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Het Loiredal, 1895. De zeventienjarige Sara Thibault droomt ervan om
meesterwijnmaker te worden, net als haar vader. Maar als deze door een
tragisch ongeval om het leven komt, wordt de wijngaard aan hun grootste rivaal
verkocht. Na een dramatisch voorval vlucht Sara samen met haar zus Lydia naar
New York. Philippe Lemieux heeft zich in Californië gevestigd om er een grote
wijngaard te verwezenlijken. Dan krijgt hij het bericht dat in Frankrijk zijn broer is
vermoord, en hij besluit ervoor te zorgen dat de dader zijn straf niet zal ontlopen.
Als ook Sara naar Californië vertrekt in een poging alsnog haar droom waar te
maken, komen de twee elkaar in een wijngaard tegen. Onmiddellijk beseft Sara
dat deze man haar lot in handen heeft . In deze meeslepende debuutroman laat
Kristen Harnisch de lezer kennismaken met een doortastende jonge vrouw die
alles op alles zet om haar doel te bereiken. `Een heerlijke roman. Dit verhaal
roept direct de sfeer op van Gone with the wind. Een aanrader! Roberta Rich,
auteur van De vroedvrouw van Venetië `Liefhebbers van historische fictie zullen
van dit boek genieten als van een goed glas wijn. Kirkus reviews
De nadagen van het victoriaanse Engeland en de eerste onzekere jaren na het
einde van de oorlog vormen de achtergrond van de vierdelige ‘Cazaletkronieken’ van Elizabeth Jane Howard, die de periode 1937-1947omspannen.
Deel 1, ‘Lichte jaren’, begint eind jaren dertig, in de laatste gouden jaren voor
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In de zomermaanden komen drie
generaties van de familie Cazalet bij elkaar op hun familielandgoed vlak buiten
Londen. Ze vullen hun dagen met kinderspelletjes in het bos, picknicken op het
strand, gin-tonics in de tuin, feestmalen in de eetkamer. Het is een zonovergoten,
onbekommerde tijd – maar onder de idyllische oppervlakte broeien er affaires en
gefnuikte ambities; en de oorlog werpt zijn schaduw vooruit. ‘Lichte Jaren’: voor
de liefhebbers van ‘Downton Abbey’.
L'Odyssée de SandrineFeniXX
Que ce soit à l'échelle du cosmos, avec le fameux « vide intersidéral », ou à celle
de l'atome, l'existence et même l'omniprésence du vide est pour l'esprit moderne
une évidence. On a du mal à s'imaginer que cette idée a pourtant mis des
millénaires à s'imposer, philosophes et scientifiques, d'Aristote à Descartes,
s'attachant à nier l'existence du vide. Et certes, puisque le vide n'est rien,
comment pourrait-il exister ? Avec le talent pédagogique qui a fait le succès de
ses nombreux ouvrages (dont Le Cosmos et le Lotus, Albin Michel, 2011), le
célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan retrace pour nous la grande odyssée
du vide. Partant de l'histoire passionnante de l'invention du zéro venue d'Orient, il
nous fait vivre la naissance de la science expérimentale avec Galilée et Pascal,
et nous conduit, à travers les théories de la relativité et de la mécanique
quantique, jusqu'à la physique contemporaine. Celle-ci a montré que le vide n'est
pas un néant inerte, puisque que des particules éphémères, comme le boson de
Higgs, peuvent en émerger. Cette « fécondité du vide », que l'on découvre
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aujourd'hui, rejoint en partie les intuitions des traditions taoïstes et bouddhistes,
comme le montre l'auteur à la fin de son ouvrage.
Hercule Poirot reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar
Kingfisher Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet
schuldig is aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een vrouw in
paniek op en eist een andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten
ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar en gaat aan de slag als hij
bij de Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de vrouwelijke passagier
daar aanklopt en even later vermoord wordt gevonden. Wie is de mysterieuze
vrouw en wie heeft haar vermoord?
