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Nadat David is vrijgesproken van moord op zijn vriendin,
gaat hij bij familie in een andere staat wonen om zijn
school af te maken; hij vindt er niet de rust waarop hij
gehoopt had.
`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 heeft in de liefde.
Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met
Judas en Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor
een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een
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leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand
neemt, en kiest voor de liefde en niet voor de haat. In
Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en
meeslepend over het leven dat zij en de andere leden
van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus
Sonja en haar kinderen Richie en Francis - leiden, voor
en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar
vooral is er ruimte om na te denken over een leven
daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe
verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en
tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In
gesprekken met haar therapeute geeft Astrid Holleeder
volledige openheid over haar diepste zielenroerselen, en
zijn we getuige van de hernieuwde band met haar
dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef.
'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een
vraag stellen, die ik haar nog niet heb durven stellen. En
dan kan ik verder met mijn leven.'
Kylian Mbappé was zestien jaar toen hij voor AS Monaco
debuteerde in de Ligue 1. Het seizoen erop werd de club
mede dankzij zíjn vijftien doelpunten landskampioen van
Frankrijk. Hij is de jongste speler sinds Pelé die scoorde
op een wereldkampioenschap én wereldkampioen werd.
In zijn nog jonge carrière breekt Mbappé records met
een snelheid die alleen geëvenaard wordt door Lionel
Messi en Cristiano Ronaldo, en hij is hard op weg om
een van de grootste namen ooit in het voetbal te worden.
Luca Caioli en Cyril Collot deden voor deze biografie
uitvoerig onderzoek en spraken exclusief met de mensen
die Mbappé het beste kennen.
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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 bewoners van het Schotse eiland Parla zijn nog altijd
in diepe rouw over het verlies van een van hen als er op
een dag een man meer dood dan levend aanspoelt bij de
rotsen van Sye. Is het Tom, de echtgenoot van Maggie
die vier jaar geleden in de golven verdween toen hij een
jongen redde van de verdrinkingsdood? Al snel wordt
duidelijk dat hij het niet is, maar wie is deze grote sterke
man die zijn geheugen kwijt lijkt te zijn wel? Voor
sommige bewoners is hij de mythische fi guur de Visman
uit een oude legende, die hoop brengt aan alle mensen.
De aangespoelde man maakt bij de eilandbewoners
allerlei gevoelens los die zij zorgvuldig weggestopt
hadden. De oude verpleegster Tabitha, die hem liefdevol
verzorgt, zoekt voor het eerst in jaren weer contact met
haar zus; Nathan, die zijn vrouw Kitty heeft bedrogen,
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vraagt haar bij hem terug te keren; en Maggie, die voor
het eerst weer gevoelens van liefde durft toe te laten,
begint een gepassioneerde relatie met de vreemdeling.
Maar als de dagen verstrijken en de man op krachten is
gekomen, wordt het tijd dat hij zijn eigen verhaal vertelt.
Eilanders is een duizelingwekkend mooie roman over
liefde, verlies en de kracht van de zee, die geeft en
neemt, en over mythen die het leven van een hele
gemeenschap kunnen beinvloeden.
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 door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar... toch?

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
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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.
De Surinaamse Sandra woont in een
achterstandswijk. Ze gaat als enige uit haar wijk naar
het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is
anders dan ze gewend is. Haar klasgenoten zitten
op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben
belachelijke namen als Jojanneke en Liselotte. Hoe
moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu
vrienden noemt? En wat moet ze doen met die ene
klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te
maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld
waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe
regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een
briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele
kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit
en met ongelooflijk veel humor beschreven door een
van Nederlands meest getalenteerde schrijvers.
Karin Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans,
die allemaal lovend werden ontvangen door de pers.
Voor haar laatste roman Titus (2009) won ze de
Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft
regelmatig voor nrc.next, De Groene Amsterdammer
en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct,
precies en dwingend.' vrij nederland 'Amatmoekrim
blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Een rijke jongeman uit Londen vraagt de hand van
de arme en emotioneel gebroken Ellen Kellaway.
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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
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.
