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‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn
levensverhaal opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke pagina van dit boek af.
Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de persoonlijke problemen die zijn beste werk hebben
geïnspireerd. ‘Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind het
gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New York Times
‘De Finale Strijd’ is het aangrijpende verhaal van oud-profvoetballer Fernando Ricksen over zijn leven met de ziekte
ALS. (Uitgave i.s.m. Stichting ALS Nederland.) ‘De Finale Strijd’ gaat over het gevecht dat oud-profvoetballer Fernando
Ricksen voert met de spierziekte ALS. Uitgerekend op de dag dat zijn boek Vechtlust wordt gepresenteerd krijgt
Fernando Ricksen te horen dat hij lijdt aan ALS en nog hooguit vier maanden te leven heeft. Hoe uitzichtloos het
misschien ook lijkt, dat betekent niet dat hij zich gewonnen geeft. Ricksen strijdt tegen de ziekte zoals hij voetbalde: hij
gaat er met gestrekt been in. Vincent de Vries maakt de aftakeling van zijn vriend van dichtbij mee. Het resultaat is een
indringend en intiem portret van een man die zes jaar lang de dood in de ogen keek.
Talon-saga Het is tijd om terug te slaan Deel 5 Ember heeft ontdekt dat de Oudste Draak, de leider van de wrede
drakenorganisatie Talon, maar op één ding uit is: heerschappij over de wereld. Nu de Orde van St.-Joris is vernietigd,
staan zij, Riley en Garret er alleen voor. Er is nog een heel kleine kans om de wereld te redden. Daarvoor moet het
drietal afreizen naar een plek diep in het Amazonewoud, waar ze op zoek gaan naar een geheimzinnige figuur die de
sleutel in handen zou hebben om Talon tegen te houden. Als Ember en haar vrienden de reis tenminste overleven. Maar
de tijd dringt, want Talon is bezig een enorm leger van drakenklonen te verzamelen voor een laatste, allesbeslissende
slag. En als ze winnen, zal de wereld in brand staan. Verraad, opoffering en liefde. Alles komt samen in de epische finale
van de Talon Saga.
De nachtelijke roep van de bosuil, de ijselijke kreet van een kerkuil, de priemende blik van een steenuil. We hebben iets
met uilen. Ze staan voor wijsheid, zoals het steenuiltje van de godin Pallas Athena, of trouw, zoals Hedwig, de sneeuwuil
van Harry Potter, maar ze zijn ook onheilsbodes, aankondigers van de dood, spookachtige wezens van de nacht. Meer
dan andere vogels zijn uilen geladen met symboliek en intrigeren ze ons met hun mysterieuze voorkomen. Hoe versiert
een velduil een vrouwtje? Met welk slim trucje vangt een steenuil kevers? John Lewis-Stempel prikt in Het geheime leven
van de uil allerlei mythes door en ontleedt de verhalen over uilen in volksvertellingen, gedichten en literatuur. Maar wat
dit boek bovenal onweerstaanbaar maakt is hoe Lewis-Stempel in prachtig proza over de vogels zélf schrijft; hoe ze echt
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zijn, hun voorkomen, hun schoonheid en hun verbintenis met de wereld van de mens.
Het vervolg op Monster, uit de succesvolle Gone-serie! De koepel van Perdido Beach is verdwenen en het virus heeft vrij
spel: er ontstaan monsters die de gehele mensheid terroriseren. Tanks rollen door de straten, drones vliegen door de
lucht – alles om de beschaving te redden. Te midden van deze chaos verschijnt Dillon Poe, die alleen al met zijn stem
iedereen in zijn macht kan krijgen. Dillon de loser, de freak... Vroeger lachte iedereen hem uit, nu is hij machtig en heeft
hij de dood van duizenden mensen op zijn geweten. De enigen die deze schurk met superkrachten kunnen stoppen zijn
superhelden: Dekka, Shade, Cruz, Malik, Armo en een nieuweling met ongekende krachten. Maar het verschil tussen
goed en kwaad is niet altijd duidelijk, en sommigen vragen zich af wie de échte monsters eigenlijk zijn...