En 1906, Norbert Wiener fut appelé « l’enfant le plus remarquable du monde ». Enfant
prodige, il entra à l’université à onze ans, obtint son doctorat à dix-huit puis commença
sa brillante carrière au MIT. En 1948, il fut à l’origine d’une révolution scientifique avec
son livre La Cybernétique ou la commande et la communication chez l’animal et dans
la machine dont la toute première édition parut, à Paris, en anglais, chez Hermann
(1948). Aujourd’hui, l’homme, son oeuvre et ses mises en garde sont en partie
oubliés. Dans cette biographie, Flo Conway et Jim Siegelman, journalistes lauréats de
plusieurs prix, sortent de l’obscurité le génie de Wiener et montrent de quelles
nombreuses façons ses idées révolutionnaires influencent nos vies. Ils retracent
l’odyssée internationale de Wiener, son combat sans répit contre ses crises maniacodépressives, ses travaux mathématiques fondamentaux, son oeuvre technique qui joua
un rôle important dans la victoire de la Seconde Guerre mondiale, enfin dans
l’explosion de l’âge de l’information quand surgit la cybernétique sur la scène de
l’après-guerre. Grâce à leurs entretiens avec sa famille et ses collègues, ils
reconstituent une vie hors du commun marquée par des relations tumultueuses. En se
basant sur des documents gouvernementaux récemment mis à la disposition du public,
ils montrent comment le FBI et la CIA ont surveillé Wiener aux moments les plus forts
de la Guerre froide. La science que créa Norbert Wiener n’a fait que croître en
importance dans la vie contemporaine. La « rétroaction », terme qu’il popularisa,
concerne maintenant le machinisme automatisé, la technologie « intelligente », la
communication humaine et est devenue d’usage courant. Mais il avertit aussi des
dangers inhérents aux nouvelles techniques électroniques et biologiques qui peuvent
échapper au contrôle humain. Il complète ainsi sa personnalité par une qualité de
visionnaire du monde social qui s’ajoute à une oeuvre mathématique exceptionnelle.
L’histoire de cet homme brillant et doué de nombreux talents est fondamentale pour
celui qui veut comprendre l’interaction de la technique et de la culture au ??XXIe
siècle.
Emma, een alleenstaande moeder, woont met haar dertien maanden oude zoontje
Ritchie in Londen. Op een regenachtige zondagavond reist Emma met de
ondergrondse terug naar huis. Nadat ze Ritchie in de trein heeft getild, draait ze zich
om naar haar boodschappen. Plotseling sluiten de deuren. Emma rent schreeuwend
langs het perron maar niemand reageert op haar hulpgeroep. In de trein lijkt een vrouw
'volgende halte' te roepen. Tegen de tijd dat Emma daar in dolle paniek arriveert, zit de
vrouw met Ritchie op schoot. Alles lijkt weer in orde. Tot de vrouw voorstelt een kopje
koffie te gaan drinken om vervolgens spoorloos te verdwijnen met Ritchie in haar
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armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun aan het
verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le
monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Yakari en Kleine Bliksem stuiten op een kolonie bevers die druk bezig is een dam te
bouwen. Het zijn Smoelwerk, de humeurige opzichter; Houten Dijk, de glimlachende
oude wijze; Houten-Bed, de eeuwige luilak; Tweetand, de immer geïnspireerde
beeldhouwer... en vooral de pientere Linde, een levenslustig jochie. Bij het zwemmen is
de kleine deugniet opeens verdwenen. Yakari vindt hem terug als hij de ondergrondse
loop van de rivier volgt. Linde krijgt natuurlijk zijn eerste pak slaag (zijn vader Ruwe
Schors heeft zich verschrikkelijk ongerust gemaakt!) en Tweetand kan eindelijk zijn
meesterwerk aan de verblufte kolonie tonen.
Lilly heeft haar rugzak gepakt. Na de dood van haar moeder heeft ze niemand meer in
Hamburg om voor te blijven. Tante Lena is het doel, de enige familie die ze nog heeft.
Maar in de DDR stuit ze op een groot familiegeheim... Een aangrijpend boek waarin
liefde overwint, zelfs over grenzen heen.