Het boek voor alle vrouwen die aan het begin van de
hormoonchaos staan of er middenin zitten. Meer dan
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de helft van de vrouwen tussen 40 en 60 jaar heeft
klachten die veroorzaakt worden door hormonen die
uit balans zijn. Vermoeidheid, depressie,
gewichtstoename... De meeste van deze
symptomen bij vrouwen boven de 40 zijn het
resultaat van een verandering in de hormoonbalans,
en worden niet goed behandeld. Dit kan komen
omdat het niet wordt herkend, of vanwege het idee
dat vrouwen nu maar ‘eenmaal moeten leren leven’
met deze klachten, juist omdat ze
hormoongerelateerd zijn. Maar de hele
(peri)menopauze hoeft echt geen tijd van ellende en
lijden te zijn. De auteurs laten in dit boek zien hoe
vrouwen een beter, gezonder en gelukkiger leven
kunnen leiden, met dank aan de laatste
onderzoeken uit de wetenschap en voorbeelden uit
de praktijk.
Een jong Australisch meisje komt terecht in de
intriges van een boekhandel in New York.
Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt
gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze de
medelijdende blikken van familie en vrienden niet
langer verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt
terecht in Boston, waar ze als nanny gaat werken bij
de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande
vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby
en Samuel kan ze het al snel goed vinden. Met Ryan
maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder
aantrekkelijk. Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar
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kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen Trudy, Amber
en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen
die haar redden wanneer haar verleden plotseling
hinderlijk op de stoep staat?
Allen Parton werd begin jaren negentig als militair
tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw
thuis met twee jonge kinderen achterbleef. Tijdens
een ongeluk liep Allen een ernstige hoofdwond op
dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste
deel van zijn geheugen kwijt was hij kon zich zijn
vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra
was opgeleid als verpleegster en hoopte door
intensieve zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie
hielpen wel iets, maar de Allen van na het ongeluk
was niet meer de Allen aan wie ze ooit haar jawoord
gaf. Sandra moet alles op alles zetten om haar
echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen,
niet voorgoed te verliezen. En toen was daar Endal:
een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een
banjer, die zich keer op keer in de nesten werkte.
Tot hij Allen en Sandra in zijn hondenhart sloot, en
vanaf dat moment hun wereld compleet veranderde
met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun
inspirerende verhaal.
Het is voor een eenvoudige jongen niet gemakkelijk met
een rijk meisje om te gaan, maar hij heeft veel steun van
zijn gedistingeerde grootvader, tot blijkt dat er in diens
verleden iets fout zit.
Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we
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verbindingen aan met andere mensen? Brengt de
technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons
gevangen achter onze schermen? Olivia Laing
onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en
creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen
naar New York, maar toen die liefde al snel vertrok
maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel
die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot
een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in
staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen
solitarisme en schaamte, en de verhouding tot de ander.
In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier
kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward
Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry
Darger. Aan de hand van hun levens en werk ondervindt
ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als
een epidemie heeft geïnfecteerd en ontdekt ze hoe kunst
ook kan werken als medicijn.
Voor de elfjarige Herman is niets vanzelfsprekend. Hij wil
alles zelf ontdekken en verwondert zich over wat hij ziet.
Zijn onverwachte vragen confronteren de volwassenen
om hem heen met hun vastgeroeste patronen. Voor zijn
leeftijdgenoten is hij een ongrijpbare jongen die maar
beter buitengesloten kan worden. Herman heeft weinig
last van zijn ge?leerde positie tot zijn moeder hem
meeneemt naar de huisarts. Herman blijkt aan een
zeldzame ziekte te lijden die ervoor kan zorgen dat al
zijn haar uitvalt. En inderdaad. Op een ochtend wordt hij
wakker en ziet hij haar op zijn kussen. Herman schaamt
zich voor de haaruitval en besluit een muts te dragen. Nu
hij ook uiterlijk afwijkt van de rest, wordt Herman zich
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bewust van zijn positie. Vanaf dat moment moet hij leren
zichzelf te accepteren zoals hij is.
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?
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis
van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn
huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar
plek en kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens
haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar
echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking.
Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in zijn
plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op
waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan.
Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de
binnenstad in puin legt ternauwernood en daarna staat
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ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en
haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren
de zee op gaat, of kiest ze voor de man die haar
zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft
het meeslepende verhaal van Catrijn met een
intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis:
de Gouden Eeuw, waarin handel, wetenschap en
kunsten een enorme vlucht namen.
