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De moord op Tom Wernekink was het werk van een professional. Niemand minder dan een scherpschutter heeft het fatale schot gelost. Maar waarom? Wernekink was een saaie, introverte man, zonder enig
belang. Hij bracht zijn dagen al tuinierend door. Als de politie wat dieper in zijn leven kijkt, blijkt dat hij al een tijdje verlangde naar de dood. Het enige wat echt in het oog springt, is Wernekinks vriendschap
met "De Kat", een extravagant uitgedoste zonderling. Grijpstra, De Gier en de commissaris vragen zich af: is de kat de sleutel tot het raadsel, of een kleurrijk dwaalspoor? Van de Wetering heeft een slim en
misleidend verhaal in elkaar gezet, waarin de personages ons eerst aantrekken en fascineren, en daarna afstoten. Zijn prachtige beschrijvingen en evocatie van Amsterdam krijg je er als bonus bovenop.
Klassieke reeks politieromans rond Henk Grijpstra, Rinus de Gier en hun naamloze commissaris. Janwillem van de Wetering (1931-2008) was een Nederlandse schrijver, zakenman en avonturier. Hij woonde
achtereenvolgens in Zuid-Afrika, waar hij zich bezighield met vastgoedzaken, in Japan, waar hij anderhalf jaar verbleef in een zen-klooster in Kyoto, en in Londen, waar hij een tijdlang filosofie studeerde. Hij
was vertegenwoordiger van chemische producten in Colombia, visnetverkoper in Peru, en nietsnut in Australië. In plaats van zijn militaire dienst ging hij als reservist bij de Nederlandse politie. Hij raakte
gecharmeerd van het politieberoep en klom op tot de rang van sergeant en inspecteur. In 1975 verhuisde hij naar Maine en besloot zich full-time aan het schrijven te wijden. In 1984 werd hij bekroond met de
Franse Grand prix de littérature policière. Hij is vooral bekend door de boeken van Grijpstra en De Gier.
Wanneer de net afgestudeerde Zuid-Afrikaanse arts Laurence Waters zich aanmeldt bij een afgelegen, verwaarloosde kliniek voor de zwarte bevolking, is oudgediende Frank direct achterdochtig. Laurence
heeft alles wat Frank in de loop der jaren heeft verloren. Terwijl de rest van het team Laurence met wantrouwen en ontzag behandelt, groet er toch een ongemakkelijke vriendschap tussen de twee artsen.
Ook in het naburige stadje is de sfeer gespannen. De brigadegeneraal, een zelfbenoemde, lokale dictator uit de dagen van het apartheidsregime, is opnieuw in de omgeving gesignaleerd, en in Mama's café
arriveert een oude bekende die bij Frank pijnlijke herinneringen naar boven brengt.
Jarenlang heeft Connor Fitzgerald een dubbelleven geleid. De buitenwereld kende hem als een hardwerkende en toegewijde vader, de CIA beschouwde hem als hun meest dodelijke wapen. Slechts een
paar dagen verwijderd van zijn uitdiensttreding krijgt hij zijn laatste opdracht te horen: het liquideren van de nieuwe Russische president, Zerimski, die een gevaar vormt voor de Verenigde Staten. Wat
Fitzgerald dan nog niet weet, is dat niet Zerimski de vijand is, maar de directeur van de CIA zelf, Helen Dexter. Er is een geheim dat Fitzgerald met zich meedraagt en Dexter zal niet rusten voordat het
geheim samen met Fitzgerald begraven ligt. Heeft de spion het complot op tijd door om zijn eigen leven te redden? De thriller ‘Het elfde gebod’ van bestsellerauteur Jeffrey Archer is een bloedstollend
verhaal met hoog tempo, onverwachtse wendingen en enorme verbeeldingskracht. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van
het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in 1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte
verhalen en toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van de celstraf die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een van de meest
succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont afwisselend in Londen,
Cambridge en op Mallorca.
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn vriendin Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse seriemoordenaars aller tijden. Nadia was op slag
dood, maar wonderbaarlijk genoeg overleefde Costello de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig geestelijk beschadigd en wordt zijn leven beheerst door angsten en neuroses. Desondanks is er
niemand die méér weet over seriemoordenaars dan hij. Twintig jaar later overspoelt een nieuwe golf van moorden New York, schijnbaar willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt dat de delicten
onderling verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw in gevaar.
