt. En ze staat op het punt
om erachter te komen... Dromendochter is onder
andere uitgeroepen tot beste young adult-boek
van 2011 door Amazon US en UK, Publishers
Weekly, The Huffington Post en The New York
Times. Het is het eerste deel van een trilogie.
‘Echt waar, als je eenmaal in dit boek begonnen
bent, zul je al je afspraken en verplichtingen
willen afzeggen.’ Entertainment Weekly ‘Wauw.
Ik wou maar dat ík dit boek had geschreven.’
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De internationale bestseller nu verfilmd met in de
hoofdrollen ster-acteurs Keira Knightly en
Alexander Skårsgard Hamburg, 1946. In de
nasleep van de Tweede Wereldoorlog proberen
duizenden mensen te overleven te midden van
het puin. De Britse kolonel Lewis Morgan is
verantwoordelijk voor de wederopbouw van de
stad en het opsporen van nazi’s onder de
uitgeputte bevolking. Hij wordt gestationeerd in
een groot huis aan de rand van de stad, waar zijn
vrouw Rachael en zijn enige overlevende zoon
Edmund zich na jaren weer bij hem zullen
voegen. Lewis kan het alleen niet over zijn hart
verkrijgen om de bewoners, een Duitse
weduwnaar en diens dochter, op straat te zetten
en neemt het curieuze besluit het huis met hen te
delen. Tegen deze gespannen achtergrond
maken vijandigheid en verdriet geleidelijk plaats
voor passie en verraad. De pers over Het huis in
Kreis Pinneberg: ‘Verdriet, wraak, schuld en
vergeving – een snelkookpan van emoties’
DWDD-Boekenpanel ‘Het huis in Kreis
Pinneberg van Rhidian Brook opent ogen en
beroert de ziel. Ontroerende en naar de keel
grijpende roman over ontheemden in de nadagen
van de Tweede Wereldoorlog in Hamburg.’ De
Telegraaf ‘Het beeld van de chaotische Duitse
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vergeten. [...] Rhidian Brook heeft met Het huis in
Kreis Pinneberg een waardevolle roman
geschreven.’ Nederlands Dagblad
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een
drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David
Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn
zoon te redden. Hij probeert de situatie te
bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte.
Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de
verwoestende cirkel van drugs, afkicken en
hervallen, komt het gezin hard onder druk te
staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die
hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de
grenzen van hun liefde botst...
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018!
"The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans
om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in
Orïsha mensen met magische krachten. Tot een
wrede koning besloot de maji, een minderheid
met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe
moest kijken hoe de handlangers van de koning
haar moeder ophingen nog levendig herinneren.
Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar
later krijgt Zélie de kans om de magie terug te
brengen naar Orïsha. Met de hulp van een
prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
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is de magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar
ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste
gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed
en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals
voor een young adult-romandebuut van het jaar.
Naast een meeslepend plot en een sterke heldin
als hoofdpersoon, behandelt het boek grote
thema's - als ras, politiegeweld, onderdrukking
en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een
hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief
boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar
een overweldigend slot dat net zo veel vragen als
antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb
gewacht.' Marie Lu, New York Timesbestsellerauteur van Legend en Warcross
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
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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 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'.
Meer dan 450.000 exemplaren verkocht van
Mannen komen van Mars, vrouwen komen van
Venus. Mannen zijn anders, vrouwen ook. De titel
is inmiddels een gevleugelde uitspraak in het
Nederlands en sinds het verschijnen van dit
boek zijn er wereldwijd miljoenen exemplaren
van verkocht. Het geheim? Mannen en vrouwen
denken, voelen, communiceren en liefhebben
anders. Ze lijken wel van verschillende planeten
te komen! John Gray legt het feilloos uit met
deze metafoor. Als je begríjpt dat je soms niets
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van elkaar begrijpt, zijn veel problemen direct
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opgelost. Dr. John Gray is ruim 35 jaar werkzaam
in zijn vakgebied en erkend expert als het gaat
om communicatie, relaties en persoonlijke
ontwikkeling. Auteur van meer dan 20 boeken en
veelgevraagd spreker. Hij inspireert zijn publiek
met de eenvoudige communicatietechnieken die
hij geeft. Het is zijn doel dat mannen en vrouwen
elkaar beter begrijpen, respecteren en
waarderen. 'In Mannen komen van Mars,
vrouwen komen van Venus kom ik heel wat "o
ja,-belevenissen" tegen. Ik herken voortdurend
situaties, zowel uit mijn persoonlijke relatie als
uit mijn werk als seksuologe.' - Goedele Liekens
Reacties van lezers: 'Herken veel punten en leest
lekker weg.' '…had dit boek eigenlijk aan het
begin van onze relatie moeten lezen — dat had
een hoop ergernis en wrok gescheeld.'
