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Vijf eeuwen kostbaar zilver krijgen een ereplaats in M. Luxueus tafelgerei, religieuze objecten
en verrassende curiosa vertellen een verhaal over de rijke geschiedenis van Leuven en
Brabant. Van gotiek tot art deco krijg je een overzicht van schitterende creaties in opdracht van
de stad, haar welgestelde burgers, de gilden, de universiteit, kerken en abdijen. ZILVER
etaleert Leuvense curiosa, zoals de gouden stadssleutel en het zilveren inktstel van de
burgemeester, zeldzame ontwerptekeningen, ceremonieel gildezilver en rijkelijke bierpotten.
De tentoonstelling pakt uit met pronkstukken zoals de oudste windmolenbeker ter wereld en
een schitterend ensemble van zilveren primusgeschenken. Stuk voor stuk weerspiegelen ze
het prestige dat met de jaarlijkse universitaire competitie in de 17de en 18de eeuw te behalen
viel. Ontdek naast middeleeuwse kerkschatten ook het kleurrijke design van monnik-edelsmid
Dom Martin. In de jaren 1920–1930 kent zijn unieke stijl een wereldwijd succes. Na ruim
tachtig jaar keren zijn art-decopareltjes weer even terug naar Leuven.0 0Exhibition: M Museum Leuven, Leuven, Belgium (12.02.- 12.07.2015).
In 1998, tijdens de tweede Congolese oorlog, opende gynaecoloog Denis Mukwege een
ziekenhuis waar hij vrouwen behandelt die het slachtoffer zijn van gewelddadige
verkrachtingen. Congolese milities hebben verkrachting en genitale verminking tot
oorlogswapens gemaakt: niet alleen worden de vrouwen kapotgemaakt, ook familieverbanden
en sociale en economische structuren worden vernietigd. Mukwege stelt deze misdaden aan
de kaak, maar de Congolese regering blijft ze ontkennen. In 2006 informeerde hij in een
toespraak voor de Verenigde Naties de internationale gemeenschap. Mukwege heeft
meerdere moordaanslagen overleefd en wordt voortdurend beveiligd. Hij strijdt onvermoeibaar
aan de zijde van de vrouwen om een einde te maken aan deze onaanvaardbare wreedheden.
Pleidooi voor leven is het verslag daarvan. Tegelijkertijd is het boek een autobiografie:
Mukwege vertelt hoe uit zijn achtergrond verklaarbaar is dat dit zijn levenspad werd. Op 5
oktober 2018 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Nadia Murad Basee.
Laat je meevoeren naar het Egypte van de farao's, magiërs en graftombes In de nieuwe Setneserie van Christian Jacq maken we kennis met de jongste zoon van Ramses II, Setne. Als
briljant magiër is hij de aangewezen persoon om te vechten tegen het kwaad. Een zwarte
magiër heeft namelijk een kostbare schat in de graftombe van Osiris vervloekt en wil hem
inzetten als machtig wapen tegen Ramses de Grote. Setne is vastbesloten de vloek op te
heffen. Samen met de getalenteerde en aantrekkelijke Sekhet zet Setne alles op alles om zijn
doel te bereiken. Kunnen ze samen het koninkrijk van de ondergang redden? En kan hun
liefde zelfs het allerergste kwaad overwinnen?
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 armen. Emma kan niets bewijzen. De politie gelooft haar niet. Hoe kan zij hun
aan het verstand brengen dat haar zoontje is ontvoerd?