Het verhaal van de zus van Jane Austen Drieëntwintig jaar na de dood van haar beroemde zus keert Cassandra Austen
terug naar het dorp Kintbury, waar de familie Fowles woont, al generaties lang vrienden van de familie Austen.
Cassandra weet dat ergens in de oude pastorie een verzameling brieven moet liggen die een geheim bevatten dat nooit
aan het licht mag komen. Terwijl ze herinneringen ophaalt aan haar leven met Jane, haar briljante maar ook
ingewikkelde zus, moet ze een moeilijke beslissing nemen: Janes reputatie beschermen en de brieven verbranden of de
geschiedenis haar beloop laten hebben? Geïnspireerd door de vraag waarom er in de nalatenschap van Jane Austen zo
weinig van haar correspondentie is teruggevonden, schreef Gill Hornby een origineel en hartverwarmend boek over de
vriendschap tussen twee zussen.
Melvin wil zijn muts terugKleine Schildpad en de grote zeeDe kat met de hoed / druk 1ROMPOMPOM
WOORDENMAKERFright NightLeopold
Fotoboek over het presidentschap van de Amerikaanse president Obama.
Het vervolg op Carve the mark Van de auteur van de Divergent-serie! Het lot bracht ze samen. Nu zal het ze verdelen. De levens van Cyra
Noavek en Akos Kereseth zijn bepaald door hun lotsbestemmingen. Het lot van Akos is dat hij zal sterven in dienst van de familie Noavek,
maar toch is hij verliefd geworden op Cyra. Dan eist Cyra's doodgewaande vader Lazmet, een meedogenloze tiran, de Shotet-troon op. Akos
vreest dat zijn einde dichterbij is dan ooit. Lazmet staat op het punt een barbaarse oorlog te ontketenen, en Cyra en Akos willen hem koste
wat het kost tegenhouden. Ze moeten hun familie, hun rijk en misschien zelfs elkaar verraden en bepalen waar hun loyaliteit ligt. Over Carve
the mark: 'Lezers zullen verlangend uitkijken naar het tweede deel.' Publishers Weekly 'Een page-turner waarvan je de afloop moet weten.
De karakter stelen je lezershart en na afloop is er een belangrijke vraag: waar blijft deel twee?!' Hebban.nl Over de Divergent-serie: 'Fans van
De Hongerspelen kunnen hun hart ophalen met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet
schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 - Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 Samensmelting Divergent 0.1 - Het verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de Northwestern University
en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet internationale bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is
tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.
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Winnaar AKO Literatuurprijs 2014 Het verhaal van een kleine held in de Grote Oorlog die ervan droomde kunstenaar te worden. Vlak voor
zijn dood in de jaren tachtig van de vorige eeuw gaf de grootvader van Stefan Hertmans zijn kleinzoon een paar volgeschreven oude cahiers.
Jarenlang durfde Hertmans de schriften niet te openen tot hij het wél deed en onvermoede geheimen vond. Het leven van zijn grootvader
bleek getekend door zijn armoedige kinderjaren in het Gent van voor 1900, door gruwelijke ervaringen als frontsoldaat in de Eerste
Wereldoorlog en door een jonggestorven grote liefde. In zijn verdere leven zette hij zijn verdriet om in stille schilderkunst. Stefan Hertmans
jarenlange fascinatie voor zijn grootvaders leven bracht hem uiteindelijk tot het schrijven van deze aangrijpende roman.
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.
Spannende thriller over een ontgroening van Maren Stoffels, bekend van Escape Room, Fright Night en Room Service. Na deze ontgroening
hoor ik er eindelijk bij. Ik moet dit overleven, dat moet gewoon. Ik wil hierbij, ik móét hierbij. Ris en Megan doen mee aan de ontgroening van
een studentenvereniging. Wie volhoudt, heeft vrienden voor het leven. De ouderejaars bedenken wrede, ronduit gevaarlijke opdrachten. Het
hoogtepunt is de laatste dag van de ontgroening, de zogenaamde Black Friday. Een dag die gitzwart zal eindigen... Net als het veelgeprezen
Escape Room, Fright Night en Room Service onderscheidt Black Friday zich door de originele plot en het ingenieuze vlechtwerk van de
verhaallijnen.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al
gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel
gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari
achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau
doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met
verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
De zinderende finale van de heerlijke Duizend hoog-trilogie! New York, 2119. Leda, Watt, Rylin, Avery en Calliope leven in de toren en
hebben allemaal zo hun eigen problemen. Een onbereikbare liefde, een politieonderzoek, bedrog, listen en leugens... Wie weet zich staande
te houden in deze duizend verdiepingen tellende toren?

