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In drie korte verhalen bundelen de bekende helden uit Percy Jackson en de Olympiërs, De helden van Olympus en De avonturen van de
familie Kane hun krachten om samen te strijden tegen het kwaad. In dit eerste verhaal onderzoekt Carter Kane geruchten over een monster
dat gezien is op Long Island. Daar ontmoet hij de mysterieuze Percy Jackson en die kennismaking is niet bepaald vriendelijk. De tovenaar en
de halfgod moet het samen opnemen tegen een gigantisch krokodillenmonster.
In de beangstigende thriller ‘Het oordeel’ vertelt bestsellerauteur Dean Koontz hoe het leven van een schrijver plotseling in een nachtmerrie
veranderd na een slechte recensie. Cullen "Cubby" Greenwich is een succesvolle schrijver van meerdere bestsellers. Hij is gewend aan
goede recensies, maar zijn laatste boek wordt keihard onderuit gehaald door de vooraanstaande recensent Shearman Waxx. Cubby kan wel
tegen een stootje, maar dit keer is het anders. Het lijkt alsof Waxx geen woord uit zijn boek gelezen heeft. Wanneer Waxx ook nog eens zijn
familie begint te terroriseren, moet Cubby bij zichzelf te rade gaan waar deze woede vandaan komt... Kan hij zijn familie, zijn carrière en zijn
eigen leven nog redden uit de handen van deze allesvernietigende criticus? De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend
om zijn spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New
York Times-bestsellerlijst, waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Timesbestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands te lezen zijn.
Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
Twintig jaar geleden verloor Paul Copeland zijn zus. Op een zomernacht sprak de zeventienjarige Camille met een vriendin en hun vriendjes
af in het bos. De volgende ochtend werden de levenloze lichamen van twee jongeren aangetroffen; van de overige twee, onder wie Camille,
werd nooit meer iets vernomen. Het leven werd na die rampzalige nacht nooit meer hetzelfde. Paul wordt nog dagelijks door schuldgevoel
gekweld; als hij die nacht beter had opgelet, zou zijn zusje nog leven. Twintig jaar later blijkt dat tenminste één persoon die bewuste nacht
heeft overleefd... De pers over Harlan Coben ‘Laat niet los is opnieuw een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed
opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer
mee.’ Vrij Nederland ‘Ik heb het in een ruk uitgelezen! Goed verhaal met een bijzonder verrassend einde.’ Linda, Boekhandel Priem
Een dikke, ouder wordende schrijver en zijn losbandige redacteur Crabtree gaan in deze zwarte komedie op zoek naar de gloriedagen van
weleer. Deze zowel humoristische als schrijnende roman vormt opnieuw het bewijs van Chabons uitbundige schrijftalent. Wonderboys werd
verfilmd met Michael Douglas en Tobey Maguire in de hoofdrollen.
Legend speelt zich af in het Los Angeles van 2130, dat ondergelopen is na een overstroming. De 15-jarige June, telg uit de elite van de
Republiek, is een wonderkind. Ze is gehoorzaam en loyaal en wordt dan ook klaargestoomd voor een van de belangrijkste functies in de
militaire rangorde van haar land. De eveneens 15-jarige Day, geboren in een sloppenwijk, is de meest gezochte crimineel van de Republiek.
Normaal gesproken zouden hun wegen zich nooit kruisen, maar dat gebeurt wel als de broer van June, een belangrijke militair, wordt
vermoord en Day de hoofdverdachte is. De overheid opent de jacht op hem. Een ultiem kat-en-muisspel tussen June en Day gaat van start:
zij wil haar broers dood wreken, terwijl hij probeert uit handen van de overheid te blijven en intussen ook nog zijn familie wil redden van een
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mysterieuze epidemie. Maar dan komt June erachter dat de overheid iets met haar broers dood te maken heeft en er alles aan doet om dat
verborgen te houden.
Beginikah rasanya 7 malam pertama di alam kubur?bacaan inspiratif pengingat kelalaian hatiBeginikah rasanya 7 malam pertama di alam
kuburpersiapan menuju alam barzakhSoalan Bocor Dari KuburKarya Bestari
Korte verhalen, geschreven rond 1950, waarin de auteur zijn ervaringen uit zijn jeugd onder Nederlands gezag en de eerste jaren van de
Indonesische Republiek heeft verwerkt.
