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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.
Since Jan. 1901 the official proceedings and most of the papers of the American
Association for the Advancement of Science have been included in Science.
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud
en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild
leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter
alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek,
dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur
gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige
beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad
Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
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Fundamentals of Mobile Heavy Equipment provides students with a thorough
introduction to the diagnosis, repair, and maintenance of off-road mobile heavy
equipment. With comprehensive, up-to-date coverage of the latest technology in
the field, it addresses the equipment used in construction, agricultural, forestry,
and mining industries.
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen
problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op
Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat
betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door
een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit
moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar
één it-girl zijn!
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde
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Jason, kan ze de medelijdende blikken van familie en vrienden niet langer
verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt terecht in Boston, waar ze als
nanny gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande vader
Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel kan ze het al snel goed
vinden. Met Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk.
Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen
Trudy, Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen die haar
redden wanneer haar verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
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 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
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een onderzoek in naar een dubbele
moord in een afgelegen stadje in het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet de
complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt. Maar dan stuit hij op een
cybercomplot. Er lopen lijnen van spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar
de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl Bowers de kluwen ontwart, wordt
hij geconfronteerd met oude, amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.
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