Vanavond heb ik een grens overschreden, en als vader gelijk heeft, is terugkeren onmogelijk... Als Amelia Gray tegen haar zin betrokken raakt bij het onderzoek naar de moord op een rechercheur, komt ze
John Devlin ook weer tegen. Ze is nog steeds gek op hem, maar ze weet dat ze, door contact met hem te hebben, met krachten te maken krijgt die levensbedreigend voor haar zijn. Afstand houden, dus! Tot
blijkt dat hij de enige is die haar kan helpen, en ze hem noodgedwongen weer moet toelaten in haar leven... 'Goed verteld, knap doordacht.' - NBD Biblion
De dromerige Binyavanga Wainaina groeit op in de Keniaanse middenklasse, een chaos van luide en kleurrijke geluiden: de föhns in zijn moeders schoonheidssalon, fietsbellen, monteurs in Nairobi, de
muziek van Michael Jackson en op de achtergrond altijd het aanstekelijke gelach van zijn broer en zus. Hij hoort erbij, maar zoekt naar zijn eigen identiteit. Boeken vormen zijn toevluchtsoord. Terwijl
Wainaina een intieme inkijk geeft in zijn leven en groeipijnen, verandert de politieke situatie in zijn land drastisch en daarmee zijn kijk op alles wat hij tot dan toe vanzelfsprekend vond. Wainaina’s blik is
kritisch zonder ooit aan warmte en humor in te boeten. ‘Van een onbekommerde virtuositeit.’ – New York Times Book Review
De schrijver Fjodor Michaïlovitsj reist in 1869 van Dresden naar Petersburg om uit te zoeken wat er met zijn zoon Pavel precies is gebeurd. Is hij het slachtoffer geworden van de geheime politie van de tsaar,
heeft hij zelfmoord gepleegd, of is de anarchist Sergej Netsjajev verantwoordelijk voor Pavels dood? Fjodor Michaïlovitsj verdwijnt steeds meer in het leven van zijn zoon, en brengt een paar verwarrende en
gepassioneerde nachten door met de mooie Anna Sergejevna, die hem niet dichter bij het raadsel van Pavels verdwijnen brengen. Coetzee heeft hier in feite de schrijver Fjodor Dostojevski ten tonele
gevoerd en vervlecht op een geraffineerde wijze situaties en passages uit diens Boze geesten. Het is ook een ontroerend verslag van de pijn die een vader ervaart als hij zijn zoon moet missen.
Behandeling van basisbegrippen en uiteenzetting van de belangrijkste theorieën over de werking en de invloed van massamedia.
In ‘Bankiers van de elite’ bewijst Christopher Reich de meester te zijn van het genre financiële thrillers. Het is dan ook geen verrassing dat Reich met dit boek de International Thriller Writers Award heeft
gewonnen in 2006. Laat je meevoeren in de bizarre wending in het leven van Thomas Bolden, een succesvolle bankier op Wall Street. Van de ene op de andere dag verandert zijn leven in een regelrechte
nachtmerrie. Uit het niets wordt hij ontvoerd en komt Bolden met zijn gezicht vol op televisie als moordverdachte. Hij wordt er volledig ingeluisd... maar door wie? Vol verbijstering richten alle aanwijzingen
naar een geheime eliteclub, de Club van Patriotten. Wat zijn zij van plan met Bolden? 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 Ransomreeks die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Ann Petry’s roman ‘De straat’ beschrijft Lutie Johnson, een sinds kort alleenstaande jonge zwarte moeder, probeert uit alle macht haar zoontje Bub betere kansen in het leven te bieden. Ze betrekt een
uitgewoond flatje in 116th Street, een zijstraat in Harlem, dat ze zich als werkende vrouw net kan veroorloven. Dat Lutie toevallig ook beeldschoon is maakt haar situatie alleen maar ingewikkelder, omdat alle
mannen, wit of zwart, uiteindelijk maar één ding van haar willen. Als haar ongure huismeester door haar geobsedeerd raakt, laat Lutie niet met zich sollen.
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'Het Lortchersyndroom' is het indringende fictiedebuut van Dimitri Leue. Een tragikomische roman over een familievloek die hem niet onberoerd laat: de dementerende geest. Peer Lortcher.