Desperate housewives meets Killing Eve Het begint als een spel op een avond bij de leesclub. Nooit heb ik ooit... iets heel ergs gedaan.
Maar Amy heeft wél iets heel ergs gedaan. En Roux, de charmante nieuwkomer in de wijk waar Amy woont, weet precies wat dat is. Roux
belooft dat ze haar met rust zal laten als Amy volgens haar regels speelt. Maar Amy is niet bereid om alles te verliezen. Ze zal terugvechten,
en in dit razend spannende kat-en-muisspel kan maar één iemand winnen. 'Veel boeken claimen het perfecte strandboek te zijn. Dit boek is
het.' Wallstreet Journal
Hij is een technologisch expert, met het brein van een genie en het hart van een moordenaar, die technologie inzet om zijn prooi te volgen en
de politie op te jagen. Hij geeft cryptische raadsels over de moorden die hij gaat plegen en de politie is iedere keer net te laat. Eve Dallas
vond het eerste slachtoffer, vermoord in zijn eigen huis. Het tweede slachtoffer werd gevonden in een leegstaand luxe appartement. Ze
hadden weinig gemeen, behalve dat ze op een gruwelijke manier aan hun einde kwamen. Dan blijkt dat de twee mannen verbonden zijn door
een afschuwelijk geheim van tien jaar geleden dat zij deelden met een derde man: niemand minder dan Eve’s kersverse echtgenoot,
Roarke...
Als Luca Campelli onder mysterieuze omstandigheden overlijdt, erft zijn zoon Jon zijn tweedehands boekwinkel in Kopenhagen. Na de
begrafenis wordt Jon verteld dat zijn vader behoorde tot een geheime organisatie genaamd de Lettore - mensen die de gave hebben om door
het lezen van boeken andere mensen te beïnvloeden. Jon weigert aanvankelijk iets te maken te hebben met de erfenis van zijn vader - maar
als iemand probeert de boekhandel in brand te steken en er meer doden beginnen te vallen, raakt Jon langzaam in de macht van een
eeuwenoude organisatie. Overtuigende personages, een dwingende stijl en een strakke spanningsopbouw - Libri di Luca ademt de
sensitiviteit en psychologische diepgang van de Scandinavische literatuur, tegen het sfeervolle decor van modern Kopenhagen.
Penny heeft een geheim: onder de alias Girl Online blogt ze over schooldrama’s, jongens, haar rare, chaotische familie en de
paniekaanvallen die ze sinds kort heeft. Wanneer alles alleen maar slechter lijkt te gaan, stuurt haar familie haar naar New York. Daar
ontmoet ze de knappe en gitaar tokkelende Noah. Penny wordt verliefd en natuurlijk houdt ze elke ontwikkeling bij op haar blog. Maar Noah
heeft ook een geheim, een geheim dat Penny’s dekmantel in gevaar brengt. En erger nog: ook haar belangrijkste vriendschap komt hierdoor
op het spel te staan.
Het nieuwste boek van Philip Pullman is een levendig stukje vakwerk met zijn wortels in een bekend sprookje. 'Ik was een rat!' beweert een
jongetje in een verfomfaaid page-uniform terwijl hij op de stoep staat bij een goedhartige schoenmaker en zijn vrouw. Bob en Joan halen het
kleine mannetje in huis, leren hem tafelmanieren, geven hem de naam Roger en doen hun best om voor hem te zorgen. Het blijft echter niet
lang goed gaan - en er begint een reeks van tegenspoed en ongeluk waarin Roger van school gestuurd wordt, tentoongesteld wordt in een
reizende freakshow en deel uitmaakt van een kinderbende. Ten slotte belandt hij - afgeschilderd als levensgevaarlijk rioolmonster - in de
gevangenis, waar hem de doodstraf boven het hoofd hangt. Een schaamteloos roddelblad volgt alle gebeurtenissen op de voet en voorziet in
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hilarisch en volslagen overdreven commentaar. Pullman zorgt voor een 'eind goed al goed' als Rogers leven gespaard blijft dankzij de
liefdevolle standvastigheid van Bob en Joan én dankzij de tussenkomst van een pasgetrouwde prinses, wiens korte optreden in het boek
subtiel de herkomst van Roger onthult.