Het leek zo mooi: Mary Rose MacKinnon heeft met haar
young adult-boeken genoeg verdiend om een poos thuis
bij haar kinderen te blijven. Haar partner Hilary,
theaterregisseur, heeft het stikdruk. Met Mary Rose thuis
aan het roer blijft hun huishouden mooi beredderd en
hun gezin in balans. Ze tuiniert, kookt en poetst dat het
een aard heeft, maar van een idylle is geen sprake. De
muren komen op haar af. Terwijl haar frustratie
langzaam tot een kookpunt komt, laaien in het lichaam
van Mary Rose lang vergeten symptomen op. Als kind is
ze ziek geweest, maar ook weer genezen, en ze denkt
niet meer aan die tijd. Of toch? Wat ligt er in haar
lichaam besloten? Flarden van herinneringen zwermen
hardnekkig door haar hoofd. En zo sluipt de schim van
huiselijk geweld langzaam haar leven in, met
desastreuze gevolgen voor het hele gezin. In haar
lichaam besloten is een dreigend en aangrijpend verhaal
over moederschap, over de duistere banden die een
familie samenhouden, en de kracht en druk van liefde.
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
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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.
De politieke, maatschappelijke en fysieke bewustwording van
een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
‘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 Thrillergids ‘Voor de lezer die
enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden
in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker
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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-enmuisspel tussen Dallas en haar tegenstander te boeien tot
het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
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 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
Het waaaaaaaaaaaanzinnige succesverhaal gaat verder H A
L L O ! Wil je meer weten over de prehistorie? Lees dan nu
het meest ONVERANTWOORDE boek OOIT over
billosaurussen en andere prehistorische wezens. Deze
geïllustreerde waanzinnige gids leert je alles over - de
grootste - de lelijkste - de stinkendste - de mafste & - de
smerigste billosaurussen die ooit leefden.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én
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haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme
heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos,
een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan
creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet
alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de
liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de
mensen om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man
die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je
eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Voor de fans van Karin Slaughter, Lee Child, J.D. Barker en
Thomas Olde Heuvelt. ‘Loubry is een meester in het
bespelen van je zenuwen. Dit boek is ijskoud, doodeng en
heeft een briljante plot. Om in één keer te verslinden.’ Le
Parisien De jonge journalist Sandrine heeft haar grootmoeder
nooit gekend. Als ze hoort dat de vrouw is overleden, wil ze
graag de plaats bezoeken waar haar grootmoeder vrijwel
haar hele leven heeft gewoond: een eiland voor de Franse
kust. Sandrine reist af naar het koude, grijze eiland en maakt
kennis met de bewoners. Die zijn daar, net als haar
grootmoeder, in 1946 komen wonen en er nooit meer
weggegaan. Al snel realiseert Sandrine zich dat de bewoners
een gruwelijk geheim bewaren. Er is destijds iets vreselijks
gebeurd, want de bewoners zijn na al die jaren nog steeds
doodsbang. Iets weerhoudt ze ervan het eiland te verlaten,
alsof ze gevangenen zijn... Steeds sterker vermoedt Sandrine
dat ook zijzelf door iets of iemand in de gaten wordt
gehouden. Iemand die misschien ook een rol heeft gespeeld
in de onfortuinlijke dood van haar grootmoeder. Wanneer
inspecteur Damien Bouchard te horen krijgt dat er een jonge
vrouw op het strand is aangetroffen, treft hij haar zwaar
getraumatiseerd en onder het bloed aan. De vrouw, die
Sandrine heet, beweert een vreselijke ontdekking te hebben
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gedaan op een eiland niet ver van de Franse kust. Het
probleem? Niemand heeft ooit van dat eiland gehoord. In de
pers ‘Loubry is dé nieuwe stem in het Franse thrillergenre.’
LFC Magazine ‘Een mooi, spannend, genuanceerd en
krachtig boek dat écht binnenkomt.’ Le Provence ‘Een
formidabele pageturner!’ Page des Libraires ‘Een
angstaanjagende en compleet verslavende thriller.’
Aujourd’hui ‘Een boek om je volledig in te verliezen.’ Sud
Ouest
Dickens' wereldberoemde kerstvertelling (A Christmas Carol)
over de vrek Scrooge, die tijdens de kerstdagen drie geesten
op bezoek krijgt: Verleden, Heden en Toekomst. Dit verandert
het leven van Scrooge en van velen in zijn omgeving.

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
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.
De wereld vergaat. Alleen Almere blijft bestaan. Van de
bevolking zijn nog maar een enkele duizenden inwoners
over. Op een paar honderd ontsnapte gevangenen na
zijn dat allemaal vrouwen. `Na de ramp waren onze
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verliezen niet te tellen. Geen familie was meer compleet,
intacte gezinnen waren er vrijwel niet meer. Kinderen
bleven achter als wezen. Nog talrijker waren de jonge
weduwes. En met dat laatste begon het
vrouwenoverschot. Maar nu loop ik op de zaak vooruit.
