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Op een gure winterdag daalt Mevrouw Verona de heuvel
van Oucwègne af, in de wetenschap dat de terugtocht
voor haar fysiek niet meer haalbaar is. In het dal gaat ze
bij de rivier zitten, in afwachting van haar laatste
moment, aan haar voeten een trouwe hond.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie
Spreckelmayer zich niet helemaal zoals het een vrouw
betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt van
trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man
te vinden die haar uitspattingen kan waarderen. Op de
dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet langer kan
afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet
nemen. Als ze inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op
jacht moeten gaan. Ze schrijft alle gegevens van de
vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas
die in aanmerking komen op, inclusief hun positieve en
negatieve eigenschappen, doet haar ogen dicht en prikt
met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem
ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet
worden? Deeanne Gist schrijft historische romans vol
romantiek en humor. Eerder verschenen van haar onder
andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is
maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat
er nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude
werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in
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dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een
schokkend geheim vol hebzucht, fraude en bedrog. Voor
hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige
internationale bankwereld. Zet hij zijn eigen leven op het
spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te
krijgen? 'Geheime rekening' verscheen in de New York
Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan een
miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961)
is auteur van meerdere thrillers die uitgeroepen zijn tot
New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo
en verhuisde in 1965 met zijn familie naar de Verenigde
Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in
Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In
2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de
wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’.
Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan
Ransom-reeks die bestaat uit de spionagethrillers:
‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten
van bedrog’.
Vol. for 1963 includes section Current Australian serials;
a subject list.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen
bedenken dat haar vader zou overlijden tijdens de overtocht
naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met haar broertje en
zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van
een eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige
goktenten waar ruige mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn
nog geen wetten, politie of gevangenis, en al snel doorziet
Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar
broertje en zusje denken daar echter anders over, want de
avontuurlijke stad heeft hen al snel in de greep. Zelfs Rachel
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ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman Johnny haar
hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen
goud. Toch?
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David
Levithan schreef ter introductie van zijn prachtige roman
ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag wakker in een
ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven
van iemand anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag
verandert, kan hij zich nooit hechten, mag hij niets opvallends
doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms lukt
dit niet en verandert hij de levens van zijn gastheren
ingrijpend...
In de novelle De zeer schone uren van Juffrouw Symforosa
(1918) staat de mislukte liefde centraal. Juffrouw Symforosa,
een begijn, woont op het schilderachtige begijnhof van Lier
en wordt verliefd op de tuinier, Martienus. Als zij verneemt dat
deze tuinier een `godgewijd‘ leven en wel als pater wil gaan
leiden, is zij diep teleurgesteld. Later in het verhaal
onderneemt zij een bedevaart naar het klooster waar
Martienus is. Daar ziet zij hoe gelukkig hij is. De Vlaming
Felix Timmermans (1886 –1947) was schrijver en dichter. Hij
was autodidact en schreef toneelstukken, romans met een
historisch karakter, novellen, religieus getinte werken, en
gedichten. Naast schrijven schilderde en tekende
Timmermans ook. Hij illustreerde zijn eigen boeken. Ook
ontwierp hij de boekbanden van de meeste van zijn boeken.
In zijn tijd was hij een van Vlaanderens meest vertaalde en
productieve auteurs. Zijn bekendste werk is zijn roman
Pallieter (1916).
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de
geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van
Zuid-Afrika zo helder en meeslepend beschreven als in dit
boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse
tuinders stapt aan land op het zuidelijkste puntje van Afrika.
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Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de
passerende VOC-schepen uit Amsterdam die door
scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het
sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land.
Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof
het uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de
confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes.
Op zoek naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met
de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De
Boeren delven na twee Boerenoorlogen het onderspit,
hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te
leggen voor het apartheidsysteem in Zuid-Afrika. In 1994
komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela
gekozen wordt tot de eerste zwarte president van Zuid-Afrika.
Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat
hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan
veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn
boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour
les Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit
indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst
omdat de met elkaar verweven geschiedenis van Nederland
en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van
Lippe-Biesterfeld, Prinses der Nederlanden Zuid-Afrika is een
land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit
imponerende boek voert u mee op reis door de geschiedenis
van dit fascinerende land.- Foppe de Haan

Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet
hij die inlossen... Tien jaar geleden deed Gideon Yarbro
het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp
nodig hebben, dan moest ze hem een brief sturen. Nu is
het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept
zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos
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huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met
haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als een
droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon
gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij iets voor
haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt
Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg
heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet
verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn
verlangen naar Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter
te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar
kan blijven?