David Ebershoff vindt op een dag in de
bibliotheek het dagboek van Lili Elbe, een
Deense vrouw, geschreven tijdens haar ziekbed
in de vrouwenkliniek van Dresden. Ebershoff
raakt geboeid door deze tragische heldin, de
eerste transseksueel ter wereld, en herschrijft
haar vergeten geschiedenis tot een
indrukwekkende roman. Dit is het verhaal van Lili
en van haar vrouw, die van hem - en van haar zou blijven houden. Het Deense meisje is
verfilmd met Eddie Redmayne (The Theory of
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Everything), Alicia Vikander (Anna Karenina) en
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Matthias Schoenaerts (Far From the Madding
Crowd en The Drop). Regie is in handen van Tom
Hooper, bekend van Les Misérables en The
King's Speech.
Ex-crimineel Piet Hoffmann raakt verwikkeld in
een levensgevaarlijke zaak. Hij werkt sinds zijn
ontslag uit de gevangenis als infiltrant voor de
Stockholmse politie, en heeft het vertrouwen
gewonnen van een Poolse drugsbende, de meest
beruchte misdadigers van Zweden. Wanneer de
infiltrant zijn leven niet meer zeker is, heeft hij
nog welgeteld drie seconden om zich in
veiligheid te brengen.
Dromendochter
een reisgids
Niemand praat over het genadejaar. Dat is
verboden.
Raveleijn
Het Lichaam
Bloed en beenderen
Zonderling
wij zijn onze gedachten niet
Wat ons niet zal doden
Van slavernij naar vrijheid
Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de
auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana, Frankie,
Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en nacht. Maar
deze verschillen doen er niets meer toe, nu ze na
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een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als
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ze er via de radio achter komen dat de
aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het
schoolgebouw bevindt, zien ze zich ondanks hun
verschillen gedwongen samen te werken in een
poging het er levend vanaf te brengen. Het fragiele
bondgenootschap komt onder zware druk te staan
en dreigt te verpulveren als de twijfel en het
wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie zegt
dat één van hen niet de aanslagpleger zou kunnen
zijn?
De #1 bestsellerauteur van Het meisje in de trein is
terug met een verslavende thriller vol
psychologische spanning. Nel, een alleenstaande
moeder, wordt dood aangetroffen in de lokale rivier.
Eerder die zomer sprong een tienermeisje op
dezelfde plek haar dood tegemoet. Ze zijn niet de
eerste vrouwen die ten prooi vallen aan deze
donkere wateren, en hun dood veroorzaakt een golf
van onrust over de rivier en zijn geschiedenis. De
vijftienjarige dochter van Nel blijft alleen achter.
Daarom moet Nels zus, Jules, terugkeren naar het
stadje dat ze jaren geleden de rug heeft toegekeerd.
Voorgoed, dacht ze toen. In dezelfde hypnotiserende
stijl als Het meisje in de trein, waarmee Paula
Hawkins miljoenen lezers wereldwijd wist te raken,
ontspint zich een verbluffend en gelaagd verhaal dat
zich afspeelt in een kleine gemeenschap, waar
pijnlijk duidelijk wordt dat herinneringen niet te
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vertrouwen zijn... Kijk uit voor diepe wateren, je weet
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nooit wat zich onder de oppervlakte bevindt.
Bill Bryson toont in 'Het lichaam' dat er geen
wonderbaarlijker verhaal bestaat dan dat van ons
eigen lichaam. In zijn bestseller Een kleine
geschiedenis van bijna alles maakte Bill Bryson de
wetenschap over het ontstaan van de wereld op
onweerstaanbare wijze toegankelijk voor miljoenen
lezers. Nu richt hij zijn aandacht op de kleinste
eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens is
een universum op zich, bestaande uit 37,2 biljoen
cellen. Als je elke streng DNA uit onze cellen achter
elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16
miljard kilometer. We worden bewoond door 40 000
soorten microben. En hoe vaak denk je dat je per
dag met je ogen knippert? Het antwoord: 14 000
keer, waardoor we zo’n 23 minuten per dag met
gesloten ogen doorbrengen. In 'Het lichaam' neemt
Bryson ons mee op een fascinerend avontuur van
kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan informatie,
onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson op zijn
best.
