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De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat
sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière
bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een
leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een
dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate
verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New
York, waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet
terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar
voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar
bejaarde bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere
vrienden weer Zoe, Francesca en Mac. Allemaal zijn ze door
die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich
niet meer wil verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet
voor Mac.
Tony Durán was een avonturier en een gokker, en toen hij de
zusjes Belladona ontmoette, meende hij de hoofdprijs te
hebben gewonnen. Hun ménage à trois schokte het dorp en
hield de gemoederen maandenlang bezig. Hij verscheen
voortdurend met een van hen in het restaurant van het Plaza
Hotel, maar niemand wist ooit welke van de twee het was,
omdat de tweelingzusjes zo op elkaar leken dat zelfs hun
handschrift identiek was. En dan wordt hij dood aangetroffen
De gepensioneerde commissaris Croce moet de zaak
oplossen en krijgt daarbij van de kant van de wet minstens
zoveel tegenwerking als van de bewoners van het dorp en de
familie van de zusters Belladona. Er duikt zelfs een journalist
uit Buenos Aires op om het geval te verslaan. Een
psychologische thriller waarin de gekte van de commissaris
essentieel is voor de mysteries die hij moet oplossen. Een
intense, tragische familiegeschiedenis en een diepgravende
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reflectie op macht en recht. `Bij elk nieuw boek van Piglia
vraag ik me niet meer af óf hij de Premio Cervantes verdient,
maar wannéér hij deze erkenning krijgt. La Vanguardia
Naar twaalf thema's gegroepeerde selectie uit de brieven die
de auteur in het kader van zijn Vestdijkbiografie aan diverse
mensen zond en de antwoorden daarop.
1944: De 22-jarige kapitein James Gould arriveert in Napels.
Hij is aangesteld om huwelijken te ontmoedigen tussen Britse
soldaten en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En het
lijkt erop dat de onschuldige officier in zijn missie zal slagen zo goed zelfs dat de gedupeerde Italiaanse schonen
besluiten dat het zo niet langer kan. Ze stellen hem voor aan
de aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit was zij
chefkok in het restaurant van haar vader; nu zwaait ze de
scepter in de keuken voor de geallieerde officieren. Met haar
tongstrelende gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal
moeten kiezen tussen het volgen van bevelen, of het volgen
van zijn hart...
In De kleine blonde dood vertelt de ik-figuur over het
kortstondige leven van zijn zoontje. Mickey, het kind van hem
en Mieke, een vijftien jaar oudere lerares Engels, zal zijn
zesde verjaardag niet halen. Daarnaast haalt de ik-figuur
herinneringen op aan zijn eigen, door de oorlog geestelijk
misvormde vader. De kleine blonde dood is een
hartverscheurend verhaal over verlies, verdriet en
machteloosheid. Een monument voor een kleine, gestorven
jongen. Na het verschijnen in 1985 van De kleine blonde
dood bleek Boudewijn Büchs roman onmiddellijk een groot
succes. Sinds die tijd is het nooit uit druk geweest en is er de
nodige aandacht aan besteed. Ook de verfilming van de
roman in 1993 heeft bijgedragen aan het succes. Ter
gelegenheid van het in februari 2003 verschenen 'vervolg' op
De kleine blonde dood (Het geheim van Eberwein) heeft de
auteur het boek opnieuw zorgvuldig doorgenomen en op een
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aantal plaatsen wijzigingen aangebracht. Boudewijn Büch
(1948-2002) is de auteur van o.a. Het Dolhuis en Eilanden.
[...] een boeiend verhaal [...] Ik las het boek met stijgende
waardering en bewondering. - Hans Warren in Provinciaal
Zeeuwse Courant
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven
had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft een
jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen
had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen
week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was
ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar
plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in
plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu
immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah
McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En
Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij
helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de
bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?

Lambik wil zich vestigen als verzekeringsmakelaar.