Een niet onverdienstelijk componist die huwde met de geliefde van zijn broer nadat die overleden was in Congo. De man die zijn vrouw Josephine eenmaal bedroog met 'een negerin met
dikke tetten'. Kleine Peer. Die met harde hand werd opgevoed door zijn grootvader nadat zijn ouders waren omgekomen bij een auto-ongeluk, en die de liefde voor muziek meekreeg van zijn
Nonkel Tuur. Peer, drager van de Ziekte. Vader van Marcel Lortcher, die met lede ogen aanziet hoe dementie knaagt aan de geest van zijn vader en vastbesloten is de connectie met hem niet
te verliezen.
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin. Inspecteur Phil Brennan werkt
aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt, blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken
is dan hij zou wensen.
Priscilla White droomt niet van trouwen of moederschap. Ze voelt zich door God geroepen om zendingswerk te verrichten in India. Helaas krijgt ze slecht nieuws van de zendingsorganisatie.
Ze willen niet langer ongetrouwde mannen en vrouwen het veld in sturen. Ook voor dokter Eli Ernest is het nieuws een klap. Samen met hem gaat Priscilla op zoek naar manieren om onder
de eis uit te komen. Al snel wordt duidelijk dat een huwelijk op papier met de dokter waarschijnlijk de enige mogelijkheid is om haar droom te verwezenlijken. Het lijkt een klein offer, maar
tijdens de zware reis blijkt haar beslissing meer gevolgen te hebben dan ze had durven vermoeden. Jody Hedlund liet zich bij het schrijven van 'De zendelingsvrouw' inspireren door het
waargebeurde verhaal over het zendelingsechtpaar Marcus en Narcissa Whitman. Eerder verscheen van haar hand de roman 'De predikersbruid'.
Documentaire over de Nederlandse schilder (1872-1944) bestaande uit brieven van hem aan zijn jeugdvriend Van den Briel en brieven van deze aan anderen, zoals Seuphor, Harthoorn en
Welsh
Tim is tevreden met zijn rode tractor totdat hij Bram op een nieuwe tractor ziet rijden. Tim is erg boos als hij geen nieuwe tractor van zijn ouders krijgt. Prentenboek met paginagrote
schilderingen in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Er wordt gefluisterd dat Sir Blaidd Morgan elke vrouw kan krijgen die hij maar hebben wil. Niemand kijkt er dus van op wanneer hij een poging gaat wagen om de schone, maar ongenaakbare Lady Laelia van
Throckton Castle te veroveren. Wat echter weinigen weten, is dat het charmeren van Lady Laelia slechts een dekmantel is voor de werkelijke reden van Blaidds bezoek aan Throckton: de koning heeft hem
opgedragen onderzoek te doen naar een mogelijk complot tegen de kroon. Maar Blaidd is nog niet op het kasteel, of hij ziet zijn missie in het water vallen. En dat alles door een onbeschaamde meid die eerst
probeert hem de toegang tot het slot te ontzeggen en daarna doodleuk zijn hart binnendringt!
Vernon God Little is het debuut van DBC Pierre dat hem onverwijld de Man Booker Prize en een orkaan aan persaandacht opleverde. Het is een schrijnend en hilarisch avontuur, gesitueerd in het Texaanse
plaatsje Martirio - bekend van de barbecuesaus - tijdens de nasleep van een bloedbad op een middelbare school. De roman wordt bevolkt door een meute zonderlingen, freaks, kwekkende huisvrouwen en
die ene, ontroerende adolescent met een groot talent om op het goede moment op de verkeerde plaats te zijn. Vernon God Little is een satire die diep door het hart van hedendaags Amerika snijdt. Rauw
maar erg, érg grappig. 'Niets in dit boek is overdreven. De manier waarop we tegenwoordig leven is veel wilder en extremer dan een schrijver ooit zou kunnen bedenken', aldus DBC Pierre zelf. 'Ik ben geen
satiricus. De realiteit is de satire voorbijgegaan.'