In Almere overleven vijfduizend vrouwen een
wereldwijde calamiteit. Mannen zijn er niet meer,
behalve een paar honderd ontsnapte gevangenen.
Samen moeten zij een nieuwe maatschappij inrichten,
met nieuwe familieverbanden. Beslissingen worden
voortaan genomen per loterij, zelfs als op een dag een
baby wordt gevonden ... Weerwater is een
ongeëvenaarde Dorrestein-vertelling over
uitzichtloosheid en hoop, over egoïsme en opoffering,
maar vooral over de liefde en ons verlangen naar
verbinding. Spannend, teder, ontroerend en geestig.
Renate Dorrestein (1954) neemt een unieke positie in
binnen de Nederlandse letteren. Haar romans werden
genomineerd voor vele literaire prijzen ze ontving de
Annie Romein-Prijs voor haar gehele oeuvre. Ze schreef
zowel het Boekenweekgeschenk Want dit is mijn lichaam
als het Boekenweekessay Laat me niet alleen.
Dorresteins werk is in vijftien talen vertaald. Over De
stiefmoeder: `Ouderwets geestige en zeer goed
geschreven roman. Pieter Steinz `Een enerverend circus
van moedwil en misverstand. Het Parool `Het
schrijfplezier spat ervan af. Opzij
'De erfgename van Winterwood' van Sarah Ladd is een
prachtig verhaal over een jonge vrouw die besluit haar
hart te volgen. Engeland, 1814. Amelia Barrett, de
erfgename van een oud landgoed, belooft haar
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stervende vriendin dat zij voor haar dochtertje Lucy zal
zorgen. Daarmee haalt ze zich echter de woede van
haar familie en vooral van haar verloofde Edward op de
hals. Amelia ziet nog maar één oplossing: ze zal trouwen
met de vader van het kind, kapitein Graham, een man
die ze nog nooit heeft ontmoet. Maar voordat het zover
komt, slaat het noodlot toe: Lucy wordt ontvoerd. Nadat
Sarah Ladd de klassiekers van Jane Austen en de zuster
Brönte had verslonden, was ze zo verslaafd geraakt aan
de Engelse Regency-sfeer dat ze besloot zelf historische
romans te schrijven die zich deze periode afspelen.
`Ondraaglijk is de achtste thriller van Sophie Hannah
waarin het politieduo Simon Waterhouse en Charlie
Zailer een rol hebben. Als Gaby s vlucht naar huis
opeens vanaf een ander vliegveld vertrekt, worden de
passagiers van haar vlucht per bus vervoerd. Gaby raakt
in gesprek met Lauren, een zenuwachtige jonge vrouw.
Gaby komt er al snel achter dat het geen toeval is dat
Lauren op haar vlucht zat, als Lauren eruit flapt dat een
onschuldige man de gevangenis ingaat voor een moord
die hij niet heeft gepleegd. Het slachtoffer is Francine, de
vrouw van Gaby s grote liefde Tim. Tim heeft de moord
op zijn vrouw bekend, en zelfs bewijs geleverd. Het
enige dat ontbreekt is een motief: hij zegt geen idee te
hebben waarom hij zijn vrouw heeft vermoord Sophie
Hannah won met `Ondraaglijk de National Book Award
voor Thriller van het Jaar 2013.
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
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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
ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
Ceylon, 1935. Louisa Reeve en haar man Elliot lijken
een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een
succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman
vol levenslust. Maar hun allergrootste verlangen mist:
een kind. Terwijl Louisa met miskramen worstelt, trekt
Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op
een nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de
Indische Oceaan. Wanneer hij plots sterft moet Louisa
het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het
bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht
aangetrokken tot eigenaar Leo, een ruige man met een
bewogen verleden. En wanneer Elliots schokkende
verraad naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is
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Leo de enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies
werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze
negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote
voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur
van onder andere De vrouw van de theeplanter en De
dochter van de zijdekoopman. Over Voor de moesson:
'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende
pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een
sublieme verteller en een scherpzinnig observator van
de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.'
Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn
ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde ik kon het niet wegleggen.' Santa Montefiore 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de theeplanter is
historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.'
The Sunday Express
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