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In dit vijfde deel in Robert Jordans Het Rad des Tijdscyclus bereiden de Verzakers de terugkeer van de
Duistere voor. Alleen Rhand Altor kan ze stoppen. Er
is geen tijd te verliezen... Robert Jordan, Rad des
Tijds 5 - Vuur uit de Hemel Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus
van de afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos
verhaalt Robert Jordan van een profetie die lang
geleden is gedaan, van een eeuw die lang geleden
is voorspeld, de eeuw die nu is wedergekomen op
het Rad des Tijds. Alles wat was, wat is en wat zal
zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te gaan.
Want zo staat het geschreven... 5 Vuur uit de Hemel
Het Einde van de Eeuw nadert met rasse schreden,
de winden der verandering doen hun werk, tot groot
verdriet van velen. Rhand Altor, die onder enorme
druk staat, leidt een wankel verbond tegen de
Schaduw, terwijl de Duistere het web weeft waarin
hij de mensheid aan zich wil onderwerpen. Daar
komt nog bij dat de winter is aangebroken, maar
vreemd genoeg blijft de hitte en heersen droogte en
hongersnood. Velen willen Rhand aan hun zijde. Wie
zal slagen? Wie niet? Wat ook de uitkomst zal zijn,
de prijs zal hoog zijn... `Robert Jordan is verreweg
de populairste fantasy-auteur van nu, en dat laat
zich heel goed verklaren.' New York Times
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Alexandra LaDuca, intelligent rechercheur en
uitstekend scherpschutter, lijkt iedere zaak die de
FBI haar geeft aan te kunnen. Maar dan wordt ze
gevraagd om de Secret Service te ondersteunen
tijdens een bezoek van de president aan de
Oekraïne. Het is haar taak een gevaarlijke en tegelijk
charmante topcrimineel in de gaten te houden. De
opdracht blijkt veel omvangrijker en vele malen
gevaarlijker dan ze dacht. Ze doet ontdekkingen niet
alleen de veiligheid van de president, maar ook haar
eigen leven op het spel zetten. Als de maffia lucht
krijgt van haar rol begint het web van gevaar zich om
haar te sluiten. Een adembenemende thriller die je
ongenadig in zijn greep houdt. Noel Hynd is een
gevestigd auteur die vele thrillers op zijn naam heeft
staan.
Het meeslepende verhaal van een sterke vrouw, een
politiek dier met maar één blinde vlek: de
onvoorwaardelijke liefde voor haar kinderen. Geen
vrouw is in haar leven zozeer belasterd als
Catharina de Medici. Geboren in 1519 in het
geslacht van de De Medici's, de beroemde
Florentijnse familie van machthebbers, wordt ze al
op jonge leeftijd betrokken bij allerlei politieke
machinaties. Ze wordt gevangengezet door vijanden
van de familie en uitgehuwelijkt aan een prins, die
later koning Hendrik II van Frankrijk wordt. Haar rol
als koningin is omstreden: was Catharina een koude,
meedogenloze moordenares of juist de meest
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competente monarch die Frankrijk heeft gekend?
Jeanne Kalogridis studeerde Russisch en
microbiologie. Voordat ze fulltime ging schrijven
heeft ze in Washington acht jaar lesgegeven in
'Engels als tweede taal'. De duivelse koningin is haar
tweede roman die in het Nederlands verschijnt.
Eerder publiceerde ze Het portret van Mona Lisa.
Overzicht van met name de Griekse mythologie.
Nebraska, 1850. Boeren en goudzoekers trekken
steeds verder naar het westen maar de winter is zo
onbarmhartig dat vier vrouwelijke pioniers hun
verstand verliezen en naar de bewoonde wereld
moeten worden teruggebracht. De ongetrouwde
Mary Bee Cuddy heeft geen andere keus dan de rol
van homesman op zich te nemen, en wordt tegen wil
en dank bijgestaan door George Briggs, een
onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis
vol beproevingen: Mary en George delen de zorg
voor een groep krankzinnige vrouwen, maar binden
ook de strijd aan met de elementen, de
eenzaamheid en, bovenal, elkaar.
