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Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder
staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin.
Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het
spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt,
blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
Derde deel in de populaire en succesvolle VESPASIANUS-serie, door NRC
Handelsblad verkozen tot de beste boeken van 2011 'Het tempo is
onverbiddelijk, en maakt het tot een boek dat je niet weg kúnt leggen.!' Goodreads.com Vespasianus is als officier aan de grens van het Romeinse Rijk
gestationeerd, waar hij lokale opstanden moet onderdrukken en de Romeinse
wet moet implementeren. Maar politieke gebeurtenissen in Rome Tiberius
toenemende krankzinnige uitspattingen en de groeiende graancrisis roepen hem
terug naar de stad. Als Caligula keizer wordt, gelooft Vespasianus dat de situatie
zal verbeteren. In plaats daarvan ziet hij de jonge keizer van Romes rijzende ster
veranderen in een bloeddorstige, incestueuze, machtsbeluste gek. Overdadige
bouwprojecten, eindeloos veel gladiatorenspelen, Caligulas openbare
vertoningen van de relatie met zijn zuster Drusilla, en een doodsbange senaat
vallen in het niet bij zijn meest ambitieuze plan. Caligula wil de brug slaan naar
de baai van Napels en gekleed in het borststuk van Alexander de Grote de stad
binnenrijden. En Vespasianus krijgt de taak toebedeeld om naar Alexandrië te
reizen en het borststuk uit het mausoleum van Alexander te stelen. De missie
van Vespasianus leidt tot diefstal, geweld en chaos en uiteindelijk tot
hoogverraad
Een Duitse legereenheid kampeert al maanden in de bossen van Polen. Drie
soldaten zien steeds meer op tegen hun werkzaamheden – het executeren en in
massagraven dumpen van onschuldige mensen – en vragen hun commandant
om een andere taak. Die krijgen ze: in het bevroren woud moeten de soldaten op
zoek naar zich schuilhoudende joden. Wanneer ze er – bijna tegen hun zin – een
te pakken krijgen, besluiten ze voordat ze teruggaan naar het kamp eerst hun
honger te stillen. In een verlaten huisje maken ze van hun laatste restjes een
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maaltijd, die ze delen met de joodse gevangene en een Poolse boer. Maar door
die ogenschijnlijk eenvoudige handeling komen de soldaten voor een groot
dilemma te staan: hoe leid je iemand naar het schavot als je de dag ervoor nog
de maaltijd met elkaar hebt gedeeld? In een nauwkeurige, afgemeten stijl
confronteert Mingarelli de lezer met de dodelijke logica waarnaar de soldaten
moeten handelen, en daarmee met zijn eigen geweten.
Iedereen kent Karl Marx als een van de invloedrijkste denkers van de
negentiende eeuw en als de man wiens levenswerk Het kapitaal de wereld zou
veranderen. Liefde en kapitaal onthult echter zijn tumultueuze privéleven en
schetst een portret van een revolutionair, een rokkenjager, een grappenmaker en
bovenal een gepassioneerd man - zowel politiek als privé. Als arme student viel
Marx voor Jenny, de dochter van een Pruisische baron, en zij en hun kinderen
zijn hem ondanks alle tegenslagen en politieke obsessies altijd trouw gebleven.
Het gezin zwierf in het kielzog van vader Karl jarenlang door Europa in een
tijdperk van politieke spanningen, en naast zijn werk als intellectueel ontpopte
Marx zich tot een beschermende vader en liefhebbende echtgenoot. Door
gebruik te maken van nooit eerder toegankelijke bronnen biedt Liefde en kapitaal
een intieme blik in de beproevingen, de ellende en de hartstochten van een man
die, meer dan elke andere denker, vormgaf aan onze moderne opvattingen over
werk, geld en sociale relaties. Succesvol biografe Mary Gabriel studeerde
journalistiek in Amerika en Parijs en werkte daarna als redacteur bij Reuters in
Washington en Londen. 'Liefde en kapitaal is een reusachtig, vaak aangrijpend
boek. Het geeft een vermakelijk en evenwichtig portret van Karl Marx, zijn
kleurrijke milieu van ballingen, freaks en revolutionairen, en van het nauwelijks
bekende gezin van Marx. Gabriel geeft een levendig beeld van een worstelende,
maniakale bohemien en intellectueel in de hoofdsteden van middennegentiendeeeuws Europa.' the new york times book review 'Gabriel geeft een magistrale
weergave van het leven van Karl Marx en zijn vrouw. Met een vloeiende stijl die
haar uitgebreide onderzoek niet verhult, biedt Gabriel ons de menselijke
familiekant van een man die gewoonlijk gezien wordt als een berekenende
theoreticus.' publishers weekly 'Gabriel stelt, terecht, dat de sleutel tot het
begrijpen van wat Marx dreef niet alleen ligt in inzicht in de grote stromingen van
zijn tijd, maar vooral in het begrip van zijn chaotische privéleven en de mensen
die hij liefhad.' washington independent review of books
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter haar
rug uitlachen. De meisjes hebben echter geen flauw benul dat de slonzig geklede Emily
een professionele 'mystery shopper' is - met een verborgen camera. Sandie houdt van
mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is 'undercover' winkelen de enige manier
om haar passie voor glamour te blijven stillen. Grazia is een arme weduwe maar wil
haar luxe levensstijl niet veranderen. Ook zij gaat incognito vele winkels bezoeken. Hoe
meer schoenen, parfum en lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te rouwen.