January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is
een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je
zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de
zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars
huid kruipen hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
Acht jonge terranauten, vier vrouwen en vier mannen, laten zich vrijwillig opsluiten in een ‘ecosfeer’, de e2. Want wat
als de aarde daadwerkelijk door de klimaatveranderingen onbewoonbaar wordt, waar verkast de mensheid dan naartoe?
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Twee jaar lang moeten de acht zich zien te redden in deze e2 met wat ze aan bestaansmiddelen hebben meegekregen
bij het naar binnen gaan. Voortdurend worden ze in deze vissenkom door de hele wereld gadegeslagen, want als mediaevenement is het ongekend populair. Eervol, gekmakend, en ook een recipe for disaster. Boyle neemt met chirurgische
precisie het menselijk handelen en falen van dit overlevingsspel onder de loep en schrijft een meesterlijke roman over
een actueel en prangend probleem: het klimaat en hoe wij daarmee omgaan.
De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer verfilmd, onder meer
door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je ereader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een Gouden
Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in vervulling: hij krijgt een rondleiding door de
geheimzinnige chocoladefabriek van meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze opstijglimonade met prik, holle-kiezenvullende karamels, aardbeiensap-waterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier van hete chocolade wordt meegesleurd...
‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel eens proberen. Prentenboek
met grote schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
Een tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De tweeling Carys en Andreus
was nooit voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren. Hun vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste
broer was zijn gedroomde opvolger; jong, sterk en onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek veilig. Maar de
toekomst kan misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden gedood op de terugweg van hun veldtocht,
en de moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen midden lijken te komen, heeft Eden dringend
behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat Carys en Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen als
eerste is geboren en dus het recht op de troon kan opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad van
Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en Andreus maar een ding op: ze
moeten de strijd om de troon aangaan - tegen elkaar. De winnaar van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden
mogen regeren. De ban tussen de broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het
verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt gaat en dat voor de rest van het hof verhuld moet blijven. Jarenlang
waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar nu staan ze ineens lijnrecht tegenover elkaar en weten ze niet wie ze in
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hun ooit zo veilige omgeving nog kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreus
ontdekken hoe ver de ander zal gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat achterdocht de
overhand krijgt en de dorst naar macht tot het ultieme verraad leidt?
De terugkeer van de koningin van Rebecca Ross is het duizelingwekkende debuut vol twists & turns voor YA-lezers die
van romantische fantasy houden. Brienna groeit op in Huize Magnalia, waar ze samen met andere meisjes wordt
getraind in een van de vijf passies: Kunst, Muziek, Dramatiek, Vernuft en Kennis. De meisjes werken hard aan hun
passie, zodat ze, als ze hun zeventiende zomerzonnewende vieren, door een patroon worden gekozen en financieel
worden ondersteund. Maar Brienna’s leven neemt een abrupte wending als ze ongewild betrokken raakt bij een
gevaarlijk complot tegen de koning van Maevana. Voor ze het weet komt ze terecht in een web van politieke intriges en
staat ze voor de moeilijkste beslissing in haar leven... Rebecca Ross studeerde Engels aan de universiteit van Georgia,
Verenigde Staten. De terugkeer van de koningin is het eerste deel van een nieuwe meeslepende trilogie vol romantiek en
spanning.