Drie broertjes worstelen zich door hun kinderjaren. Ze zijn elkaars beste vriend maar ook elkaars grootste vijand. Ze houden tomatengevechten in de keuken, bouwen vliegers van afval en spelen
verstoppertje wanneer hun ouders ruzie maken. Het is niet eenvoudig in deze familie te overleven. De liefde tussen hun Puerto Ricaanse vader en blanke moeder is hevig en bij vlagen destructief. Er heerst
altijd chaos en het leven is wreed en fascinerend tegelijk. Het jongste broertje neemt de lezer moeiteloos mee in hun turbulente bestaan. Maar gaandeweg verliest hij zijn onbevangenheid en komt tot het
besef dat hij zijn leven een radicale wending moet geven.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar om welterusten te
zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
Schemerlanden is het debuut van J.M. Coetzee; het verscheen in 1974. Het bestaat uit twee novellen die beide - in verschillende tijden, maar met een verrassend overeenkomstige blik - het perverse geweld
van de kolonisatie als thema hebben. In 'Het Vietnamproject' is Eugene Dawn, een specialist op het gebied van psychologische oorlogvoering, betrokken bij een grotesk project om de oorlog in Vietnam te
beëindigen door de vijand te demoraliseren. Als hij aan een gedetailleerd rapport in het geëigende technische jargon bezig is, verandert de anonieme, ideologische en kille taal langzamerhand in een
emotioneel en aangrijpend persoonlijk proza, waarin de problemen in zijn privéleven de overhand krijgen. 'Het relaas van Jacobus Coetzee' beschrijft de gruwelijke wraak van de ontdekkingsreiziger Jacobus
Coetzee op een Hottentottenstam die hem gevangen heeft genomen. Wanneer na zijn vrijlating een aantal 'getemde' Hottentotslaven toch naar hun eigen stam terugkeren om van de vrijheid te genieten,
besluit Jacobus in 1760, zogenaamd op olifantenjacht, dat deze vrijheid een kort leven beschoren zal zijn.

Parijs, 1940. De nazi’s arresteren een jonge jazzmuzikant, Hieronymus Falk. Hij is de zoon van een Duitse moeder en een (afwezige) Afrikaanse vader, opgegroeid in Duitsland,
maar heeft geen recht op identiteitspapieren in de jaren dertig omdat hij een Mischling is, een halfbloed. De musici in zijn band, voornamelijk zwarte, Amerikaanse muzikanten,
waren juist het racisme van hun eigen land ontvlucht om vervolgens te ontdekken dat hun adoptief-stad, Berlijn, zich in die periode tegen hen keert. Met de vlucht naar Frankrijk
verliest de band een paar leden en desintegreert in Parijs nog verder. Verteller Sid Griffiths, de bassist van de band, is jaloers op Hieronymus zijn enorme talent, en
gecombineerd met jaloerse gevoelens over een vrouw, bereiken ze een punt van destructief wantrouwen. Een buitengewoon boeiende roman over muziek, vriendschap,
herinnering en verhalen vertellen. ‘Een ongelofelijk sfeervolle proloog geeft een vliegende start aan een aangrijpend verhaal over waarheid en bedrog. (...) Een briljante roman
met veel vaart.’ – The Times
De veertigjarige Ajay blikt terug op zijn jeugd in India en de beginjaren in zijn nieuwe thuisland, de Verenigde Staten. Vooral de periode net na de emigratie was heel heftig. Net
wanneer zijn oudere broer Birju tot een prestigieuze middelbare school is toegelaten, verandert een tragisch ongeluk het lot van het hele gezin. Birju wordt het middelpunt van de
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familie, vader raakt aan de drank en moeder wordt steeds wispelturiger, en Ajay zoekt zijn toevlucht in boeken. Deze duister-komische maar ook liefdevolle roman, verteld vanuit
het perspectief van de jongste zoon Ajay, toont de strijd, de woede, en het schuldgevoel van een gezin in een poging om bij elkaar te blijven. Akhil Sharma (1971, Delhi) is een
Indiaas-Amerikaanse auteur. Op achtjarige leeftijd emigreerde hij naar de Verenigde Staten en hij groeide vervolgens op in Edison, New Jersey. Hij studeerde aan Princeton
University en Harvard Business School. Sharma is auteur van meerdere bekroonde korte verhalen en zijn roman Een gehoorzame vader won in 2001 de PEN/Hemingway Award
en de Whiting Writers Award.
Waarvan wij droomden vertelt het verhaal van een groep jonge vrouwen die bijna een eeuw geleden als picture brides per schip van Japan naar San Francisco werd gebracht.
De slopende boottocht verbindt de vrouwen in zowel ervaring als verwachting. De onzekerheid over hun leven in Amerika geeft hun een collectieve stem, een gezamenlijke
identiteit. Vanaf hun aankomst in Californië zullen ze alleen zijn in een totaal vreemde wereld. Daar ontmoeten ze hun mannen, die vreemdelingen voor hen zijn, baren ze
kinderen die Amerikaans zullen zijn, en moeten ze zich redden in een taal die ze niet spreken. En juist als ze zich na jaren thuis beginnen te voelen in Amerika volgt de aanval
van Japan op Pearl Harbour.
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