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Wat bracht de prehistorische mens in zijn grot ertoe zich te wenden tot geesten, tot vermeend
hogere machten? En waarom is geloof nadien blijven gedijen en heeft het vele millennia van
beschavingen opgeleverd, generaties sjamanen, faraos, aztekenpriesters, joden, boeddhisten,
islamieten, christenen en scientology-volgelingen? De vormen van geloof mochten dan
veranderen, de kern ervan bleef gelijk. Geloof is misschien de meest verheven uitvinding van
de mensheid geweest, ongeacht het continent waarop het ontstond of de tijd waarin. Wat is het
toch dat ons daartoe heeft gebracht wat is het toch dat ons in dit ene cruciale opzicht met de
prehistorische mens uit de grot verbindt? Matthew Kneale, historicus én atheïst, kijkt met een
scherpe, onbevooroordeelde blik naar wat de mens in het geloof heeft gezocht en kennelijk
vaak heeft gevonden.
Zelfstandig te lezen vervolg op 'De kinderen van de graal', waarin de twee infanten van de
graal betrokken raken bij de zevende kruistocht (1249) en na veel omzwervingen in het H.
Land terechtkomen waar over hun toekomst beslist wordt.
De Cock, rechercheur van het bekende Amsterdamse politiebureau in de Warmoesstraat,
raakt met zijn collega Vledder betrokken bij een misdaad die even actueel als mysterieus is.
Een wetenschapsman wordt vermoord in zijn kantoor gevonden. Hij was de oprichter van een
brain trust, een groep geleerde mannen die kennis en wetenschap uitwisselen en met een
nieuwe uitvinding geld willen verdienen. Wie is de moordenaar? Zijn vrouw? Of een collega
van de brain trust? Of is er spionage in het spel, als blijkt dat ook de Binnenlandse Veiligheids
Dienst op de hoogte is van de opzienbarende uitvinding? Te midden van alle tumult banen De
Cock en Vledder zich zigzaggend een weg die moet leiden naar de dader.

Maeve, de dochter van de heer van Zeven Wateren, heeft als kind ernstige
brandwonden opgelopen. Lange tijd had ze het moeilijk met de littekens die haar leven
bepaalden. Na tien jaar bij haar oom en tante op Harrowfield te hebben gewoond, keert
ze terug naar huis. In de tussentijd is Maeve veranderd in een moedige vrouw met een
speciale gave voor het temmen van wilde dieren. En ze komt net op tijd. Zeven
Wateren is in rep en roer. Mac Dara, de kwaadaardige prins van de Andere Wereld,
onderneemt wanhopige pogingen om zijn enige zoon, Maeves zwager, terug te halen
naar zijn rijk. Om de heer van Zeven Wateren hiertoe te dwingen, heeft Mac Dara op
diens grondgebied een groep onschuldige reizigers gegijzeld en op wrede wijze
gedood. Als Maeve een van de vermiste reizigers dood aantreft, is dit het begin van
een reeks zware beproevingen die ze samen met haar broer Finbar moet ondergaan
om een eind te maken aan Mac Daras gewelddadige heerschappij en is ze
vastbesloten zich door niets of niemand te laten weerhouden. De oorspronkelijke Zeven
Wateren-trilogie, die wereldwijd een miljoenenpubliek vond, behoort tot het beste werk
van Juliet Marillier. Vlam van Zeven Wateren is, na de Erfgenaam van Zeven Wateren
en de Ziener van Zeven Wateren, het derde boek dat volgt op deze succesvolle trilogie.
Schijnbewegingen, het eerste deel van de meesterlijk geschreven Groene Bloemtrilogie van Floortje Zwigtman, is nu weer als los boek verkrijgbaar. Dit verhaal, dat kan
worden gerekend tot een van de beste Nederlandse YA-boeken, gaat over een jonge
homoseksueel die leeft in een wereld van armoede en homofoben. Op zoek naar de
Grote Liefde en het Grote Geld zwerft de zestienjarige Adrian Mayfield door Londen.