Deel 1 van de Schaduw van de vos-serie Eén enkele wens kan de wereld veranderen... Deel 1 Eens in de duizend jaar
krijgt iemand de kans de grote Kamidraak aan te roepen en een wens doen. Maar dat kan alleen als je in het bezit bent
van een geheimzinnige eeuwenoude perkamentrol. De nieuwe tijd is bijna daar, en boze krachten zijn eropuit om de rol
in handen te krijgen... Yumeko is een meisje met een gevaarlijk geheim. Ze is een shapeshifter, iemand die van
gedaante kan verwisselen, iets wat niemand mag weten. In de tempel waar ze is opgegroeid, is ze veilig, tot de tempel
op een dag in brand wordt gestoken en alle bewoners in de vlammen omkomen. Behalve Yumeko. Zij kan nog net op tijd
ontsnappen, mét de grootste schat van de tempel: een stuk van de eeuwenoude perkamentrol. Yumeko weet nu wat
haar te doen staat. Tegen iedere prijs moet ze de rol in veiligheid brengen, zelfs als ze daarvoor haar leven op het spel
moet zetten.
Een naamloze, verwaande kater observeert vanuit het huis van zijn baasje met veel humor en ironie de menselijke
natuur. Hij schuwt daarbij geen enkel onderwerp, en verhaalt vol spot over de mislukkingen en zwakheden van leraren,
zakenlui, priesters en machthebbers. Uiteraard wordt ook zijn eigenaar niet gespaard. Ik ben een kat, het eerste deel in
een trilogie, verscheen tussen 1905 en 1906 in elf delen in het literaire tijdschrift Hototogisu. Het is een satirische roman
en een bijtend commentaar op de Japanse samenleving tijdens de Meijiperiode (1868 -1912), en richt zich op de
ongemakkelijke manier waarop moderne westerse cultuur Japanse tradities beïnvloedt.
Op een dag vindt de klas van Sam een mysterieuze, grommende hamster in het lokaal. Sam weet meteen hoe hij hem
moet noemen: Hamstersaurus Rex. De naam blijkt goed te passen, zeker als het vriendelijke maar hongerige beestje
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gaat snoepen van het eigenaardige Dinoblast Krachtvoer van de gymleraar. Sam en zijn nieuwe, supersterke minivriend
nemen het samen op tegen Stier van der Kop, de ergste pester in de geschiedenis van de school. Stier is niet bang voor
een rare schoolhamster. Maar misschien zou hij dat wel moeten zijn...
Eerste volledige vertaling van dit standaardwerk uit de Verlichting Edmund Burke schreef zijn meest invloedrijke tekst
aan het begin van de Franse Revolutie, waarbij hij met huiveringwekkende nauwkeurigheid de gewelddadige excessen
voorspelde die zouden gaan plaatsvinden. Hoewel in adellijk conservatief Engeland aanvankelijk positief werd
gereageerd op de gebeurtenissen in Frankrijk - de aartsrivaal verviel immers tot chaos - overheerste bij Burke de
bezorgdheid. In een brief getiteld Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk betoogde hij dat de revolutionaire
ontwikkelingen alleen maar leidden tot vernietiging van de bestaande structuren in de samenleving, in plaats van de
(behoedzame!) hervormingen te bewerkstelligen die ook voor de Engelse maatschappij zo broodnodig waren.
Bespiegelingen over de revolutie in Frankrijk is een van de grote werken uit de achttiende-eeuwse politieke literatuur. Het
boek geldt nog altijd als een klassieker binnen het conservatieve gedachtegoed in de westerse wereld.
Jules (17, ik-figuur) is gevlucht van het landgoed Everless waar ze werkte. Ze wordt ervan verdacht de koningin gedood
te hebben. Nu ze weet dat zij de Alchemist is, zal ze de strijd moeten aangaan met Cara, de Tovenares. Vanaf ca. 15
jaar.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral een onstilbare
honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze
hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw
plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n
vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
In de twintigste en eenentwintigste eeuw verkenden de aqua-, aero-, en astronauten de fysieke buitenwereld van de
mens. Zee, lucht, kosmos; dankzij technologische uitvindingen was de mens in staat om vanuit diverse perspectieven
zijn eigen leefwereld, planeet Aarde, te verkennen en te bestuderen. Dit moderne avontuur heeft geleid tot een enorme
expansie van de menselijke leefsfeer, maar tegelijkertijd ook tot een (zelf)destructieve leefstijl. We staan volgens velen
aan het begin van het Antropoceen, het nieuwe geologische tijdvak waarin de mens zoveel impact heeft op de aardse
biosfeer dat die invloed nu 'rivaliseert' met de grootste krachten van de natuur. Hoe krijgen we zintuiglijk grip op dit
nieuwe overweldigende perspectief? 0In dit essay onderzoekt Ruben Jacobs hoe kunst zich verhoudt tot deze nieuwe
ecologische realiteit, en hoe kunstenaars wetenschap en techniek inzetten om onze relatie met de aarde opnieuw te
onderzoeken.
