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Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act
gewerkt, en nu speelt ze de rol van waarzegster Madame
Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar klanten eigenlijk
bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen.
Bovendien kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned
Carhart. Toen hij voor het eerst bij haar kwam, zag hij het
leven somber in, maar dankzij haar positieve voorspellingen
gaat het nu een stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met
lede ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de
bedriegster die zich Madame Esmeralda noemt. Hij wil er
alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als
wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met
kille feiten. Jenny is niet van plan zich zonder slag of stoot
over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely en zij verwikkeld
in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is eerder
verschenen als HQN Roman 18
Beschrijving van de geschiedenis, geloofsleer en visie op
huidige levensproblemen van de oosters-orthodoxe kerken.
Je zou het nooit geraden hebben, maar de grauwe,
onderdrukkende Sovjet-Unie was gegrondvest op een
sprookje: de magische planeconomie zou leiden tot een
ongekende welvaart en groei. Aan het eind van de jaren vijftig
leek het er ook heel even op dat de magie werkelijkheid zou
worden: een kort moment leek de Sovjet-Unie af te stevenen
op een toekomst met rijke communisten en afgunstige
kapitalisten, waarin de schittering van Moskou die van New
York zou overtreffen en waarin wetenschappers hun uiterste
best deden om deze droom waar te maken en de tirannie een
goed afloop te gunnen. De rode belofte is geschiedenis die
klinkt als fictie, onverbiddelijk als een soldaat bij het graf van
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Lenin, en met de onverwachte smaak van een glas
sovjetchampagne.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot 1912. Hij
groeide op als zoon van een wever en werd beroemd dankzij
zijn Indianenverhalen en reis- en avonturenromans, die o.a.
in de Balkan, het Midden-Oosten en Amerika spelen; de
meeste landschappen die hij hierin tot in details beschreef,
heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een ongekende,
nog steeds voortdurende populariteit als de schepper van de
onsterfelijke prairiehelden Winnetou en Old Shatterhand. Hij
beschreef de Indianen in de ondergang, in een pakkende en
eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden staan
tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit hun gerechte
straf ontlopen.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te redden. In
Oeganda wordt een Special Forces-team kansloos verslagen
door een groep boeren. Op videobeelden is te zien dat zij
onnatuurlijk snel en sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en
geen angst kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One
de taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel dat
de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een gemuteerde
parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als de directeur van
de Iraanse geheime dienst in Oeganda opduikt en wel heel
veel interesse in de levensbedreigende parasiet toont, lopen
Smith en zijn team een race tegen de klok om de wereld van
de ondergang te redden...

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
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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.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De
avonturenschool van juf Wervelwind' van Elise
Primavera is een heerlijk kinderboek dat doet denken
aan 'Sjakie en de chocoladefabriek' van Roald Dahl en
Mary Poppins. Juf Wervelwind is de eigenzinnige
directrice van de School voor Dochters van Drukke
Ouders, die is gevestigd in een vuurtoren. Haar motto is:
het leven is één groot avontuur! Maar de vier meisjes die
door hun ouders naar deze school zijn gestuurd (in een
doos, dat scheelt tijd), zijn niet meteen overtuigd van
haar bijzondere kijk op de dingen. Wát moeten ze leren?
Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin van een
reeks fantastische avonturen. Zo moeten de meisjes op
zoek naar Dahlia, die in de lege, vijfde doos had moeten
zitten... 'De avonturenschool van juf Wervelwind' is een
bruisend voorleesboek voor kinderen vanaf zeven jaar.
Met prachtige illustraties. 'De avonturenschool van juf
Wervelwind' is het begin van een nieuwe serie vol
aanstekelijke avonturen die doen denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise
Primavera schrijft en illustreert al meer dan 25 jaar
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kinderboeken. Voor haar werk ontving ze verschillende
prijzen. Elise woont in New Jersey in Amerika. ‘Een
sprankelend avontuur [...] Alle lof voor de prachtige
potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred
review ‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker,
Amerikaanse bestsellerauteur van de Clementine-serie
‘Ik heb genoten van dit wervelende avontuur, dat doet
denken aan de klassiekers van Paul Biegel en Roald
Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
Anderhalf jaar geleden is Julie Lofgren spoorloos
verdwenen, en sinds die dag leeft haar man, Craig, in de
hel. Hij moet alleen voor Brett en Abby zorgen, die erg in
de war zijn door de verdwijning van hun moeder.
Bovendien verdenkt de politie hem ervan dat hij Julie
heeft vermoord, wat tot gevolg heeft dat de buren hem
mijden en geen kind meer met Brett en Abby mag
spelen. Eenzaam en verloren probeert hij er elke dag het
beste van te maken, wanhopig op zoek naar iemand die
zijn verhaal zal geloven. Juf Robin McKinnon begrijpt
best dat Brett Lofgren vol opgekropte woede zit, maar
zijn gedrag in de klas is onacceptabel. Dus nodigt ze zijn
vader uit voor een gesprek. Tot haar schrik voelt ze zich
al na een paar minuten onweerstaanbaar tot hem
aangetrokken. Als haar zoontje bevriend raakt met Brett,
ziet ze Craig steeds vaker en merkt ze dat hij ook op
haar gesteld raakt. Maar kan ze hem vertrouwen? Tot
Julie gevonden is, weet niemand wat er werkelijk is
gebeurd, en is er dus een kans dat ze haar hart aan het
verliezen is aan een koelbloedige moordenaar...
