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‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een roman over rouw en de weg naar
vergeving. Terwijl Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht, realiseert ze zich
hoeveel ze heeft om dankbaar voor te zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te
overkomen, niet haar. Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen te maken. Ze
hadden allang thuis moeten zijn. En dan krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een
ongeluk gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto aangereden en Hannahs
man en oudste dochter zijn daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van
verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het verlangen naar wraak. Maar
haar strijd om genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt en dreigt haar
jongste dochter ten gronde te richten. Kan ze het leren loslaten? Of het al te laat?
‘Wachten op de morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie. Het verhaal
gaat verder met ‘Tweede kans’ en ‘Kostbaar geschenk’.
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East
End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar
eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar
heeft het voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en
vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl
Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand
dat geheimen uit haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze
leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies,
verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan
voorstellen. Kate Williams studeerde in Londen en Oxford. Haar boek over koningin
Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Toen Liao Yiwu ontdekte dat er een levendige christelijke gemeenschap bestond in
China, wist hij weinig van het christendom. Hij had, als alle Chinezen, geleerd dat
religie iets slechts was, dat gelovigen in het gunstigste geval misleide mensen waren,
maar waarschijnlijker nog: kapitalistische spionnen. Omdat zijn werk al even verboden
was als het geloof, voelde hij een band met de Chinese christenen, en de
opofferingsgezindheid waarmee zij hun geloof beleden sprak hem aan. Zo schrijft hij
onder andere over de non die haar leven wijdt aan het terugkrijgen van onteigend land,
de chirurg die in een dorp is gaan wonen om daar mensen gratis te behandelen en de
dominee die vermoord is tijdens de Culturele Revolutie. God is rood is het portret van
een gemeenschap die zichzelf, tegen de klippen van het regime op, niet wil
verloochenen. Tot 1990 was Liao Yiwu (Sichuan, 1958) een ‘gewone’ Chinese dichter,
schrijver en muzikant. Tegen wil en dank werd hij een belangrijke stem in de Chinese
vrijheidsstrijd. Zijn werk verschijnt allang niet meer in China, maar wel in de rest van de
wereld. In 2012 kreeg hij de Vredesprijs van de Duitse boekhandel.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith Thriller 1 team, 1 missie,
1 kans om de wereld te redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos
verslagen door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel
en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith
van Covert One de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat de
groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch
wapen. Als de directeur van de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel
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veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn team een
race tegen de klok om de wereld van de ondergang te redden...
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder staat
een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin. Inspecteur Phil
Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het spoor, die zijn prooi
in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt dat hij tot zijn schrik
nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
Cathleen Harrington verlaat in 1919 haar thuis in Ierland om naar de droge vlakten van
de Oostelijke Kaapprovincie in Zuid-Afrika te reizen en te trouwen met een man van wie
zij niet houdt. Afgezonderd en vervreemd vindt ze troost in haar dagboek en in de
sterke band met Ada, het dochtertje van haar zwarte dienstmeisje. Cathleen leert Ada
lezen en schrijven en geeft haar zelfs pianoles. Wanneer Ada in opspraak raakt omdat
ze een kind verwacht van een blanke, moet ze vluchten. Maar Cathleen gaat de
opgelegde strenge wetten van de apartheid negerend naar Ada op zoek om haar te
vragen terug naar huis te komen.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de
eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve
Mariella, speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de
kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als
vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen.
Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter
en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Tijdens de zomer van 1845 worden de broers Edward en John Little door een list van
hun ouders verdreven van hun thuis in het moerasland van Florida. Die verraderlijke
daad zal hen voor altijd tekenen. Jarenlang trekken ze als cowboys te paard door het
zuiden van de vs, vele gevaren trotserend. In het losbandige New Orleans worden ze
echter van elkaar gescheiden en komen ze tegenover elkaar te staan in de woeste en
wanhopige oorlog tussen Mexico en de vs. Hun familieband bekoelt en hun bloedband
wordt op de proef gesteld door de wrede, alles verterende oorlog. Met zintuigelijk proza
weet James Carlos Blake een tot de verbeelding sprekende tijd en plaats, het Wilde
Westen van Amerika, tot leven te brengen met buitengewone personages. Een
wonderbaarlijk en woest verhaal van bloedwraak en avontuur in een vervlogen tijd.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjesvoor-de-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op
je. 7.55 Dit betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua
schoonheid en glamour. Een van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn
dat hij bij het krieken van de dag al hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid
zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet glamour uitstralen, maar dan op een
natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een piepklein beetje foundation, een
vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner. 8.00 uur Goed, wat moet ik
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aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbies-pyama, dat is een ding
dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft eeuwen gewacht
tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de
twee gaat het worden?