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Een angstaanjagende, zenuwslopende vertelling van de auteur van de wereldwijde bestseller World War Z. Een
experimentele ecogemeenschap wordt compleet van de buitenwereld afgesloten na een catastrofale vulkaanuitbarsting.
Maar de vuurhaarden en asregens zijn niet de enige gevaren waardoor het dorp bedreigd wordt. Iets roert zich diep in de
nacht, wakker geschud uit een lange winterslaap... en het komt steeds dichterbij. Door middel van dagboekverslagen en
interviews komt langzaam maar o zo zeker de gruwelijke waarheid naar boven.
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 een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als 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 meeste mensen weten niet dat liefdesverdriet naar bosbessen ruikt.' Mimosa en haar moeder zijn de laatste aromateurs op aarde. Met
behulp van hun uitzonderlijke reukvermogen kunnen ze liefdesdrankjes maken waarmee ze verliefde mensen helpen, en dus is Mimosa
voorbestemd voor een leven lang plukken, wieden en brouwen. Maar bovenal moet ze zorgen dat ze zelf nooit verliefd wordt, want dat zou
haar sublieme reukvermogen schaden. Als ze per ongeluk een elixer aan de verkeerde vrouw geeft - een onvergeeflijke fout die ze beslist
niet aan haar moeder durft op te biechten! - loopt alles al snel uit de hand. Er is maar één manier om het goed te maken, en de enige die
haar daarbij kan helpen is Court, een van de populairste jongens van school. En dan gebeurt net datgene wat absoluut niet mag: ze wordt
verliefd!
Spannende jeugdroman over oog in oog staan met je grootste angst. Wat is je grootste angst? Ik weet het antwoord nu. Een groepje
vrienden geeft zich op voor een fright night: ze brengen de nacht door in een bos, waar ze worden geconfronteerd met hun grootste angsten.
Wat gebeurt er als die angsten veel te dichtbij komen? Vijf jongeren gaan het bos in. Een van hen zal de nacht niet overleven. En een van
hen is de moordenaar.
One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar
overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje.
Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen,
want ook Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
'Vaste grond' van Paulette Jiles is een historische roman die zich afspeelt tijdens de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog. Nu op Netflix
als 'News of the World' met Tom Hanks. Nu op Netflix als 'News of the World' met Tom Hanks. Vaste grond van Paulette Jiles is een
historische roman die zich afspeelt tijdens de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog. De oude veteraan Kapitein Jefferson Kidd reist rond
als krantenlezer. Op een dag krijgt hij het verzoek om een tienjarig weesmeisje, dat gekidnapt werd en vier jaar lang bij een indianenstam
woonde, terug te brengen naar haar familie. Kidd vertrekt met het verwilderde kind naar het zuiden van Texas: een zware tocht van bijna
zevenhonderd kilometer, dwars door een ruig en door geweld geteisterd gebied. Gaandeweg groeit het vertrouwen tussen de oude man en
het meisje – een band die voor beiden het verschil tussen leven en dood zal uitmaken. Een prachtig gecomponeerde historische roman over
vrijheid, verantwoordelijkheid en verzoening, en over de vraag wat dat nu eigenlijk is, ‘beschaving’.
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In een klein dorp in de Provence wordt sinds mensenheugenis over een pogrom en een verborgen schat gesproken. Eind negentiende eeuw
vindt men in een synagoge in Caïro een hoeveelheid opzienbarende joodse documenten. Stefan Hertmans ontdekt de sporen van een
voorname christelijke jonkvrouw uit de elfde eeuw, die haar leven vergooide uit liefde voor een joodse jongen. Hij gaat letterlijk achter deze
vrouw aan, die samen met haar verboden liefde op de vlucht slaat en een duizelingwekkende tocht aflegt, opgejaagd door alles en iedereen.
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