Eekhoorn bereidt zich voor op zijn verjaardagfeest. Hij
stuurt uitnodigingen voor al zijn dierenvrienden. Nu hoopt
hij dat al zijn vrienden zal komen. Vanaf ca. 9 jaar.
The record of each copyright registration listed in the
Catalog includes a description of the work copyrighted
and data relating to the copyright claim (the name of the
copyright claimant as given in the application for
registration, the copyright date, the copyright registration
number, etc.).
De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte
cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison
is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een
prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af
en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome
een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny.
Een week later is Harry Addison de meest gezochte man
van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in
de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week:
zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
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verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaalvicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de
paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en
posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer
hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op
een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn
leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit
handen blijven van de politie en proberen zelf achter de
raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers
over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde
thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers
van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar
tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker
zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Technical and Scientific Books in PrintPaperbacks in
PrintThe British National BibliographyWhitaker's
Cumulative Book ListA Classified List of
Publications...together with an Index to Authors and
TitlesCurrent LiteratureNational Union CatalogA
Cumulative Author List Representing Library of Congress
Printed Cards and Titles Reported by Other American
LibrariesCatalog of Copyright Entries. Third Series1973:
July-DecemberMotor SportThe British Library General
Catalogue of Printed Books to 1975British Paperbacks in
PrintThe MotorHet zevende sacramentDe Fontein
Romans & Spanning
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf
hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het
spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen.
Zo hoopt ze meteen haar familie te bewijzen dat ze
prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er
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van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur
complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht.
Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich
misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig
krijgt Anna behalve kopjes thee en glazen wijn ook
morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als
het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van
Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer
hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de
pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om
bij weg te dromen.’ Flair
Eén woord kan alles veranderen (JA) VERFILMD MET
JIM CARREY IN DE HOOFDROL Danny Wallace zei te
vaak nee. Nee tegen zijn vrienden en nee tegen zichzelf.
Hij werd gedumpt door zijn vriendin en zijn leven was
saai en doelloos. Maar dat verandert als een
mysterieuze man naast hem in de bus drie magische
woorden tegen hem zegt: zeg vaker ja. Danny besluit
een half jaar lang alleen nog maar ja te zeggen ongeacht
waarop. In de maanden die volgen wint hij 25.000 pond,
wordt hij vredesactivist en lid van een beweging die
gelooft dat marsmannetjes de piramides hebben
gebouwd, koopt hij een lelijk groen autootje, veroorzaakt
hij een vechtpartij in een kroeg en verliest hij weer
25.000 pond.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar
beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van
haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de
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kiem gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest
over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd
wordt voor een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel
tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom
Broom, de plaatselijke verhuurder van afvalcontainers.
Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen
Lou's lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson
woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze
schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens
je vakantie of een middagje op de bank.' Vrouw.nl
'Heerlijke roman.' Vriendin
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte
tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden
wanneer ze over een geruchtmakende moordzaak moet
beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke kringen wordt
doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon
Nile, reclasseringsambtenaar van beroep, wordt
aangewezen als hoofdverdachte. Sonia kent de
betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60
en de zaak brengt haar terug naar diep verdrongen
geheimen. Wat had de vermoorde vrouw te zoeken in
een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken?
Scott Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een
groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis
van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal
thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van
Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol.
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Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken
weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte
exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is
Turow een van de succesvolste auteurs van de
Verenigde Staten.
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog,
lijkt te maken te hebben met de rituele verering van de
god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles
om de zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst
succesvolle Nic Costa-reeks Op een plein op de
zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de
Aventijn, ligt Villa Malta. Een van de sleutelgaten van de
villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke
dag op weg naar school even door het sleutelgat. Maar
op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben
onder de villa, te midden van de resten van een
Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de vader van de
jongen, Giorgio Bramante, een charismatische
hoogleraar archeologie. En zes van zijn studenten
hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt
de politie Giorgio Bramante op voor de moord op zijn
zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in
een klein museum langs de Tiber op onverklaarbare
wijze een T-shirt op van Alessio waarop verse
bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange
gevangenisstraf is Bramante inmiddels vrijgekomen, en
een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning
van zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken
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verstrikt in het duistere web rondom de mysterieuze
verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven
sacramenten van Mithras. De interactie tussen Hewsons
drie rechercheurs en de karaktertekeningen van zijn
personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven
boeken als De Da Vinci Code en diens navolgers. Een
superieure mix van geschiedenis, spanning en
menselijkheid. Booklist Vernuftig.... Met een doordachte
oplossing die maar weinigen zullen verwachten.
Publishers Weekly
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