Deel 1 van de After-serie Het meisje en de badboy: een droom komt uit... De achttienjarige
Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren
aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit
onder de tattoos en piercings. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al
probeert ze zich daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant
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kennen en wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah,
en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is. De pers over de After-serie ‘Heerlijk
boek, dat een sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ LINDA.meiden ‘Een
wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld,
nu is er After.’ Glamour
Echte liefde, valse vrienden, roddel en achterklap: Welkom terug in Manhattan, 1899 Na het
afscheid van Elizabeth Holland, zoemt het in de beau monde van New York van de geruchten
over haar vroegtijdige dood. Alle ogen zijn gericht op haar naasten: haar ondeugende zus
Diana, die de familie-eer nu moet zien te redden, haar gedoodverfde verloofde Henry
Schoonmaker, de verleidelijke Penelope Hayes, in de startblokken om alles wat haar beste
vriendin achterliet in te pikken (inclusief Henry), en zelfs Elizabeths voormalige dienstmeisje,
de sluwe Lina Broud, die bij gebrek aan afkomst met roddel en achterklap de buit binnen hoopt
te halen. Terwijl oude vrienden elkaars rivalen worden, wordt Manhattans meest exclusieve
incrowd bedreigd door gefluister uit het verleden.
Dans les derniers chapitres de l'Enfant que tu étais, le petit Tolia avait douze ans, et sa famille,
quittant Sofia, venait de s'installer à Bruxelles. Le voici maintenant qui termine ses études
secondaires. Nous sommes en 1938 et plusieurs choix s'offrent au jeune Anatole Bisk :
s'orienter vers la technique ou l'érudition, guerroyer en Espagne avec les républicains, ou se
réfugier dans la neutralité belge. Etre de son temps, ou hors de lui. Il hésite, il change d'avis...
Comment prendre sa décision dans le grand vacarme de la planète, qui balance entre guerre
et paix ? Hitler hurle à l'arrière-plan, Chamberlain pleurniche, Mussolini se pavane, Staline
attend, Daladier tente de sauver les meubles. Tolia saluerait le 10 mai 1940 comme une
sinistre délivrance, s'il n'y avait aussi, par bonheur, l'apprentissage de l'amour, ou son illusion.
Avec le ricanement de la dérision, et la verve satirique d'un visionnaire, Alain Bosquet mêle à
celui de sa vie le roman d'une époque. Et, dépassant la simple autobiographie, son livre
impose définitivement un personnage, une oeuvre, un écrivain.
Rusland 1620. In een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin
Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun ontembare
hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de eigenzinnige edelvrouwe uit
handen van struikrovers te redden.Maar de lieftallige Synnovea beloont zijn moed met verraad:
zij verstrikt hem in een zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst
te ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's charmes, loopt met open ogen in
de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet.Als Tyrone de waarheid ontdekt, is hij
verbitterd tot in het diepst van zijn ziel. Woedend zweert hij niets meer met Synnovea te maken
te willen hebben. Maar tot Tyrones grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot
zijn wettige echtgenote te nemen.En Synnovea, gevangen in het vuur van ongekende
hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos. Radeloos omdat ze beseft dat ze in
haar eigen val is gelopen en de liefde van de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.
Een van de meest opmerkelijke liefdesverhalen ooit De wereld is binnengevallen door een
onopgemerkte vijand die het lichaam van mensen gebruikt en de ziel eruit verwijdert. Alleen
Melanie Stryder weigert haar lichaam te verlaten. Wandelaar, die Melanies lichaam heeft
overgenomen, komt erachter dat de geest van de vorige bewoonster van haar nieuwe lichaam
nog steeds aanwezig is. Ze kan zich niet verzetten tegen de herinneringen van haar lichaam
en verlangt naar een man die ze nooit heeft ontmoet. Noodgedwongen worden Melanie en
Wandelaar bondgenoten en gaan ze op zoek naar de man van wie ze allebei houden.
Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat
Hardin wreed kon zijn, maar als haar een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun
relatie, slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige jongen op
wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet?
Ze wou dat ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering
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aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige
zoenen. Hardin beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de
grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt
veranderen? Anna Todd was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een
liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische Afterserie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom
uit.

De 14-jarige Eric heeft zich aangesloten bij een groep branieschoppers en heeft een
voorwaardelijke straf gekregen. Zijn dwarse, onverschillige gedrag verandert wanneer
hij de oude meneer Beck ontmoet die 40 jaar lang in de gevangenis heeft gezeten.