In een aantal teksten uit diverse boeken van
verschillende auteurs wordt een beeld geschetst van
de denk- en leefwereld van koningin Wilhelmina
(1880-1962).
Als je een gestoorde moordenaar vangt, zou dat
toch op z’n minst beloond moeten worden. Niet voor
brigadier Logan McRae. Hij mag ‘zich verder
ontwikkelen’ bij de regiopolitie, waar hij – terug in
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uniform – achter drugsdealers, winkeldieven en
soms zelfs ontsnapt vee aan moet. Totdat in het
slaapstadje Banff het lichaam van een jong meisje
aanspoelt. Hoofdinspecteur Steele wil McRae terug
bij Moordzaken, maar Logan heeft zijn handen vol
aan zijn eigen B-divisie. Terwijl zijn oud-collega’s
het platteland afstruinen, raakt hij toch in het
onderzoek verstrikt. Eén ding is algauw duidelijk: de
provincie herbergt allerlei gevaarlijke criminelen – en
niet iedereen zal levend naar de stad terugkeren...
De pers over De vermisten en de doden 'Ondanks
de vele verhaallijnen is MacBride's schrijfstijl niet erg
ingewikkeld en leest het boek vlot.' **** Hebban.nl
Terwijl in Een Kroon van Zwaarden, deel zeven in Robert
Jordans Het Rad des Tijds-cyclus, de eindstrijd tussen
de Draak en het Kwade steeds dichterbij komt, wordt het
klimaat langzaamaan slechter. Robert Jordan, Rad des
Tijds 7 Een Kroon van Zwaarden Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is
gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de
eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds.
Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het
geschreven... 7 Een Kroon van Zwaarden Heel
langzaam dringt het besef door dat de Laatste Strijd
nabij is. Rhand Altor verovert nieuwe gebieden in het
zuiden en Egwene Alveren gaat haar troepen voor naar
het noorden, waar de renegaat Elaida regeert. Intussen
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weeft de Duistere een verschrikkelijk web. Hij omkleedt
dode dienaren met een nieuwe omhulsel en geeft hun
een nieuwe naam, een nieuwe opdracht...
De gemoederen lopen hoog op in dit negende deel van
Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Rhand is op
de vlucht wanneer zich een dringend probleem voordoet
aan de grens van Andor. Robert Jordan, Het Rad des
Tijds 9 - Hart van de Winter Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is
gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de
eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds.
Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het
geschreven... 9 Hart van de Winter De gemoederen
lopen hoog op, de spanning neemt toe. Rhand en Min
zijn op de vlucht maar laten op vele plekken vallen voor
hun belagers achter. Elders, in Caemlin, merkt Elayne
dat een troonopvolger het niet gemakkelijk heeft. Naast
opstand, intriges en ambitieuze troonpretendenten heeft
ze te maken met veeleisende en zeer verschillende
groepen geleidsters. Dan wordt haar aandacht gevraagd
voor een dringend probleem aan de noordgrens van
Andor. Ondertussen probeert Cadsuane Sedau te
doorzien wat Rhand van plan is...
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op
school niet erg populair, omdat ze een studiebol is.
Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca. 14
jaar.
In deel zes van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus
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is Rhand op zoek naar bondgenoten. Maar is het genoeg
om de Duistere te verslaan? En kan hij de rampzalige
droogte stoppen? Robert Jordan, Rad des Tijds 6 - Heer
van Chaos Het Rad des Tijds is onbetwist de meest
aansprekende fantasy-cyclus van de afgelopen
decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt Robert Jordan
van een profetie die lang geleden is gedaan, van een
eeuw die lang geleden is voorspeld, de eeuw die nu is
wedergekomen op het Rad des Tijds. Alles wat was, wat
is en wat zal zijn dreigt nu onder de Schaduw verloren te
gaan. Want zo staat het geschreven... 6 Heer van Chaos
Het ogenblik waarop de laatste strijd zal beginnen is
daar. De naties zijn ten prooi gevallen aan de gevreesde
Verzakers, die de terugkeer van de Duistere
voorbereiden. De enige die mogelijk in staat is de snode
plannen te voorkomen, is Rhand Altor. Maar hij is nog in
Rhuidean en wacht daar op de uitkomst van het beraad
van de Aielstammen. Zullen zij zich onder zijn banier
scharen, of niet? En dat terwijl er geen tijd te verliezen
is... `Verbeelding en vertelkunst evenaren inmiddels die
van Tolkien.' Publishers Weekly
Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur
van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden
overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij
heeft alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor
geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in
een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij
weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te koppig of
bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de
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controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt.
Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels
programmeringscode te schrijven. Hij zal diep moeten
graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor
altijd verliezen.
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 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.
Brieven van de Groningse graficus en drukker
(1882-1945).
De Schemer breekt aan in dit tiende deel in Robert
Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. Hierdoor komen de
helden voor een moeilijke keuze te staan. Allen verkeren
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in levensgevaar... Robert Jordan, Rad des Tijds 10 Viersprong van de Schemer Het Rad des Tijds is
onbetwist de meest aansprekende fantasy-cyclus van de
afgelopen decennia. In dit ambitieuze epos verhaalt
Robert Jordan van een profetie die lang geleden is
gedaan, van een eeuw die lang geleden is voorspeld, de
eeuw die nu is wedergekomen op het Rad des Tijds.
Alles wat was, wat is en wat zal zijn dreigt nu onder de
Schaduw verloren te gaan. Want zo staat het
geschreven... 10 Viersprong van de Schemer Onze
helden staan voor een moeilijke keuze. De Schemer
breekt aan en de macht van de Duistere neemt toe.
Erger nog, alle betrokkenen verkeren om uiteenlopende
redenen in levensgevaar. Zo ontdekt Mart, op de vlucht
met de Dochter van de Negen Manen, dat zowel de
Schaduw als de Seanchanen hem op de hielen zitten. Hij
is niet de enige die onder grote druk staat. Zo probeert
Perijn zijn gevangengenomen vrouw Faile te bevrijden
en belegeren de rebellerende Aes Sedai van Egwenes
Tar Valon. In Andor vecht Elayne voor de Leeuwentroon,
door vijanden omringd, wat dubbel gevaar oplevert. En
Rhand? Voor hem is er, ondanks zijn inspanningen,
eigenlijk niets veranderd. Hij wordt nog steeds gehaat en
gevreesd... `Robert Jordan staat op eenzame hoogte.'
Publishers Weekly
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van
Londen naar New York heeft haar een droom baan en
een sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht
moet ze naar Hollywood om de meest begeerde acteur
van dat moment te interviewen: James Jacobs. Met haar
beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend
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van Rodeo Drive en Malibu Beach. Maar Angela komt er
al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen
bestaat uit glitter, glamour en zonneschijn. Ze heeft het
gevoel dat James Jacobs, ondanks zijn reputatie van
vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als
de paparazzi intieme fotos van haar en James nemen, is
Angela ineens zelf het onderwerp van alle roddels. Kan
ze haar baas en belangrijker nog haar vriend ervan
overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze
lezen?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de
laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn
gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat
geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks
beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor
het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de
maffia heeft andere plannen en er staat een prijs op het
hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige
zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal
Jason een schild vormen tegen chantage, moord en
ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en
Jason samen moeten werken. En met een
sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen
hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer, James
Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action
packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford
verscheen: De Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld
Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie
De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg
van de draak De ring van aarde De ring van water De
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ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de
hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep
lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord
was: Youp! Daarna vroeg hij welke columnist
onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:
Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op
de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend
te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem
hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen.
Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een
wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op
George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het
nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal ook niet
echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp
denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is
een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik.
Is dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Mythologie voor Dummies [pocketeditie]Pearson
Education
Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het
boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In
Man man man, het boek vertellen Domien Verschuuren,
Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de
podcast Man man man – je alles wat je altijd al wilde
weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals
de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken over
mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige
inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet,
en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan
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onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere
persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne
hebben om over emoties te praten of te tonen wie ze
echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan
een half miljoen streams een van de meest beluisterde
podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die
voortkwamen uit de podcast lokten duizenden mensen
naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende
stap in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is
niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge
gesprekken, steeds over een ander thema, zitten vol
bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun
openhartigheid.’ **** de Volkskrant
Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis?
Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar
voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te
vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn
broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat
betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet
logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij
meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Skiinstructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor
elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby haar werk
gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op
wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd
is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal
opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen.
Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden
verwacht: Tyler kust haar, en nu is alles anders...
`De betovering is verbroken, zeggen mensen wanneer hun
grote liefde voorbij is. `Het sprookje is uit , als was het een
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illusie waarmee hun gevoel hen al die jaren had bedrogen.
Alsof het een verblinding is geweest, en ze nu verdriet
hebben omdat ze beter zijn gaan zien. `Ik ben droeviger maar
wijzer, verklaren ze, alsof liefhebben een vorm van domheid
was en hun ontgoocheling een dure, maar noodzakelijke
levensles. Het tegendeel is waar. Liefhebben is de illusie niet,
maar leven. `Te willen beschermen wat je lief is, desnoods
voorbij dit leven. Dit lijkt Tilly s drijfveer. Zij is ernstig ziek en
zoekt een vervangster voor zichzelf, iemand die straks haar
plaats naast haar man kan innemen. De vrouw die zij vindt
blijkt echter zo perfect bij hem te passen dat hij haar zonder
dat Tilly dit wist zelf al had gevonden en in het geheim al een
relatie met haar heeft gehad. Door de verrassing die Tilly hun
bereidt, verandert haar tragedie in een klucht. Maar wie heeft
daarvan eigenlijk de regie? Niets is wat het lijkt. Eén man,
twee vrouwen en een afgelegen huis op een zonnig vakantieeiland. Een wrange komedie over liefde, trouw, overspel en
wraak voor iedereen die ooit geloofd heeft in de liefde.
Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder
barre omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken
hecht bevriend. Als de gezondheid van Anna verslechtert,
besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek naar Vasili,
Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te
bereiken en zijn vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in
het kamp vecht om in leven te blijven, merkt Sofia dat ze
meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes
van de steppe is het meeslepende en romantische avontuur
van twee hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk
van een levensgevaarlijke dictatuur.
Populair-wetenschappelijke artikelen van verschillende
Amerikaanse wetenschappers op het gebied van biologie,
cognitiewetenschap, wiskunde en fysica.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard.
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Bevat ook een ABC en een rekentafel. Een van de gedichtjes
gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte
sierrand.
Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan
opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als
kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en
tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen
de roestige trailer aan de overkant is haar een doorn in het
oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboysheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft
gehad. En aan wie ze op een of andere manier telkens moet
denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar
romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die sinds
het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed,
weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden
dat zo'n stoere vent als hij geen woord kan uitbrengen als hij
zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel
mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij weggeroepen voor een
noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de
jongens te passen...
Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste
moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton
weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel
liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met
haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door
een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even
moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel?
Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het
laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor
de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil
hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd
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door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Beeld van het leven in een Duits concentratiekamp, o.m. aan
de hand van interviews met overlevenden en van tekeningen
die de moeder van de auteur in die periode maakte.

Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de Libanese
verhalen van haar vader en de Turkse liedjes van haar
grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenOosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze
zonder aarzelen naar de wereld waar haar wortels
liggen. Ze begint aan een lange reis, van het kleurrijke
Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de
labyrintische straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba
dat ze als Brits meisje van Arabische afkomst een
bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het
Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en
spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de
dreiging van de Tweede Wereldoorlog een decadente
levensstijl op nahouden. Sommigen onder hen hebben
echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te
winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die
een meisje als zij gemakkelijk kan ontdekken
'De samenwerking tussen Itsik Malpesj en mijzelf is
mogelijk een van de meest onwaarschijnlijke literaire
verbintenissen van de laatste tijd.' Zo begint De
bibliotheek van onvervulde dromen. Door zijn werk in
een inmens archief ontmoet een katholieke Bostonse
jongen, net eenentwintig geworden en afgestudeerd,
Itsik Malpesj, een Russische Jood van in de negentig die
beweert de laatste Jiddische dichter in Amerika te zijn.
