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Wat als hij beloofd heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit
te zullen verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan
niet voor gestraft worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een passievolle
affaire gehad. Nu heeft hij haar gedumpt, om zich geheel aan zijn vrouw en gezin
te wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte huwelijk achterblijft. Het begint
met een onschuldige wandeling langs zijn huis en de brasserie waar zijn zoon
werkt. Dan neemt Sally contact op met Clives vrouw en dochter. Maar dat moet
toch kunnen? Dat zijn heel normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar?
In haar obsessie om op de hoogte te blijven van zijn leven, verliest Sally haar
eigen gezin en zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht
bitterzoete wraak zorgt...
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt gelaten door haar grote liefde
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?
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their
technology and their world. The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
Tegels lichten - of ware verhalen over de autoriteiten in het land van de voldongen
feiten stamt uit 1972 en is het bekendste en meest geprezen werk van H.J.A. Hofland,
die in 1999 door zijn vakgenoten werd uitgeroepen tot `Journalist van de eeuw en in
2011 voor zijn gehele oeuvre werd bekroond met de P.C. Hooftprijs. Bij de uitreiking
van die prijs werd Tegels lichten als volgt omschreven: `Hofland lichtte de tegels van de
verwerking van de oorlog, de politionele acties en de restauratie van het oude bestel na
de oorlog. Hij wierp ook het volle licht op kwesties die in Nederland in achterafkamers
en wandelgangen werden bedisseld, zoals de Greet Hofmans-affaire. Genadeloos
bekritiseert Hofland de 'schichtigheid van Nederlandse autoriteiten' in de jaren zestig,
maar evenzo ontleedt hij de `grote verzetsgebeurtenissen uit die tijd: juni 1966, provo,
kabouters hun succes ten opzichte van wat hij de `generatie der aarzelaars noemt en
hun ondergang. Het laatste hoofdstuk, `De bananenmonarchie genaamd en in 1985
toegevoegd, heeft nog altijd weinig aan actualiteit ingeboet. De belangrijkste
journalistieke prijs van Nederland, De Tegel, is naar dit boek vernoemd.
Anthony Riches, Wonden van eer `Dit is snelle, pakkende fictie om de hele nacht door
te lezen.' Conn Iggulden Marcus Valerius Aquila is nog maar net aangekomen in
Brittannië als hij moet rennen voor zijn leven. Hij is namelijk door de machtswellustige
keizer Commodus veroordeeld tot een oneervolle dood. Zijn plan is om een nieuwe
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identiteit aan te nemen, te dienen in een obscuur regiment bij de Muur van Hadrianus
en zich schuil te houden, in de hoop op gerechtigheid. Maar dan komt er een
barbarenleger vanuit de woestenij ten noorden van de Muur opzetten en moet Marcus
bewijzen dat hij sterk genoeg is om een leger te leiden in een brute oorlog tegen een
genadeloze vijand. Wonden van eer is het verhaal van een jonge strijder in het hardste
en succesvolste leger van de klassieke oudheid. `Steekt overal met kop en schouders
bovenuit... Levendige personages voeren hun strijd rond de noordelijke grens met een
zeldzame combinatie van precieze details en rauwe emotie.' Manda Scott Anthony
Riches studeerde militaire geschiedenis aan de universiteit van Manchester.
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.
De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte
moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst
professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een
zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer geweest bij haar moeder en is nu de
perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele
kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en geen kwaad is. Maar ze komt in
de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige
Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal neergezet. Ewells
talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de
relevantie van rechtvaardigheid.
The DirectorPopular Science
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee broers
verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot
welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen
aan zijn vader, met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn
isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden
Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.

George Soros staat bekend om zijn visionaire ideeën over de wereldeconomie en
-politiek. In dit boek beschrijft hij hoe de financiële crisis in Europa en de VS zich
heeft kunnen verdiepen in de jaren 2008-2011, en waarom hij voor de komende
jaren een globalisering van de crisis voorziet. De maatregelen die tot nu toe door
de overheden zijn genomen, schieten volgems hem tekort. Soros stelt in dit boek
alternatieve oplossingen voor. Hij pleit voor vergaande aanpassing van het
financiële systeem, roept op tot gemeenschappelijke internationale actie, en
geeft daarvoor concrete suggesties.
De afgelegen planeet Durdane is lang geleden gekoloniseerd door een
Page 2/4

Read Book Peugeot 407 Coupe User Guide Shujiaore
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.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn
aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit
te kopen.
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 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.
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de
bolsjewieken is vermoord. Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het
door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan
zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej
begint Lydia aan een levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia
alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier.
Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader.
Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen...
Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde
orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en
sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels
en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder
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verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over
Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na de
Russische Revolutie.
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