De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een
ander. Om hem uit haar hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door
Amerika. Daar ontmoet ze Jensen Bergstrom, een extreem aantrekkelijke man die
Pippa direct haar Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en
afstandelijk. Na een pijnlijke scheiding weigert hij zich te binden. Maar de
aantrekkingskracht tussen Pippa en hem valt niet te ontkennen... Kan de ondeugende,
excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen voorgoed voor zich winnen?
Peter (17, ik-figuur), een wiskundig genie, heeft last van paniekaanvallen. Tijdens zo'n
aanval blijkt zijn moeder, een geniale wetenschapper, te zijn neergestoken en is Peters
tweelingzus Anabel spoorloos verdwenen. Peter komt terecht in een wereld vol
spionnen en weet niet wie hij kan vertrouwen. Vanaf ca. 15 jaar. `
Een adembenemende roman waarin vele onbeantwoorde vragen uit het
wereldberoemde Papillon, het eerste boek van de voortreffelijke Henri Charrière,
worden beantwoord. In de verrassende en prachtige roman Banco wisselen avonturen
zich af met de voorgeschiedenis van de bancoklant. Papillon vestigt zich na zijn
ontsnapping van Duivelseiland in 1945 in Guyana, Venezuela, waar hij het ene na het
andere keiharde avontuur beleeft. Charrière vertelt vol humor, spanning, wijsheid en
ontroering. Voor iedereen die zich heeft laten meeslepen door Papillon is Banco een
absolute must.
Een coquette vrouw (1915) is een indringende roman over de drang naar vrijheid en
onafhankelijkheid van een jonge vrouw. Ze trouwt met een oudere man die weinig oog
heeft voor haar talent (ze schrijft verhalen) en voor haar verlangen om gezien,
begrepen en bemind te worden. Carry van Bruggen baseerde deze roman op haar
eigen huwelijk met journalist Kees van Bruggen, dat onvermijdelijk op een scheiding
uitliep. Maar in Ina, de hoofdpersoon, tekende ze vooral de harde confrontatie die
iedereen in zichzelf herkent: die tussen ratio en gevoel.

Inleidend studieboek over de theorie en praktijk van public relations.
De nieuwe roman van de auteur van Een verleidelijk aanbod Een gevaarlijk
verlangen Samantha Young Van de auteur van Een verleidelijk aanbod Jo
Walker is eraan gewend om voor zichzelf te zorgen. Tot ze iemand ontmoet die
haar de touwtjes uit handen neemt... Cameron McCabe is Jo's sexy nieuwe
collega in de bar. Ze krijgt het warm en koud tegelijk als hij ook maar in de buurt
is. Voor het eerst in haar leven wordt Jo in de verleiding gebracht om haar gevoel
te volgen. Maar ze heeft een relatie met een oudere, welgestelde man. En
hoewel Cam haar beter, veel beter, wil leren kennen, trekt Jo met succes haar
muren op. Wanneer Cam zijn intrek neemt in de leegstaande flat beneden Jo en
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haar familie, is de aantrekkingskracht niet meer te bedwingen. Vooral omdat
Cam vastbesloten is al Jo's geheimen te ontdekken... Samantha Young woont in
Stirlingshire, Schotland. Ze is dol op schrijven en heeft een aantal romans zelf
gepubliceerd. Ze brak door met Een verleidelijk aanbod. De roman werd in
meerdere landen een bestseller. Een gevaarlijk verlangen is de opvolger.
Tiny en Nicolien gaan bij buurvrouw 'heks' op bezoek.
Drie verhalen, drie vrouwen: Norah, Fanta en Khady Demba. Norah moet van
haar vader naar Senegal komen om haar broer te verdedigen voor de rechtbank.
Fanta volgt haar blanke man naar Frankrijk, waar hun huwelijk zware averij
oploopt. Khady Demba, een jonge weduwe, wordt op weg gestuurd naar Europa.