Winnaar van de Booker Prize 2020 - Meer dan 50.000 exx verkocht in Nederland! Hugh
'Shuggie' Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale
huurwoning in Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. Zij behoudt haar
trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt ze steeds vaker troost in drank. Shuggie
probeert intussen uit alle macht normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij 'anders' is
dan de andere jongens. Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te
overschaduwen, zelfs de liefde voor haar Shuggie. 'Intens, goed geschreven en
tragisch.' NRC 'Ook heel fijn: Shuggie Bain is de enige van de zes genomineerde
boeken waarin humor een plek van betekenis heeft.' de Volkskrant 'Het debuut dat
leest als een meesterwerk.' Washington Post 'Dit boek vervult je met verbijstering en
verwondering.' The New York Times Book Review 'Deze roman breekt je hart, en is
even meedogenloos als prachtig.' The Times 'Laat een wereld zien die zelden wordt
geportretteerd in literaire fictie, en is daarom bewonderingswaardig en van belang.' The
Guardian 'Deze roman verdient de Booker Prize.' Daily Telegraph 'De rauwe emoties in
deze roman komen keihard binnen. Shuggie Bain zal je nog lang bijblijven. Elke scène
in dit boek is even meesterlijk.' Kirkus Reviews
De aarde is ontdekt. De vijand is onderweg. In slechts vier eeuwen zal de Trisolaraanse
vloot de aarde bereiken, maar haar sofonen, oftewel subatomaire agenten, zijn er al en
ontregelen het wetenschappelijke onderzoek. Alleen het individuele menselijke brein is
immuun voor hun invloed. Dat is de motivatie voor het Muurschouwersproject, een
laatste wanhopige poging van de mensheid om zich te verdedigen, waarbij de hoop is
gevestigd op vier individuen, die de strategie moeten bepalen. Drie Muurschouwers zijn
invloedrijke staatslieden en wetenschappers. De vierde is een volkomen onbekende,
niet erg ambitieuze Chinese astronoom, Luo Ji. Ji is stomverbaasd over zijn aanstelling
in het project. Het enige wat hij weet is dat hij degene is die de buitenaardse wezens
dood willen hebben. Het donkere woud is het tweede deel van een trilogie over ruimte
en tijd, en over het voortbestaan van de aarde, waarvan wereldwijd al meer dan tien
miljoen exemplaren zijn verkocht. Cixin Liu is de bekendste en succesvolste
sciencefictionschrijver van China. Voor Het drielichamenprobleem kreeg Liu als eerste
Chinese schrijver ooit de Hugo Award, de belangrijkste internationale prijs voor een
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sciencefictionroman. De trilogie wordt voor Netflix verfilmd door David Benioff en D.B.
Weiss, de makers van de hitserie Game of Thrones. Over het eerste deel, Het
drielichamenprobleem: 'Het was geweldig om te lezen, deels omdat mijn alledaagse
problemen met het Congres ineens nogal beperkt leken.' Barack Obama 'Het
bijzondere aan deze trilogie is dat je je volkomen natuurlijk verplaatst in de gedachte
dat wij slechts een marginale plek in het universum bezetten en onze evolutie niet de
enige is.' Louise O. Fresco, NRC 'Nooit eerder is de "science" uit sciencefiction zo goed
tot uiting gekomen.' Thrillzone 'Een aanrader, en niet alleen voor liefhebbers van
"harde" sciencefiction.' Trouw
Wittand is een wolfshond, driekwart wolf en een kwart hond, uit het wild opgenomen
wordt in de stam van Grijze Bever, een indiaan. Hierna komt hij in het bezit van een
wrede man die hem inzet bij hondengevechten. Uiteindelijk komt Wittand terecht bij de
mijnbouwingenieur Weedon Scot, die met veel geduld zijn vertrouwen weet te winnen.
Spanning en sentiment wisselen elkaar af in dit verhaal. Beeldend wordt het
natuurleven van mens en dier in Alaska beschreven, waar het recht van de sterkste
geldt. Jack London (1876-1916) was een pionier van het science-fictiongenre en een
van de eerste schrijvers die rijk en wereldberoemd werd door zijn werk. Hij schreef
tientallen romans en korte verhalen, naast essays, gedichten en toneelstukken.
Behalve schrijver was hij ook actief als journalist.
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Meneertje Nieuwsgierig steekt zijn neus altijd in andermans zaken. Dat vinden de
andere mensen in het dorp helemaal niet leuk. Ze besluiten hem een lesje te leren dat
hij niet snel zal vergeten. Meneertje Nieuwsgierig is het achttiende deeltje van de
Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Alors Mademoiselle l'instruite, chuchota la voix mauvaise d'Isabelle, on a eu la
permission de minuit ? Sandrine sursauta et se tourna vers sa compagne de chambre.