Een beklemmende, duistere, angstaanjagende
roman en een absolute pageturner. De verfilming
van Genadejaar is in de maak, met Elizabeth Banks
(Pitch Perfect, Charlie's Angels remake en The
Hunger Games) als regisseur. Niemand praat over
het genadejaar. Het is verboden. Meisjes krijgen hun
hele leven te horen dat ze de kracht hebben om
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mannen te verleiden en andere vrouwen gek te
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maken van jaloezie. Men gelooft dat de huid van
jonge vrouwen een krachtig extract afstoot. Daarom
worden ze voordat ze zestien jaar worden
verbannen naar de wildernis, zodat ze gezuiverd en
klaar voor het huwelijk kunnen terugkeren. Maar niet
iedereen zal het overleven. Tierney James droomt
van een beter leven: een samenleving die geen
vrienden en vrouwen tegen elkaar opzet. Maar als
haar eigen genadejaar dichterbij komt, realiseert ze
zich al snel dat de extreme leefomstandigheden daar
niet haar grootste probleem zullen zijn. Het zijn ook
niet de stropers die zich in het bos schuilhouden;
mannen die wachten op hun kans om een van de
meisjes te vermoorden en zo hun fortuin te maken
op de zwarte markt. De grootste bedreiging voor de
genadejaarmeisjes zijn ze zelf. 'Liggetts
bloedstollende boek toont op schitterende wijze de
hoge kosten van een vrouwonvriendelijke wereld die
de macht van vrouwen ontkent en doet dit met een
hart-in-je-keelverhaal. Ik kon niet stoppen met lezen.'
Libba Bray, auteur van The Diviners 'Genadejaar is
een opmerkelijk en actueel verhaal over de banden
tussen vrouwen, en de moed die nodig is om een
samenleving te trotseren die uit is op de vernietiging
van vrouwelijke kracht. Iedereen zou dit boek
moeten lezen.' Sabaa Tahir, auteur van Vuur en As
'Genadejaar is een boek voor elke vrouw die ooit het
gevoel heeft gehad dat niemand haar hoorde. Een
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boek voor iedereen die zich ooit klein of minder heeft
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gevoeld. […] Slim, lyrisch en zo belangrijk. Ik wil dat
iedereen dit boek leest!' Jasmine Warga, auteur van
Mijn hart en andere zwarte gaten
Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de
dromer, niet andersom. Wie is de blauwe godin uit
Lazlo’s dromen? Hoe kon hij over haar dromen
voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden
dood zijn, waarom lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn
vijfde is junior bibliothecaris Lazlo Zonderling
geobsedeerd door de mythische stad Ween, die
tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de
rest van de wereld. Het vergt echter meer moed dan
Lazlo in zich heeft om zijn vertrouwde leven om te
gooien en naar de stad op zoek te gaan. Dan doet
zich een prachtige kans voor: een groep
legendarische krijgers uit Ween heeft zijn hulp nodig
bij het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo
moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd
verliezen. 'Schitterend geschreven in een
betoverende stijl. Lezers zullen niet kunnen wachten
tot het volgende deel.' Publishers Weekly 'De
personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de
schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen
echt… Een boek om te koesteren.' Booklist 'Laini
Taylor heeft mijn verbeelding zo in vuur en vlam
gezet dat die spontaan explodeerde… Dit is het soort
verhaal dat dromen doet verbleken.' Roshani
Chokshi, auteur van Aru Shah en het einde van de
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Ja, ze is een volwassen vrouw. En ja, ze kan best
haar eigen boontjes doppen. Maar soms, als alles
tegen zit, wil Maggie Sullivan maar één ding:
schuilen bij Sully, haar vader. En omdat nu méér dan
alles tegen zit, rijdt ze naar Sullivan's Crossing in
Colorado, naar de prachtige plek in de bergen waar
haar vader een plattelandswinkel en een
kampeerterrein runt. Daar is al jaren alles hetzelfde,
daar verandert nooit iets en daar kan ze uitrusten.
Ware het niet dat Sully de dag na haar aankomst
een hartaanval krijgt. En wie gaat hem verzorgen?