Angstaanjagend verhaal over een ontmoeting tussen kinderlijke onschuld en ultieme
kwaadaardigheid. De tienjarige Howie Dugley is verminkt. Zijn gezicht is voor de helft
verbrand en hij mist twee vingers aan zijn linkerhand. Op straat wordt hij nagekeken en
door leeftijdgenoten wordt hij gepest. Op een dag ontmoet Howie een man die net zo
gehavend is als hij, en voor het eerst in zijn leven heeft hij het idee een vriend te
hebben. Maar is het wel een echte vriendschap?
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en
een bloedvergieten in Bellezza te voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een
uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee ze door
tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad
Fortezza treft ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de
fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di Chimici zou zijn.
De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en
Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne
wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie
durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de bruiloften in
Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
In Tachtig dagen wit wordt studente Lily door haar beste vriendin, de verleidelijke en
onbeschaamde Liana, geïntroduceerd in een spannende nieuwe wereld vol passie en
avontuur. Lily ontmoet Leonard, een man met wie zij zich direct verbonden voelt;
Dagur, de knappe drummer van een wereldberoemde rockband; en de gevierde
fotograaf Grayson en zijn mysterieuze partner. Ze geniet van elke nieuwe ervaring,
maar Lily weet dat ze nog steeds niet gevonden heeft waar ze uiteindelijk naar op zoek
is. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en
anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die
ook werkzaam is in de Londense City. Tachtig dagen wit is het vijfde deel in de
zinderende Tachtig dagen-serie.
Photographs by Chargesheimer, Fritz Fenzl, Nico Jesse, Frits Rotgans, Albert RengerPatzsch. Edited by Frits Gierstberg, Mariatte Haveman. Text by Loek Kreukels, Paul
van de Laar.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New
York.
Hanif Kureishi beschrijft in Dit moet je weten op briljante wijze de opwinding rond de
seksuele vrijheid en de drugscultuur van de jaren zeventig. De revolutie van toen vormt
de levendige achtergrond voor het drama dat zich voltrekt in deze roman. Het is een
komische, wijze en bruisende kijk op de verhouding tussen mannen en vrouwen,
ouders en kinderen. Jamal is een man van middelbare leeftijd, alhoewel hij moeite heeft
dat toe te geven. Hij is gescheiden, heeft een zoon waar hij dol op is en een
succesvolle carrière als psychotherapeut. Dagelijks luistert hij naar de geheimen van
anderen, maar hij heeft zelf ook een verborgen verleden. Hij wordt nog altijd
achtervolgd door Ajita, zijn eerste echte liefde, en door een uiterst gewelddadige
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gebeurtenis die hem nooit meer los heeft
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze
zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt
Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat
bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat
haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de
magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
17,000 Tekst
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter
nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de
schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in
het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht
Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al
snel zijn assistent. Agnes geniet met volle teugen van de vreemde wereld vol vuur,
vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat zal er
gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg
misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een
plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te
werk moeten gaan...
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle
echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds
vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op
deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er
zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk
minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het
bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar
grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk
en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' van Elise Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet denken aan 'Sjakie
en de chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind is de
eigenzinnige directrice van de School voor Dochters van Drukke Ouders, die is
gevestigd in een vuurtoren. Haar motto is: het leven is één groot avontuur! Maar de vier
meisjes die door hun ouders naar deze school zijn gestuurd (in een doos, dat scheelt
tijd), zijn niet meteen overtuigd van haar bijzondere kijk op de dingen. Wát moeten ze
leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin van een reeks fantastische
avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek naar Dahlia, die in de lege, vijfde doos had
moeten zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is een bruisend voorleesboek
voor kinderen vanaf zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' is het begin van een nieuwe serie vol aanstekelijke avonturen die doen
denken aan de klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft en
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illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk ontving ze verschillende
prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...] Alle lof
voor de prachtige potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred review
‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse bestsellerauteur van de
Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit wervelende avontuur, dat doet denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden
van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weergeven.
Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen in bedrijven
en bij de overheid.
De man op wie een nog jonge weduwe verliefd wordt, blijkt de advocaat te zijn van de mensen
die haar tegenwerken.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van
oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw
product: de Merge. Een technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct
gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te
bepalen van het apparaat en de bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een
nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van
Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid als
Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is
duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om
met gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs
geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en
heeft inmiddels meer dan vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie
rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
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