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese
verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar
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grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenOosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze
zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels
liggen. Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke
Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de
labyrintische straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba
dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een
bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het
Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en
spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de
dreiging van de Tweede Wereldoorlog een decadente
levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben
echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te
winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die
een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek
van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841
ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar
lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk
vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van
de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden
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Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek
verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met
een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van
Bianca Stigter
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet
denken aan een ordinaire afrekening in het criminele
circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er
vindt een wurging plaats... De Cock en moord op
bestelling begint met wat lijkt op een ordinaire afrekening
in het criminele circuit. Op een avond wordt een
jongeman in de deur van zijn woning aan de
Prinsengracht neergeschoten. De dader is voortvluchtig.
De vriend van de jongen doet zijn verhaal aan
rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude
politiebureau aan de Warmoesstraat. Het slachtoffer had
contacten met de milieubeweging. Hij ontwikkelde een
schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die
belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De
Cock en zijn kompaan Vledder hun verdenkingen
hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie en
huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen
krijgen, dient zich een nieuwe moord aan: een vrouw op
de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd. Niet eerder
werd het rechercheurspaar binnen zo'n korte tijd met
zulke uiteenlopende zaken geconfronteerd. Of lopen ze
niet uiteen?
Londen, 1932. De zevenentwintigjarige Jessica Kenton
is gebroken als haar jongere broer Timothy spoorloos
verdwijnt. Samen met een jonge, in armoede vervallen
aristocraat volgt ze Timothys spoor naar Egypte. Niet
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alleen de schaduwen van Caïro en Luxor, de
onherbergzame woestenij van de Sahara en de diepten
van de Nijl herbergen gevaar ook Jessica draagt zo haar
geheimen met zich mee...
Rotsmuis Max vindt een flonkerende steen vol licht en
warmte. Natuurlijk willen alle andere muizen ook zo'n
steen. Verhaal met een goed en een slecht einde.
Prentenboek met grote illustraties in kleur en flonkerfolie
in goud. Vanaf ca. 5 jaar.
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker
grijpt hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van
misdaadromans. Hier gaat hij zo in op dat hij geen oog
heeft voor de misdaden die in zijn omgeving worden
gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze
wordt vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de
voorgrond te treden.
Roemenië, jaren vijftig. Bij de ingang van een ziekenhuis
wordt een man gevonden, kwetsbaar als een baby. Hij
heeft geen identiteitspapieren bij zich en zegt geen
woord, en het duurt dagen voordat men ontdekt dat hij
doofstom is. Safta, een jonge zuster, voorziet hem van
papier en potloden. Oneindig traag verschijnen zijn
herinneringen op papier: een heuvelrug, een stal, een
automobiel, een landhuis, honden, spiegelkamers en
samowars uit een verdwenen wereld. Safta deelt deze
herinneringen, want zij groeide op in hetzelfde landhuis
als de doofstomme man die Augustin blijkt te heten. Hij
als zoon van de kok, zij als dochter van de rijke
bewoners. Terwijl Safta's wereld steeds groter werd - ze
leerde talen, de maatschappij en liefde kennen - bleef
die van Augustin klein en onveranderlijk. Safta vertrok
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voordat de oorlog uitbrak, Augustin bleef achter en hun
levens namen voorgoed een andere wending, om na een
aantal jaar weer bij elkaar te komen. Schilder van stilte is
een intense roman over verlies en hoop.
De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd
door een allegaartje van Aardse minder-heden die besloten
hun heil tussen de sterren te zoeken. De afstammelingen
daarvan bevolken nu de tweeënzestig kantons van het
subcontinent Shant. In Shant dwingt de gevreesde en
mysterieuze Anome, de Man zonder Gezicht,
gehoorzaamheid af aan de lokale wet- en -regelgeving:
iedere volwassen inwoner van Shant draagt een explosieve
halsband met unieke kleurcodering. Wie zich misdraagt, raakt
letterlijk het hoofd kwijt! In kanton Bastern groeit de jonge Mur
op in de schaduw van de tempel van de Chilieten, een
misogyne religieuze orde die er de plak voert. Volgens de
plaatselijke gebruiken is Mur voorbestemd tot een leven als
Zuivere Knaap alvorens zelf Chiliet te worden. Mur heeft
echter andere toekomstplannen. Bovendien komen er vanuit
de Hwan, het bergachtige midden van Shant, onrustbarende
geruchten over moordende hordes rode barbaren, de
Roguskhoi, en iedereen vraagt zich af waarom de Anome er
niets aan lijkt te gaan doen... De Anome is het eerste boek in
de Durdane trilogie, en deel 43 van Het Verzameld Werk van
Jack Vance, uitgegeven door Spatterlight. Omslagillustratie:
Konstantin Korobov. Een eerdere versie van de vertaling van
Pon Ruiter verscheen bij Meulenhoff. De tekst van de
Spatterlight editie is door de vertaler herzien en aangepast
aan de hedendaagse spelling. Bevat 4 pagina's uitgebreide
en gecorrigeerde kaarten uit de Vance Integral Edition.