Juist! 'Carrs talent om heerlijke, niet al te perfecte
personages neer te zetten schittert op elke
bladzijde.' - Publishers Weekly
Vuur en Bloed is het eerste deel van een tweedelige
geschiedenis over het huis Targaryen van Westeros
uit de boeken van Game of Thrones-auteur George
R.R. Martin. Driehonderd jaar voordat Het Lied van
IJs en Vuur begon veroverde Aegon Targaryen met
zijn zussen-gemalinnen en hun drie draken het
continent Westeros. Meer dan 280 jaar hielden zijn
nakomelingen de heerschappij in stand. Ze
doorstonden opstanden, burgeroorlogen en
familieruzies... totdat Robert Baratheon de
waanzinnige koning Aerys II van zijn troon stootte.
Dit is de geschiedenis van het grote Huis Targaryen,
opgeschreven door aartsmaester Gyldayn,
getranscribeerd door George R.R. Martin.
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Het rustige leven op het landgoed van Wanja en zijn
Sex Dragons
nicht Sonja wordt verstoord door de aanwezigheid
van de oude professor en diens jonge vrouw Jelena.
Zij wekt de hartstocht op van Wanja en van dokter
Astrov, de man op wie Sonja in stilte verliefd is.
Tsjechov schetst in het stuk een samenleving waarin
de personages op zoek zijn naar verandering in het
leven, maar niet weten hoe die te realiseren.
De aankomst
De lunar chronicles. Cinder
La belle sauvage
Geld, seks, oorlog, karma. Notities voor een
boeddhistische revolutie
De fluisteraar
Wij, de overlevenden
Drie seconden
Wat we verborgen houden
Mannen die vrouwen haten
Een verrassende stap
Bakhita, ‘Geluksvogeltje’, kreeg haar naam
van de slavenhandelaren die haar op
zevenjarige leeftijd uit haar dorp in
Darfoer ontvoerden. Haar echte naam weet
ze niet meer. Tot slaaf gemaakt leidt
Bakhita een leven van uitbuiting,
vernedering, mishandeling en misbruik, tot
ze op haar dertiende gekocht wordt door de
Italiaanse consul. Via hem belandt ze in
Italië. Daar wordt ze vrijgemaakt, komt in
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in in het klooster. Ze overleeft
twee wereldoorlogen en de opkomst van het
fascisme, terwijl ze haar leven aan arme
en verwaarloosde kinderen wijdt. Bakhita
is een roman over de vele levens van deze
uitzonderlijke vrouw: kind, slaafgemaakte,
non, heilige. Op zeldzaam evocatieve wijze
beschrijft Véronique Olmi Bakhita’s lot,
de vele gevechten die ze heeft moeten
voeren, en de kracht die ze altijd is
blijven putten uit de herinneringen aan
haar vroege jeugd.
Orson Scott Card is voor sciencefiction
wat Tolkien is voor fantasy. Enders Game
sloeg bij verschijning in als een bom en
wordt door zowel fans als recensenten
gezien als het beste wat sciencefiction te
bieden heeft.De Aarde heeft twee bloedige
invasies van `Kruiperds maar nauwelijks
overleefd. Om een derde invasie te
voorkomen is de Krijgsschool opgericht,
waar veelbelovende kinderen een opleiding
krijgen tot gezagvoerder van een sterschip
van de Internationale Ruimtevloot. Ender
Wiggin wordt op al heel jonge leeftijd
gerekruteerd. Bij tactische oefeningen in
de strijdzaal blinkt hij uit, waardoor de
schoolleiding torenhoge verwachtingen van
de jongen krijgt en hem steeds meer onder
druk zet Zal het Ender lukken om de held
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Brands schreef in 2010 op het blog van
Tirade: 'Er werd mij gevraagd of er iemand
is die ik me wil blijven herinneren. Ik
mocht maar één persoon kiezen. Ik koos
mijn grootvader. Aan wie ik wel eens een
gedicht heb gewijd dat begon met de regel:
"Hij had een bokkenwagen en een kraai."'