— J'ai un examen demain, tenta-t-elle d'expliquer, et je voudrais tant le réussir. —
Pourquoi faire ? Ici, personne n'a jamais eu de diplôme. Tu es comme les autres !
Éteins cette lampe qui m'empêche de dormir. Une plaque de verglas sur la route et, du
jour au lendemain, Sandrine, une adolescente choyée, se retrouve orpheline. Elle est
placée dans un home avec des filles de son âge, pour la plupart des cas sociaux. Elle y
est reçue comme une étrangère, elle qui a eu la chance d'avoir une vraie mère. Mais
ce home est maintenant sa famille, et Sandrine tente de s'y intégrer, écoutant avec les
autres les chanteurs pops hurler sur l'électrophone. En même temps, l'adolescente
voudrait poursuivre ses études et garder ses amis d'avant. Et elle se trouve devant un
énorme dilemme, déchirée entre deux mondes différents et incompatibles. Pour être
acceptée par ses compagnes, Sandrine devra-t-elle renoncer à ses études, à ses amis
et à sa famille d'accueil ?
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof, het restant van
Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met levensechte
androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp. Arme mensen
mogen slechts androïde huisdieren houden. Wanneer androïden in opstand komen
wordt Rick Deckard erop uitgestuurd om ze uit te schakelen. Hij zoekt contact met
Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die androïden ontwikkelt.
Standish en Hector wonen in Zone Zeven, een getto van het Moederland. Standish
wordt vaak gepest omdat hij anders is. Hij heeft een blauw en een bruin oog en is
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dyslectisch. Sinds zijn ouders zijn afgevoerd woont hij bij zijn opa. Zijn buurjongen
Hector is zijn enige vriend. Wanneer op een dag hun voetbal achter de grote muur vlak
bij hun huis belandt, ontdekken ze dat het Moederland een geheim verbergt. Een bizar
en duister geheim. Kort daarna verdwijnt Hector, en Standish moet een moedige keuze
maken...
Faye en Jack zijn het absolute droompaar. Ze hebben een succesvol bedrijf en wonen
in een luxe appartement. Hun dochter Julienne is de bekroning van hun geluk. Maar
schijn bedriegt. Fayes leven draait alleen nog om vertwijfelde pogingen het Jack naar
de zin te maken, maar zijn verachting is in ieder gebaar zichtbaar. Wat verbergt haar
eens zo lieve man voor haar? Wanneer Jack en Julienne niet terugkeren van een
boottochtje en de politie bloedsporen in het appartement vindt, valt de verdenking al
snel op Jack. Heeft hij zijn eigen dochter vermoord? Niets in Fayes leven is nog hoe het
was...
Het verblijf in Westhill House in Yorkshire verloopt voor Barbara anders dan verwacht.
Al in de eerste nacht in het huis raakt ze ingesneeuwd en wordt ze van de buitenwereld
afgesneden. Langzaam raakt het voedsel op. Als Barbara uit angst de kamers van
Westhill House doorzoekt, stuit ze op de levensgeschiedenis van Frances Gray, die
lang geleden het huis bewoonde. Frances Gray gold als een vrouw die haar eigen weg
ging en tegen maatschappelijke conventies streed. Tot ze op een dag een misstap
beging, waar ze zich de rest van haar leven schuldig over voelde. Steeds meer begint
Barbara zicht met Frances te identificeren. Dan neemt ze een beslissing die haar leven
ingrijpend veranderd.
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan beginnen, moet hij de
zomervakantie bij zijn gemene oom en tante doorbrengen. Door een magisch ongeluk
komt hij ‘s avonds laat op straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte
volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van Azkaban is ontsnapt. Hij is op de vlucht
en heeft het wellicht op Harry gemunt. Er volgt een enerverend schooljaar met nieuwe
vakken als Dreuzelkunde en Zorg voor Fabeldieren, spannende Zwerkbalwedstrijden
en griezelige voorspellingen. De school wordt bewaakt door Dementors, de gevreesde
bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten
hard nodig hebben.
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