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen
plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een
oude voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en
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zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9
jaar.
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee
mooie dochters, een intelligente zoon en een
goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft
alles wat haar hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter
Rose wegloopt met een onbekend vriendje, verstevigt
Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar
onberispelijke huis in een donkere gevangenis. Jongste
dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het
mooie plaatje wordt slechts met moeite bij elkaar gehouden
en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het
gezin bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over
Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder, moeder is een
indringende en intelligente thriller over de duistere kant van
moederliefde. Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef
eerder een veelbesproken autobiografische roman over haar
disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de
omgeving van New York.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte
tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
De Ierse O’Hurleys: een hechte familie om meteen in je hart
te sluiten. Het onafscheidelijke artiestenechtpaar Frank en
Molly heeft altijd geprobeerd om niet alleen hun volharding
aan hun vier kinderen door te geven, maar ook hun
inlevingsvermogen en hun passie. Nu is het aan zoon Trace
en drieling Abby, Maddy en Chantel om daarmee een eigen
leven op te bouwen. Op een afgelegen ranch in Virginia wijdt
Abby zich sinds de dood van haar echtgenoot, een beroemde
autocoureur, helemaal aan de opvoeding van haar twee
zoontjes en het fokken van paarden. Dit leven, dat ze met
veel geduld en moed heeft opgebouwd, wordt onverwacht
bedreigd door de komst van Dylan Crosby, een journalist die
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een boek over haar man schrijft. Voor hem mogen zijn vele
vragen gewoon bij zijn research horen, voor Abby leiden ze
naar een pijnlijke waarheid die achter slot en grendel moet
blijven, omwille van haar kinderen. Maar dat is niet het enige
gevaar dat de vasthoudende Dylan vormt. Minstens zo
onrustbarend is de wervelwind aan emoties die hij in haar
losmaakt... Eerste compleet nieuwe en uitgebreide editie!

De Experimentele klinische psychologie draagt bij
aan kennis en begrip van de emotionele stoornissen,
waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn
de meest voorkomende psychiatrische stoornissen
en staan na coronaire hartziekten op de tweede
plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM).
Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is
effectief, maar nog verre van optimaal. De angst
komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is
sterk en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele
geheugen intact blijft, ligt de terugkeer van angst op
de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een
symmetrie is tussen het ontstaan en terugdringen
van angst. Kortom, behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over
het ontstaan van angststoornissen. Deze aanname
is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent andere
wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele
stoornissen. In haar oratie zet Merel Kindt uiteen dat
experimenteel onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk
is voor de ontwikkeling van effectievere
behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen
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moeten richten op het versterken van nieuw gedrag
zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het emotionele
geheugen. Alleen dan zal angst permanent kunnen
worden teruggedrongen.
(1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt
geen moment als ze hoort dat het restaurant van
haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als
haar twee zussen springt ze onmiddellijk in het
vliegtuig, weg van haar drukke baan en terug naar
het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma
helpen tot het restaurant weer open kan, en daarna
gaat ze snel weer met haar eigen werk aan de slag.
(2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle
is altijd gefocust geweest op haar carrière, maar
wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan
verliest, lijkt alles voor niets geweest. Zij, die altijd
elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij
neer leggen dat haar leven volkomen op zijn kop
staat. Ze vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op
haar toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE
GOLVEN - Toen ze een tiener was, was Samantha
Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen
wonder, want hij was knap én een gevierde
footballspeler. Helaas was ze te verlegen om hem er
iets van te laten merken. Die verlegenheid is nu
verleden tijd, maar voor Ethan heeft ze nog steeds
een zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer
ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken...
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hij zit duidelijk niet op liefde en romantiek te
wachten! Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Een kunstwerkje dat ooit Michelangelo inspireerde,
dreigt de inzet te worden van een internationaal
conflict zonder weerga. Als geheim agente
Alexandra LaDuca door Madrid reist, raakt ze
verwikkeld in een merkwaardige zaak die al gauw
angstwekkende proporties aanneemt. In een
ontdooiende Alpengletsjer wordt het lichaam van
een Chinees staatsburger gevonden. Net als
Alexandra was hij op zoek naar een gestolen
kunstwerk: een klein beeldje dat de Piëta van Malta
wordt genoemd en waarop Michelangelo
waarschijnlijk zijn grote werk baseerde. Er blijken
meer mensen te zijn die letterlijk alles zullen doen
om dit werk in handen te krijgen. Alex en haar
mysterieuze nieuwe partner banen zich een weg
door een web van intriges, gevaar en verraad;
tegelijkertijd wordt de lezer meegesleurd op een
fascinerende reis door de moderne wereld van
spionnen, terroristen, kunstdieven en meedogenloze
moordenaars.
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