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In de crypte van de familie De' Medici in Florence
onderzoekt Edie Granger met haar oom Carlin
Mackenzie de gemummificeerde lichamen van de
machtigste Italiaanse familie van de Renaissance. De
vondst van een onbekend zwart object in het lichaam
van Cosimo de' Medici heeft grote gevolgen. Voor
Mackenzie is het de meest belangwekkende en
bedreigende ontdekking uit zijn carrière zijn leven is hij
niet meer zeker. Voor Edie is de vondst het begin van
een bezeten en levensgevaarlijke zoektocht...
Superhelden hebben zich losgemaakt van stripboeken
en zijn een dynamisch onderdeel geworden van onze
cultuur. Doordat zij voortdurend grenzen opzoeken,
houden zij ons een spiegel voor. Daardoor krijgen we de
kans onszelf en onze onbegrensde mogelijkheden beter
te begrijpen. Chopra ontrafelt de zeven wetten van de
wereld van superhelden. Hij legt de waarde ervan uit en
laat zien hoe je ze kunt toepassen in je eigen leven en in
de wereld om je heen.
‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en
draait om het stadje Mitford, zo'n pittoresk plaatsje waar
iedereen van droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren
dingen worden altijd teruggevonden, en zieke mensen
worden onvermijdelijk beter. Het is prachtig gelegen en
ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de
plaatselijke dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven
nodig aan verandering toe is, wordt hij volledig uit balans
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gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen
overvallen. Een grote zwerfhond volgt hem op weg naar
huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig jongetje
wordt plotseling aan zijn zorg toevertrouwd. En zijn
aantrekkelijke nieuwe buurvrouw vindt haar weg naar
zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt
nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is
het derde deel van een serie over het stadje Mitford.

Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort.
Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de
avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in
te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor
haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella,
speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt
oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van
haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die
als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van
Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde
brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht
dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar
Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken.
Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op
en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella
laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart
van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam
ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders
uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had
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gehouden. '
‘De groene heuvels’ van Jan Karon is het derde
deel in de serie ‘Welkom in Mitford’ en staat garant
voor uren ontspannen leesplezier. Jarenlang is
Father Tim, de dominee van Mitford, gelukkig
getrouwd geweest met zijn werk en zijn gemeente.
Nu is hij getrouwd met zijn levendige buurvrouw
Cynthia. Het leven in Mitford heeft nog nooit zo vol
verrassingen gezeten. Zijn vrouw laat zijn – toch al
stokoude – muren er nog ouder uitzien en verbrandt
zijn gordijnen. De jongen die als een zoon voor hem
geworden is, maakt een keuze die Father Tims hart
breekt. En het leren omgaan met de computer is nog
verschrikkelijker dan zijn aanvaringen met een
aantal gemeenteleden. Maar dit is allemaal niets
vergeleken bij de gebeurtenissen op het
kampeerweekend van de kerkelijke jongerengroep –
gebeurtenissen die een ander mens van hem
maken. ‘De groene heuvels’ is het los te lezen
vervolg op ‘Thuis in Mitford’ en ‘Er brandt nog
licht’. Met veel vaart en humor schrijft Jan Karon
over warme, levenslustige personages in een
pittoreske omgeving. Mitford is het dorpje waar
iedereen van droomt.
Dit boekje is een vertaling van ?Purity of heart?. Dit
is een boek met 10 brieven van William Booth
gericht aan zijn soldaten om ze aan te sporen om
een zuiver hart te krijgen en te houden. Geschreven
rond 1902.
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Het potlood praatte zachtjes tegen me terwijl ik tekende.
Ze zei: Ik ben je vriendin tot in de eeuwigheid. Ik vroeg:
Wat is eeuwigheid? Potlood antwoordde: Waar geen
muren of vloeren zijn. Waar het licht is en je de muziek
van de wind kunt horen. Een kind wordt door haar
strenggelovige ouders in huis gevangengehouden.
Hester heeft nog nooit met een ander kind gesproken of
de buitenwereld gezien. Haar enige bezit is een
geïllustreerde kinderbijbel, en de beeldspraak daaruit
vormt het enige houvast waarmee ze op poëtische wijze
grip krijgt op de wereld. Haar vriendjes zijn Kat, lepel,
deur, knop, bezem en boom, die haar soms vertellen wat
ze moet doen. Op een dag zegt knop tegen Hester:
Draai me om draai me om, en ze vindt de weg naar het
verboden buiten.
op een septemberavond in 1785 krijgt koopman Hancock
urgent bezoek van een van zijn kapiteins: hij heeft diens
schip verkocht in ruil voor een meermin, dat
onweerstaanbaar mysterieuze wezen van de zee.