Emily, Sandie en Grazia zijn door omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden
dikke vriendinnen. Tot er plotseling dikke ruzie uitbreekt. Een bruisende, hippe roman
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over vriendschap en dromen, die een spannend kijkje achter de schermen biedt van de
duurste winkels.
17,000 Tekst
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te
kijken. Zijn vader en broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een
dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een
mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft
de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan?
Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen?
Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde fascinatie
voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het
gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek
zal kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is acteur en komiek. Met zijn
afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse
tv-serie Little Britain. Jongen in jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald
Dahl. Hij ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer
onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat
verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
Caro lijkt werkelijk alles te hebben: geld, een prachtig landhuis, een succesvolle
echtgenoot die enorme bouwprojecten ontwikkelt. Maar Caro is niet gelukkig. Steeds
vaker zoekt ze de rust op van het eiland dat haar grootvader haar heeft nagelaten. Op
deze betoverende plek heersen woeste schoonheid en is de natuur onaangetast. Er
zwerven zelfs wilde paarden. Dan ontdekt Caro dat hun financiële situatie een stuk
minder rooskleurig is dan ze dacht. De enige manier om een faillissement van het
bedrijf van haar man te voorkomen is door het wilde land op het eiland van haar
grootvader te ontwikkelen en te verkopen. Caro is gedwongen haar leven, haar huwelijk
en zichzelf onder de loep te nemen en te bepalen wat werkelijk belangrijk is.

`De betovering is verbroken, zeggen mensen wanneer hun grote liefde voorbij is.
`Het sprookje is uit , als was het een 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 vakantie-eiland. Een wrange
komedie over liefde, trouw, overspel en wraak voor iedereen die ooit geloofd
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heeft in de liefde.
Literatuurwetenschappelijke essays, voornamelijk over Nederlandse
letterkundigen van deze eeuw.
In ‘Een schone zaak’ van Deeanne Gist gedraagt Essie Spreckelmayer zich niet
helemaal zoals het een vrouw betaamt: ze fietst graag, vangt slangen en glijdt
van trapleuningen af. Het wordt een hele kunst om een man te vinden die haar
uitspattingen kan waarderen. Op de dag dat Essie dertig wordt, besluit ze niet
langer kan afwachten en dat ze zelf de teugels in handen moet nemen. Als ze
inderdaad een echtgenoot wil, zal ze op jacht moeten gaan. Ze schrijft alle
gegevens van de vrijgezelle mannen uit haar kleine woonplaats in Texas die in
aanmerking komen op, inclusief hun positieve en negatieve eigenschappen, doet
haar ogen dicht en prikt met haar vinger een willekeurige naam. Zal ze hem
ervan kunnen overtuigen dat hij haar echtgenoot moet worden? Deeanne Gist
schrijft historische romans vol romantiek en humor. Eerder verschenen van haar
onder andere ‘De tabaksbruid’ en ‘Scherven brengen geluk’.
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.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering
gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de volledige macht om
mensen te arresteren en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een
zachtmoedige tandarts die op een goede dag wordt opgepakt en naar 'De
Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen
idee waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar
Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op onderzoek uit.
Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een
roman die een onthutsend kijkje biedt in de nabije toekomst; een toekomst
waarin 'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters,
mét orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer
telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn verhaal.
Nooit had de twintigjarige Rachel Van Buren kunnen bedenken dat haar vader
zou overlijden tijdens de overtocht naar San Francisco. Hoe overleeft ze nu met
haar broertje en zusje in de door goudkoorts bevangen stad? In plaats van een
eldorado blijkt de stad een modderpoel vol smerige goktenten waar ruige
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mijnwerkers de dienst uitmaken. Er zijn nog geen wetten, politie of gevangenis,
en al snel doorziet Rachel het veiligste plan: direct weer vertrekken. Haar broertje
en zusje denken daar echter anders over, want de avontuurlijke stad heeft hen al
snel in de greep. Zelfs Rachel ontkomt niet aan de verleiding wanneer barman
Johnny haar hart sneller doet kloppen. Maar ze geeft niet toe. Voor geen goud.
Toch?
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap
Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met speelse illustraties
in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Voor studenten in het universitair onderwijs en praktijkjuristen.
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect
worden drie kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De
Cock komt in een wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen
Purmerend en Amsterdam. Op een architect worden drie kogels afgevuurd. En er
is ook nog een oude man verdwenen. Familieleden van de drie genoemden
reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust. Rechercheur De Cock (met
ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt met zijn
medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich zelf op vreemd
terrein (Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide
rechercheur raken in een schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit
heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
EEN KNALLEND AVONTUUR VAN BIJNA VIERHONDERD PAGINA'S LANG:
DIRK PITT IS TERUG! Alarm op de Caribische zee! Dirk Pitt maakt jacht op een
bende schurken die een milieuramp ontketent. Hoe dichter hij ze op de hielen zit,
hoe dichter hij bij de machthebbers op Cuba komt. Zijn zoon Dirk junior en zijn
dochter Summer sporen ondertussen een historische schat van de Azteken op.
Ze moeten snel zijn, voor die in criminele handen valt. Hun zoektocht voert hen
uiteindelijk ook naar Cuba, recht in de armen van de vijand.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein
wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die zich verzet tegen de
dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende
economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en merkenwereld
accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme,
globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal over
mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en
milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
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