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Biografie van de profeet Mohammed (circa 570-632), met bijzondere aandacht voor diens spirituele lessen en
gedragingen die voor hedendaagse mensen van belang zijn.
De cirkel rond is Michael Palins dagboekverslag van zijn avontuurlijke reis rond de grootste oceaan ter wereld. Op zijn eigen, charmante
wijze doet Palin verslag van zijn belevenissen in de zo verschillende cultuurgebieden die hij op deze route aandoet. Hij beschrijft zijn bezoek
aan een strafkamp in Siberië, eet samen met koppensnellers op Borneo, heeft een schokkende ervaring in een Japans klooster, krijgt
wormen voorgezet in Mexico en gaat op kamelenjacht in Australië.

Monografie van de Vlaamse schilder (c. 1430/1440 - 1494).
Roman over het leven in een dorpje in Botswana.
Weer een onweerstaanbare roman van Kate Mosse in de geheel vernieuwde lijn van Citadel en Het verloren labyrint 1891. Léonie Vernier en
haar broer Anatole worden door hun tante uitgenodigd bij haar te komen wonen in Rennes-les-Bains, in het zuiden van Frankrijk. Daar, op
het prachtige landgoed Domaine de la Cade, stuit Léonie op een dag op een tombe, en zet ze een reeks gebeurtenissen in gang die haar
leven voorgoed zullen veranderen. 2007. Meredith Martin, een Amerikaanse studente, is bezig met een proefschrift over de beroemde
Franse componist Claude Debussy. Haar zoektocht naar de details van zijn leven voert haar naar Rennesles-Bains, waar ze in het hotel
Domaine de la Cade verblijft. Al bij aankomst bekruipt Meredith het gevoel dat ze het landgoed kent, en ze vermoedt dat ze een band met
deze streek heeft die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Gaandeweg wordt Meredith meegesleept in een tragische liefdesgeschiedenis,
het verhaal van een vermist meisje en de dramatische gebeurtenissen van ruim een eeuw geleden... De pers over de boeken van Kate
Mosse ‘Mosse weet een prachtige, haast hallucinerende sfeer op te roepen die ervoor zorgt dat je dit boek in één adem uitleest.’ Vrij
Nederland ‘Prachtig!’ Margriet ‘Mosse blinkt uit in het opbouwen van spanning, terwijl de lezers in het duister tasten. Dit boek voldoet aan al
je verwachtingen.’ Metro ‘Deze roman, vol bezieling en met fantastische plotwendingen, draait om een onvergetelijke heldin en een mysterie
dat je nog lang na het omslaan van de laatste pagina zal bijblijven.’ The Independent
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