Een angststoornis maakt het dagelijks leven van de veertienjarige Audrey behoorlijk lastig. Ze heeft baat bij de gesprekken met haar
psycholoog, maar ze komt pas echt tot bloei wanneer ze Linus ontmoet, een teamgenoot van haar oudere broer. Linus snapt haar. Audrey
kan met hem over haar angsten praten zoals ze dat nog nooit met iemand anders heeft kunnen doen. Sophie Kinsella schreef een
inspirerende jeugdroman waarin vriendschap, romantiek en humor de weg naar herstel zijn voor een meisje dat te kampen heeft met fobieën.
Ze wordt daarbij geholpen - en soms gehinderd - door haar chaotische familieleden.
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van 'Een weeffout in onze sterren' schrijft John Green met 'Schildpadden tot in het oneindige'
opnieuw een briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het
vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. 'Schildpadden tot in het oneindige' gaat over vriendschap voor
het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het
over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit
langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te
schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij
persoonlijk.'
De voordelige € 10,- editie van Het Rosie Project ligt nu in de winkels. Graeme Simsion, Het Rosie Project `Spannend, nerdy, lief en grappig.
Het Rosie Project wordt een wereldwijde hit.' NRC Handelsblad De autistische Don Tillman doceert genetica aan de universiteit. Hij is
superintelligent, kan geweldig koken en is op zoek naar een vrouw. Door zijn sociale onhandigheid is hij echter nooit verder gekomen dan
een eerste date. Met behulp van een zestien pagina's tellende vragenlijst hoopt hij zijn perfecte partner te vinden. Dan komt Rosie Jarman in
zijn leven: verre van perfect, maar wel intelligent en mooi. En ze is ook op zoek naar haar biologische vader, een zoektocht waarbij Don haar
misschien zou kunnen helpen. De Australiër Graeme Simsion werkte als consultant, maar verkocht zijn bedrijf om fulltime schrijver te worden.
Met zijn debuutroman Het Rosie Project verovert hij de wereld. De filmrechten zijn verkocht aan Sony Pictures. `Geestig debuut over de
eigenaardigheden van een begaafde autist.' de Volkskrant `Een van de meest innemende, charmante, fascinerende literaire personages die
ik in lange tijd heb ontmoet.' The Times
In het leven van Sookie Stackhouse is er maar één vampier voor wie ze werkelijk iets voelt: Bill Compton. Maar de laatste tijd is hij vaak
afwezig letterlijk afwezig. De sexy en sinistere vampier Eric denkt echter te weten waar hij uithangt, en voor Sookie het goed en wel beseft, is
ze in Jackson, Mississippi. Daar krijgt ze te maken met de vampier-elite, de bezoekers van Club Dood. Als Sookie haar Bill betrapt in een
situatie die grote vraagtekens bij haar oproept, weet ze niet of ze hem in de armen moet vallen of een scherpe punt aan een staak moet
slijpen... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met
Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht. Een auteur met zeldzame
talenten. Publishers Weekly
Ze zeggen dat ongeluk altijd in drieën komt, voor de zussen Lyn, Cat en Gemma Kettle, is dit in het jaar dat ze 33 worden niet anders. Lyn
heeft moeite om de juiste balans te vinden tussen het moederschap, haar werk en haar huwelijk. Cat, die al haar vrienden jaloers maakt met
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haar perfecte huwelijk, heeft niet in de gaten dat haar man een geheim verbergt dat haar leven op zijn kop zal zetten. En Gemma, die maar
niet weet wat ze wil, verandert elke paar maanden van baan én van vriend, al heeft ze nu een man ontmoet bij wie ze weleens rust zou
kunnen vinden. In deze turbulente tijden is de band tussen de drie zussen sterk genoeg om alles samen te doorstaan. Tot de avond van hun
vierendertigste verjaardag. Tijdens een etentje worden onthullingen gedaan en dingen uitgesproken, die niet meer terug te nemen zijn...