Geruchten verspreiden zich razendsnel door de haven,
koffi ehuizen, salons en bordelen: iedereen wil het
wonder aanschouwen! Door de meermin dringt Hancock
zelfs door tot de fi ne fl eur van Londen en op een
opulent feest ontmoet hij Angelica Neal, oh, de meest
begerenswaardige aller vrouwen... en een zeer vaardige
courtisane. Hun onwaarschijnlijke liaison stuurt hun
leven een riskante kant op. In deze verrukkelijke, uiterst
geslaagde debuutroman met veel oog voor schitterende
details onderzoekt Imogen Hermes Gowar wat klasse,
familie en vrouwzijn betekende in het Londen van de
achttiende eeuw.
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Na de dood van zijn te jong overleden vriendin Paule
zoekt de hoofdpersoon zijn toevlucht tot Feil, een dorpje
aan de oever van de Maas. Hij huurt een kamer bij de
vriendelijke Madame Outsander en raakt bevriend met
de cafébezoekers, de pastoor en de doodgraver. In het
ooit bruisende dorp zijn de mensen ongelukkig, maar
stuk voor stuk helpen ze hem ieder op zijn eigen manier
over het verlies heen. En de Maas, die ouwe trouwe
onopzichtige rivier, wordt voor hem een plek waar hij de
rust vindt om verder te gaan. Langzaam drijven de
seizoenen voorbij en heelt de verse wond van het
verlies. Een bleek litteken is datgene wat overblijft. Met
Rivier van vergetelheid schreef Claudel een intense
debuutroman waarin hij het verlangen naar de ander en
de eeuwige zoektocht naar zelfinzicht in al zijn heftigheid
heeft verwoord. 'Begiftigd met een geweldig
waarnemingsvermogen en een onmetelijk gevoel voor
empathie, weet Claudel het verdriet tot in zijn puurste
vorm te bereiken'. Magazine littéraire 'Dit verhaal over
rouw en herinnering valt op door de precisie waarmee de
beelden worden opgeroepen aan de hand van beeldend
proza.' La Quinzaine littéraire 'Mooi verhaal dat van
binnenuit is geschreven, verdrietig en gevoelig.' La Croix
Een geslaagde echtgenoot, een prachtige dochter en succes
als schilderes: Julia Warwick heeft alles. Tot ze na een val
van een paard opeens haar gezichtsvermogen verliest. De
artsen kunnen geen medische oorzaak voor haar blindheid
vinden. Is er misschien iets wat ze niet wíl zien? Christian
Carver heeft negen jaar in de gevangenis gezeten,
veroordeeld voor een moord die hij niet heeft begaan. Bij zijn
vrijlating is zijn verbittering over het feit dat Julia - ooit zijn
grote liefde - twijfelde aan zijn onschuld en met een ander
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trouwde nog even groot. Wanneer hij terugkeert naar Ridge's
Race, kan een ontmoeting tussen Julia en hem niet uitblijven.
Voor beiden roept deze confrontatie vele vragen op. Moet
Julia aan Christian vertellen dat híj de vader is van haar
dochtertje en waarom ze destijds voor een andere man koos?
Wie pleegde de moord waarvan Christian werd beschuldigd?
Maar vooral: kunnen ze elkaar ooit weer vertrouwen? Dit
verhaal is eerder verschenen.
Historisch overzicht van de beginperiode van de Tachtigjarige
Oorlog, tot het jaar 1567, door de Duitse dichter en historicus
(1759-1805).
Toen de wereld nog jong was en Faerie heette, regeerde de
magie en waakten de Elfenstenen over het land en zijn
inwoners. Als een Elvenmeisje hopeloos verliefd wordt op
een jongen uit het Schaduwrijk verliest ze meer dan haar
hart. Duizenden jaren later leest de jonge Druïde Aphenglow
Elessedil een dagboek met daarin de schokkende waarheid
over de verdwenen Elfenstenen. Aphenglow wordt door deze
kennis doelwit van huurmoordenaars en moet met haar
bondgenoten vluchten om de wereld te behoeden van een
nieuwe duisternis. De bewakers van Faerie is de start van
een nieuwe trilogie over het meest populaire tijdperk in de
Shannara saga en speelt zeven jaar na De Hoge Druïde van
Shannara- trilogie.
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