Maar Londen anno 1895 is een gevaarlijke plek als je geen geld op zak hebt en ook
nog eens op mannen valt. Adrian komt terecht in een wereld van glamour, miljonairs en
kunstenaars, maar ook van afpersers, homohaters en bittere armoede. In deze
zinderende wereld vindt hij zijn Grote Liefde. Maar de prijs die hij daarvoor moet
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betalen is erg hoog... 'Er is geen Nederlandse auteur die zo eerlijk en nietsverhullend
voor de jeugd durft te schrijven als Floortje Zwigtman. (...) Ze vertelt het hele verhaal.
Dat leidt tot werkelijk indringende adolescentenliteratuur.' Trouw Floortje Zwigtman
maakte meteen naam als YA-auteur met met haar Groene Bloem-trilogie, waarin ook
Tegenspel en Spiegeljongen verschenen. Deze serie is bekroond met o.a. de Gouden
Uil en de Gouden Zoen.
New York Times bestsellerauteur James Patterson bewijst in ‘De vijfde vrouw’
opnieuw het enorme succes van de Women’s Murder Club en introduceert in het vijfde
deel van de reeks een nieuwe vriendin! Lindsay's collega, de advocate Yuki, vraagt
haar om hulp wanneer haar moeder op mysterieuze wijze overlijdt in het ziekenhuis. Al
gauw ontdekken de vriendinnen dat er meerdere patiënten om het leven zijn gekomen
die genezen waren verklaard. Wat voor zieke geest haalt het in zijn hoofd om te
moorden in een ziekenhuis? James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als
reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden
op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President
vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de
meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein
achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd.
Daarnaast heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor
zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen
en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of
America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
"Dit boek behandelt kennis uit verschillende deelgebieden. Op de eerste plaats wordt
de basiskennis over inspanningsfysiologie en de biomechanica, trainingsleer en
voeding behandeld en worden de essenties van de behandeling van acute en
chronische sportletsels besproken. Dit wordt gevolgd door onderwerpen als sport ter
verbetering van de gezondheid met multidisciplinaire revalidatietrajecten bij onder meer
oncologische en cardiale aandoeningen.Het Leerboek sportgeneeskunde bespreekt
bijzondere ziektebeelden in de sportgeneeskunde en hun therapeutische en
diagnostische interventies, zoals hoogte gerelateerde aandoeningen, duikgeneeskunde
en de fysiologische gevolgen van hitte en koude. Tot slot komen de effecten en
gevaren van prestatieverhogende middelen, het begeleiden van topsporters bij
evenementen, en ethische aspecten van de sportgeneeskunde aan de orde. " --- from
publisher
Oordeelkundige bybelverklaring, of, de eere en waarheid der godlyke openbaringe van
het oude en nieuwe verbond, tegen derzelver vyanden beweezen en
gehandhaafdRussische kamilleBoekerij
Toen Jenny Humphrey een misdaad bekende die ze niet had begaan - de
brandstichting waardoor de Miller Farm volledig uitbrandde - dacht ze dat haar leven op
Waverly Academy voorbij was. Maar als op het laatste moment blijkt dat ze toch niet
wordt geschorst, is ze het gesprek van de dag. Iedereen wil weten wie Jenny heeft
gered, en daarom maakt ze een plan: op het jaarlijkse gemaskerde bal voor Halloween
zal ze onthullen wie haar geheime aanbidder is. Callie Vernon weet wel wie haar prins
op het witte paard is: Easy Walsh. Toen hij ontdekte dat zij en Tinsley Carmichael
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hebben geprobeerd Jenny van school te laten trappen, dumpte Easy haar ter plekke.
Nu verkleedt Callie zich als Assepoester in de hoop zijn hart terug te winnen... Iedereen
hoopt op een sprookjesachtig einde. Maar er kan maar één it-girl zijn!
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 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.
'Zusje vermist' van Sophie McKenzie is het spannende vervolg op het bloedstollende 'Vermist'.
Op een zonnige dag gaat Lauren met haar achtjarige zusje Madison naar het strand. Daar
verdwijnt Madison. Lauren raakt totaal in paniek. Hoe moet ze dit haar ouders vertellen? Moet
ze de politie toch inlichten? En waarom overkomt het juist Lauren, die ooit op dezelfde plek
werd ontvoerd? ‘Het aangrijpende vervolg op het meervoudig bekroonde Vermist’ – TBK
Magazine'
Een jong Australisch meisje komt terecht in de intriges van een boekhandel in New York.
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