Hij ontvangt van hem 22 grote registerboeken, niet
gevuld met cijfers, maar met de memoires van Malpesj in
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het Jiddisch. Die memoires barsten van de avonturen,
drama's, teleurstellingen, gevaren, passie en humor, en
hij besluit die ongehoord moeilijk taak op zich te nemen
om ze te vertalen. Terwijl het leven en de geschiedenis
van Itsik en de zijnen stukje bij beetje aan de
openbaarheid worden prijsgegeven, ontvouwt zich ook
de levensloop van de vertaler. Van het revolutionaire
Rusland naar de Lower East Side tijdens de Depressie
naar het eind-van-de-eeuwse Baltimore, en het verhaal
wordt verteld door twee dichters - een die zich er zeer
van bewust is en een die nog niet weet dat hij het is. De
bibliotheek van onvervulde dromen biedt een warme,
wijze kijk op de voortdurende verrassingen die het leven
biedt en de onontkoombare tand des tijds. Een verhaal
over religie, geschiedenis, liefde, taal en ... typografie, en
vooral over hoe het geloof in woorden zelfs de dood van
een taal kan opheffen.
Wetenswaardigheden over getallen met veel zwart-witte
tekeningen en opdrachten. Vanaf ca. 12 jaar.
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van de
arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway. Haar
droom komt uit, maar is het misschien te mooi om waar
te zijn? Ellen is vanaf haar vijfde een weeskind en wordt
onder hoede genomen door haar oom en tante. Zij laten
haar keer op keer weten dat wat ze ook in haar leven zal
bereiken, aan hun hartelijk te danken is. Wanneer de
verloving met haar nieuwe vlam zich nadert, pleegt hij
plotseling zelfmoord. Wat heeft haar neef Jago hiermee
te maken? En welke mysterieuze familiegeheimen liggen
er verborgen in haar erfenis, het eiland met het
familiekasteel voor de kust van Cornwall? ‘De
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gevaarlijke erfenis’ speelt zich af in het begin van de
twintigste eeuw. Victoria Holt was een van de
pseudoniemen van de populaire Engelse auteur Eleanor
Hibbert (1906 - 1993). Ze wist als geen ander de
geschiedenis onder de aandacht te brengen in haar
boeken door het te combineren met haar rijke fantasie
en romantiek. Hibbert beschikte over een breed talent en
schreef boeken in verschillende genres onder diverse
pseudoniemen, variërend van oude fictieve
familieverhalen tot thrillers. Als Victoria Holt schreef
Hibbert voornamelijk gotische romans die gaan over
romantiek met een tintje mysterie. Hibbert heeft in haar
leven meer dan 200 boeken geschreven die in 20 talen
zijn verschenen en wereldwijd meer dan 100 miljoen
keer verkocht zijn.
‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York,
2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd
gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en
krijgt een nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar
later is Eve een zeer getalenteerde detective van de
New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar
achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast
met een surpriseparty, maar de echte verrassing moet
nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar
drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje
bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar
al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft
gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet
snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van
J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
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Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes
ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een
aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant
staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt
je mee door de straten van New York en weet je met het
kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
‘Wachten op de morgen’ van Karen Kingsbury: een
roman over rouw en de weg naar vergeving. Terwijl
Hannah op de thuiskomst van haar gezin wacht,
realiseert ze zich hoeveel ze heeft om dankbaar voor te
zijn. Tegenspoed lijkt alleen anderen te overkomen, niet
haar. Maar de avond valt en Hannah begint zich zorgen
te maken. Ze hadden allang thuis moeten zijn. En dan
krijgt ze het gevreesde bericht: ‘Er is een ongeluk
gebeurd...’ Een dronken chauffeur heeft de auto
aangereden en Hannahs man en oudste dochter zijn
daarbij om het leven gekomen. Hannah is gebroken van
verdriet. Het enige wat haar nog op de been houdt, is het
verlangen naar wraak. Maar haar strijd om
genoegdoening kan haar niet de rust geven die ze zoekt
en dreigt haar jongste dochter ten gronde te richten. Kan
ze het leren loslaten? Of het al te laat? ‘Wachten op de
morgen’ is het eerste deel in de Vol vertrouwen-trilogie.
Het verhaal gaat verder met ‘Tweede kans’ en
‘Kostbaar geschenk’.
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