‘Grappig en dramatisch, met sprankelende personages. Een traktatie.’ – Sunday Mirror
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te
pakken en vooral niet als zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat
Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands
tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek
meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de personages
vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze
zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green heeft een
meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan
450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman
wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs
van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd
de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
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 tijd
Rudy Baylor staat aan de vooravond van een carri als advocaat. Maar helaas, het advocatenkantoor waar hij direct na zijn studie zou gaan
werken, wordt overgenomen en alle employees komen op straat te staan. Rudy is zijn baan alweer kwijt. Hij ziet zich gedwongen tot een
vernederende gang langs alle mogelijke advocatenkantoren, als hij maar aan de slag kan. Ten einde raad brengt hij ten slotte zijn dagen door
in poliklinieken en op eerstehulpposten in de hoop een zaak voor zijn eigen miezerige kantoortje te pakken te krijgen. En dan blijkt een van
die zaakjes een heuse Zaak te zijn. Rudy ziet kans een gigantische levensverzekeringsmaatschappij voor het gerecht te dagen, met een
schadeclaim van maar liefst 10 miljoen dollar. Rudy Baylor, het groentje, ziet zich in de rechtszaal geplaatst tegenover een leger geslepen
topadvocaten...
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Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen voorlezen, in al die lange
jaren sinds Meggies moeder op een raadselachtige manier is verdwenen. Op een nacht klopt er een vreemde figuur bij
ze aan. Hij komt ze waarschuwen voor een nietsontziende schurk die achter Mo aan zit, en achter een bijzonder boek
dat Mo in handen heeft: Hart van inkt. Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet Mo zijn dochter wel zijn grote
geheim vertellen, en haar uitleggen waarom hij nooit meer wil voorlezen. Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht,
en dat is het begin van een uitzonderlijk avontuur.
Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan is om hun werkmail te gebruiken voor persoonlijke berichten. Ze proberen
zich daaraan te houden, maar ze zijn beste vriendinnen, dus dat lukt niet al te best. Hun mailwisselingen staan vol met
persoonlijke verhalen en goede grappen. Als IT-medewerker Lincoln de mailwisselingen van Beth en Jennifer tegenkomt,
moet hij ze eigenlijk een officiële waarschuwing sturen. Maar hun mailtjes zijn zo grappig en zijn baan is zo saai... Hij blijft
de berichten van Beth en Jennifer lang meelezen. Wanneer tot hem doordringt dat hij verliefd aan het worden is op Beth,
leest hij al zo lang mee dat hij haar eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Kan hij de situatie nog redden?
Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan
gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in
het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen
komen. Ook al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt
iedereen dezelfde kant op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen
worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris
behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
Firman ALLAH S.W.T yang bermaksud: Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. - Surah al-Imran: 185 SEMENJAK di
lohmahfuz lagi, kematian kita telah direncanakan oleh ALLAH S.W.T. Walaupun mati itu pasti, namun tiada seorang pun
mengetahui bila dan di mana Izrail akan menjemput kita menghadap ILAHI. Usah jadikan rahsia tersebut sebagai alasan
untuk kita tidak mempersiapkan diri menghadapi detik-detik sakaratulmaut. Sesungguhnya dari tanah kita berasal,
kepada tanah jualah kita dikembalikan. Setiap yang kita miliki di dunia ini, satu per satu akan diambil semula oleh
Pemiliknya. Dunia hanyalah pinjaman semata-mata. Selagi jasad masih bernyawa, rebutlah peluang menggandakan
amal ibadat demi menjadi hamba-NYA yang cemerlang di akhirat sana. SOALAN BOCOR DARI KUBUR ini mengupas
setiap persoalan yang akan ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam barzakh nanti. Sematkan di dalam hati akan hakikat
sebuah kematian dan pertemuan dengan Yang Maha Pencipta. Persiapkanlah diri dengan amalan soleh, mudahPage 5/6
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mudahan kita bakal ditempatkan di syurga firdausi yang kekal abadi.
Een programmeur van computerspelletjes heeft problemen op zijn werk en tot overmaat van ramp begint de schrijver van
dit boek ook nog zijn leefwereld binnen te dringen.
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