Veel van Wim Brands' anekdotes waren
aanleiding tot poëzie. In zes bundels en
heel veel tijdschriftpublicaties veroverde
Brands zijn plek als dichter, naast zijn
groeiende statuur als anchorman van VPRO
Boeken, of eigenlijk - bij uitbreiding als de belangrijke
televisiepersoonlijkheid die kunst en
literatuur hoog in het vaandel had. Er is
dan ook geen betere manier om kennis te
nemen van wat en wie Wim Brands allemaal
was dan door lezing van deze Verzamelde
gedichten. In de geest van Brands zijn we
met de keuze overigens soepel
omgesprongen. Er staat een stripverhaal in
deze bundel, en er zijn blogs en brieven
in te vinden. Voor Brands zijn gedichten
verhalen, en hij maakt van verhalen
poëzie,steeds door heel goed over de vorm
na te denken, door in te dikken en te
schrappen - want het kon altijd preciezer.
Deze verzameling toont wat een geweldig
dichter Wim Brands was. De bundel bestaat
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ongepubliceerd
schreef een nawoord. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
Op 4 april 2016 maakte dichter en
-programmamaker Wim Brands (1959) een
einde aan zijn leven. Hij liet vele
honderden gedichten na en uren radio en
televisie, voor het merendeel gewijd aan
schrijvers en boeken. De laatste elf jaar
van zijn leven presenteerde Brands elke
zondagochtend het programma VPRO Boeken.
In Alles komt goed zien we Brands door de
ogen van zijn vrienden, zijn collega's, de
schrijvers die hij interviewde en de
dichters die zich met hem verwant voelden.
Mensen en androïden leven samen in de
grauwe straten van Nieuw Peking. Een
dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de
bevolking. Vanuit de ruimte kijken de
meedogenloze maanmensen toe, hun kans
afwachtend. Niemand weet dat het lot van
de aarde afhangt van één meisje Cinder,
een getalenteerde monteur, is een cyborg.
Ze is een tweederangsburger met een
mysterieus verleden, beschimpt door haar
stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte
van haar stiefzus. Maar als prins Kai in
haar leven verschijnt, bevindt ze zich
plots in het midden van een
intergalactische strijd. Verscheurd door
Page 26/28

Download Free 2018 Dragon Sex Wall Calendar
Funny Calendar Gag Gift Inappropriate Hilarious
Sarcastic
Giftplicht
For en
Her
Or Him Gag Gifts Novelty
de keuze tussen
vrijheid,
Sex
Dragons
loyaliteit
en verraad, moet Cinder eerst
de geheimen uit haar verleden achterhalen
om de toekomst van haar wereld te kunnen
beschermen.
Otto vindt op de keukentafel van zijn
afgelegen boerderij in Saskatchewan een
afscheidsbrief van zijn vrouw. Etta heeft
besloten dat ze nog voor haar dood ze is
tweeëntachtig de oceaan wil zien. Ze
begint te lopen: het is nog 3232 kilometer
tot de kust. Otto ging ooit zelf op reis,
om te vechten in een ver land. Nu Etta weg
is, krijgen de demonen uit de oorlog weer
vat op hem. Hun buurman Russell volgt
vastberaden het spoor van Etta, zijn
heimelijke grote liefde. En James, tja,
die moet je op papier ontmoeten. Etta &
Otto & Russell & James is een betoverende
roman over een pelgrimstocht en eeuwige
liefde. Emma Hooper schrijft overtuigend
en liefdevol over haar personages die
proberen hun verleden achter zich te
laten, maar niet zonder de mooie
herinneringen te koesteren. Otto, Ik ben
weg. Ik heb nog nooit het water gezien,
dus daar ben ik heen. Maak je geen zorgen,
ik heb de wagen voor jou laten staan. Ik
loop wel. Ik zal proberen te onthouden
terug te komen. (altijd) je Etta. De
Canadese Emma Hooper reist de wereld rond
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en een accordeon. Ze trad op met
onder anderen Peter Gabriel en Toni
Braxton, en acteerde in verschillende
films en tv-series. Emma Hooper
publiceerde eerder korte verhalen en
gedichten en geeft les in creative writing
aan de Bath Spa University. `Hooper
dompelt zichzelf onder in haar personages.
[...] Pure poëzie, verbluffend mooi.
Kirkus Reviews `Ongelooflijk ontroerend,
prachtig geschreven, een boek dat wijsheid
uitstraalt. Chris Cleave, auteur van
Kleine bij
Bakhita
Tijdbom
Het huis in Kreis Pinneberg
Het Deense meisje
Verzamelde gedichten
Alles komt goed
Beautiful Boy

Page 28/28

Copyright : wanderingguiselaine.nl