Dat wil echter niet zo goed lukken. Een onbekende
man schenkt hem een fles met een mysterieuze
inhoud die ervoor zal zorgen dat hij klanten verwerft.
Eenmaal geopend ontsnappen uit de fles de drie
spoken Panicum, Hysterium en Fobium die de
mensen doen verlammen van angst. Jerom is hun
eerste slachtoffer. Lambik, Suske en Wiske reizen
met de teletijdmachine naar het middeleeuwse
Antwerpen op zoek naar de maker van de fles.
Suske en Wiske binden de strijd aan en krijgen
hierbij hulp van de bekende Antwerpse volksfiguur...
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Jan Zonder Vrees!
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. '
Het is 1959 als Nat en haar man Paul met hun twee
dochters naar het ver afgelegen Idaho Falls
verhuizen. Paul maakt carrière in het leger. Nat
wordt wat men van haar verwacht: huisvrouw. Maar
aan de idylle van het huwelijk tussen een gevoelige,
zelfstandige vrouw en haar ambitieuze man komt al
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snel een einde. Nat is eenzaam, en verlangt naar
echte vriendschap. Ze worstelt met haar rol als
huisvrouw en wil zich niet conformeren aan de norm
die de bekrompen omgeving haar oplegt. En Paul
lijkt alleen maar bezig te zijn met werk, waar hij
verkeerde keuzes maakt. Op een gegeven moment
wordt Paul wordt overgeplaatst naar het kille
noorden, en Nat blijft hoogzwanger achter. De
geheimen en pijnlijke spanningen tussen Nat en
Paul bouwen zich op, zonder dat ze hun gevoelens
met elkaar delen. Dan ontmoet Nat een man in wie
ze wel een luisterend oor en genegenheid vindt.
Williams schreef met De langste nacht een diep
ontroerende, herkenbare en hypnotiserende roman
over de strijd tegen sociale verwachtingen en de
complexiteit van een huwelijk.
Drie jaar na 9/11 wordt de weduwe van een
omgekomen brandweerman opnieuw geconfronteerd
met haar verlies.
Dan Brown noemt Brad Thor de `auteur van de
headlines van morgen; nog voordat de Snowdenaffaire aan het licht kwam schreef Thor Zwarte lijst.
Een intrigerende en verontrustende thriller waarin hij
schetst wat voor ontwrichtende gevolgen total
surveillance kan hebben als mensen met kwade
bedoelingen het voor het zeggen hebben. Hij schetst
een bloedstollend spannend, maar naargeestig
scenario dat realistischer is dan we denken. Ergens
in de Verenigde Staten houdt de regering in het
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diepste geheim een lijst bij. Een zwarte lijst. Leden
van het Amerikaans congres krijgen hem nooit te
zien, alleen de president en een geheim team van
adviseurs is van het bestaan ervan op de hoogte.
Als je naam er eenmaal op staat, gaat hij er niet
meer vanaf totdat je komt te overlijden. Iemand heeft
de naam van contraterrorisme-agent en ex-Navy
SEAL Scot Harvath op de lijst gezet. En niet alleen
die van hem, maar die van iedereen binnen de
Carlton Group, zijn opdrachtgever. Met als gevolg
dat Harvath de getrainde moordenaars die eropuit
zijn gestuurd om hem uit te schakelen van zich af
moet zien te schudden zodat hij met zijn nog
levende teamleden in contact kan komen. Hij komt
er al snel achter dat een van hen zeer gevoelige
informatie in handen heeft gekregen waaruit blijkt dat
enkele hooggeplaatste figuren binnen het ministerie
van Defensie en de NSA de hun beschikbare
technologie en wetten misbruiken voor hun eigen
sinistere plannen. De vraag is of Harvath kan
voorkomen dat de Verenigde Staten getroffen
worden door de meest verwoestende terroristische
aanval ooit. `De erfgenaam van Tom Clancy en
Robert Ludlum flikt het weer. Chicago Tribune `De
ultieme paranoiathriller. The Times
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