NDiaye laat op een respectvolle en ingetogen manier zien hoe deze vrouwen
vechten voor het behoud van hun waardigheid.
Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde. Mensen reisden naar
het einde van de wereld om het te vinden. Ze logen ervoor om het te krijgen. Ze
deden er zelfs een moord voor. Toen werd er, eindelijk, een behandeling voor
gevonden. De regering verlangt nu van haar burgers dat deze tegen liefde
behandeld worden wanneer ze achttien jaar oud worden. Lena Haloway keek
altijd uit naar de dag van haar genezing. Een leven zonder liefde is een leven
zonder pijn: veilig, afgepast, voorspelbaar en gelukkig. Maar vijfennegentig
dagen voor haar behandeling overkomt Lena het onmogelijke: ze wordt verliefd.
Lauren Oliver studeerde af aan de University of Chicago en volgde een Master of
Fine Arts aan New York University. Ze werkte bij een uitgeverij en is nu fulltime
schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New York.
Fool’s Gold 6 - Helemaal de zijne Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één
probleem: er wonen te weinig mannen... Oké dan, Nevada Hendrix accepteert uiteindelijk toch
de droombaan die Tucker Janack haar aanbiedt. Ze doet dat alleen wel onder een duidelijke
voorwaarde: hun werkrelatie moet puur zakelijk blijven. Hij heeft haar hart al eens gebroken,
en ook al was dat jaren geleden, ze weet nog goed hoeveel moeite het haar heeft gekost die
dreun te boven te komen. Dus ook al voelt ze ondanks alles nog steeds iets voor hem, ze zal
voet bij stuk houden. Gelukkig is zijn verblijf in Fool's Gold maar van korte duur... Deel 6 van
de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Het grootste deel van Muchachas 3 speelt zich af in Saint-Chaland en gaat over Stella’s
wraak en de vernietiging van Ray en zijn kliek. Stella en Joséphine zien elkaar eindelijk terug
nu ze weten dat ze halfzussen zijn. In New York blijft Gary twijfelen tussen Hortense en
Calypso. Hortense, die zich van geen kwaad bewust is, is volop bezig met de lancering van
haar eigen modehuis samen met de rijke Elena. Het wordt echter snel duidelijk dat de oude
gravin Hortense niet zomaar subsidieert: ze is uit op wraak... Voor sommigen is het moment
van de wraak aangebroken. Voor anderen dat van de verlossing. Of van de hoop. Alles
verstrengelt zich, ontwart zich, verstrengelt zich opnieuw. De muchachas zetten grote stappen
voorwaarts. Je weet nooit wat er gaat gebeuren. Hou je adem in en kruis je vingers. En vooral:
viva las muchachas!
Even buiten Clanton, een klein plaatsje in de zuidelijke staat Mississippi, vindt een afschuwelijk
misdrijf plaats. Het tienjarige zwarte meisje Tonya Hailey wordt ontvoerd, mishandeld en
meerdere malen verkracht door twee witte jongens. Ternauwernood overleeft ze het drama,
maar haar leven is voorgoed verwoest. Tot grote opluchting van de inwoners van Clanton
worden de daders snel gepakt. Maar Tonya’s hevig geëmotioneerde vader heeft weinig
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vertrouwen in justitie en neemt het recht in eigen hand. Hij vermoordt de twee verkrachters van
zijn dochtertje. De rollen zijn nu omgedraaid. Het is nu Hailey die terecht moet staan. De
aanklager en de rechter zijn wit, de verdachte is zwart. Jake Brigance, verdediger van ‘kleine’
criminelen als winkeldieven en dronken automobilisten, neemt de verdediging op zich. Zijn
opponent is Rufus Buckley, een zeer ervaren aanklager die de hele zaak wil gebruiken als
publiciteitsstunt.
Een afgezette Noordafrikaanse dictator overdenkt voor het vuurpeloton zijn bloedige loopbaan.
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