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Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan
zwaargewond raakt bij een grote explosie buiten het ziekenhuis waar hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd
naar de VS. Het vervallen huis in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen.
Terwijl hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische bijscholing, ontmoet hij de
mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste ontmoeting een onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend
afstandelijk, waardoor Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de
aanwezigheid van Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het meisje ooit bevriend
was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de nooit opgehelderde omstandigheden rond diens
dood, maar ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn
pogingen de geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
Beschrijvende studie van het modernisme als allesomvattende stroming in kunst en cultuur.
DAEMON: superspannende actie en een onthutsend toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan je denkt. Het begint
allemaal als het overlijdensbericht van Matthew Sobol online verschijnt... Sobol was een legendarische computerspelontwerper.
Hij overleed vroegtijdig maar hij liet iets achter op internet, een daemon, dat online overlijdensberichten scande en een hele reeks
programma's activeerde. Programma's die geld verplaatsen, die mensen rekruteren en vermoorden en maar één doel beogen:
een totale herziening van de wereldorde. Daniel Suarez is een onafhankelijke systeemconsultant voor de Fortune top duizendbedrijven en heeft software ontworpen en ontwikkeld voor o.a. de wapenindustrie en de entertainmentindustrie. Hij is een fervent
gamer, gek op technologie en hij woont in Los Angeles. `Daemon is voor romans wat The Matrix was voor films: de maatstaf voor
toekomstige romans over technologie.' Rick Klau, Google

Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te
voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman,
waarmee ze door tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft
ze haar stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon
omdat hij een Di Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en
Laura en Ludo komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen
moet worden voor ze kunnen trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de
bruiloften in Giglia? Een gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
'Het Tibetaanse Dodenboek' (Bardo Thödol) is misschien wel het merkwaardigste boek dat het Westen van het Oosten
heeft ontvangen. Nadat het eeuwenlang (van mond tot oor) werd overgeleverd zou deze tekst zijn opgeschreven door
Padma Sambhava, de yoga-leraar die het boeddhisme in de achtste eeuw naar Tibet bracht en die als grondlegger van
het lamaïsme wordt beschouwd. Carl Gustav Jung noemt in zijn inleiding 'Het Tibetaanse Dodenboek' van een
ongeëvenaarde superioriteit wat de psychologie en de kritische filosofie betreft. De tekst wijdt in in de zin van het leven
dat de doodservaring omvat, niet als gebeuren op een bepaald tijdstip, maar als een voortdurend bereid-zijn, dat
werkelijk leven pas mogelijk maakt. Op archetypische wijze wordt de toestand beschreven die de dood genoemd wordt,
tot aan het moment waarop naar oosterse opvatting de nieuwe geboorte plaatsvindt. Daaruit komt naar voren dat de
betekenis van het sterven onverbrekelijk met de zin van het leven verbonden is. Voortdurend wordt de lezer gewezen op
de noodzaak het rechtstreekse contact met het onnoembare-in-zichzelf te zoeken. De grondtoon van het onderricht is het
met onuitputtelijk geduld oproepen tot wat Carl Gustav Jung noemt: 'de zorgvuldige en gewetensvolle waarneming van
de irrationele facetten van het heilige en de mens zelf'. Wanneer dit bij hem aanslaat zal hij niemand meer vragen wat hij
moet kiezen, maar met vallen en opstaan zijn eigen gezag zoeken - en vinden. Want in hemzelf is de bron van leven, en
wat hij in wezen is: een ononderbroken opeenvolging van bewustzijnstoestanden, waarin geboorte (als het aannemen
van een lichaam) en dood (als het afleggen van een lichaam) zijn besloten. Dit herkenbaar maken is de zin van het
onderricht van het Tibetaanse Dodenboek.
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’.
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Hoe moeilijk kan het zijn, vraagt Kate zich af. Gewoon een aardige, geslaagde, gedistingeerde man vinden. Toch is ze in
drie jaar al drie verloofdes verder. Zou een chic vakantieresort een betere plek zijn om te zoeken? Haar eerste
afspraakjes zijn niet hoopgevend. Ze is dan ook blij als ze in Jake, de onderhoudsman van het resort, een kameraad
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vindt bij wie ze haar frustraties kwijt kan. En met wie ze een beetje lol kan hebben. Wel zonde dat hij zo weinig ambities
heeft. Al werkt zijn onbezorgde levensstijl zeker ontspannend! Voor Jake, die Kate in eerste instantie als ijskonijn had
weggezet, is het een aangename verrassing hoe leuk ze in onbewaakte momenten kan zijn. Samen de georganiseerde
activiteiten ontvluchten, vindt hij dan ook prima, al moet het daar wel bij blijven. Vrijheid blijheid, is zijn motto. Maar het
bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dan wordt het kiezen. Voor het onzekere avontuur van elkaar... of voor de weg
die ze ieder hadden uitgestippeld?
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer
Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude
countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze
cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee
Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten. Iedereen
toont belangstelling. De ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de
internationale medische experts staan voor een raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op
zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige herinneringen kunnen echter beter
verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans:
deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar. Veertien jaar geleden verliet
Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te
wissen. Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is doodsbang
dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te weten mag komen.
Kort verhaal bij internationale bestseller Losing it. Garrick sloot een weddenschap met een vriend die hem een inkopper
leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn verwachtingen in verloor Garrick de weddenschap. Nu moet hij dus wel een
tattoo laten zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt die ze ontzettend lelijk
vindt, en ze daar dan dus de rest van haar leven tegenaan moet kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora Carmack
schreef voor een goed doel, als vervolg op haar internationale bestseller Losing it. Losing it eerst lezen wordt sterk
aanbevolen!
Ruim 250 afbeeldingen van kunstwerken uit Nederland waarop een klavecimbel of een daarmee verwant instrument
voorkomt.
Veel liefs uit Manhattan Deze verliefdheid past niet in een gezonde levensstijl... Deel 1 Nadat ze haar baan is kwijtgeraakt, is
Paige haar eigen evenementenbureau begonnen. Helaas gaan de zaken rampzalig, waardoor ze wel hulp móét vragen aan ICTmiljonair Jake Romano, de beste vriend van haar broer. Probleem is alleen dat ze al jaren verliefd op hem is, wat natuurlijk funest
is voor een goede samenwerking. Dus doet ze haar uiterste best om dat voor hem te verbergen - met slapeloze nachten als
gevolg. Vanwege zijn reputatie van hartenbreker heeft Jake aan Paige' broer moeten beloven dat hij nooit iets zal beginnen met
zijn kleine zusje. Kleine zusje. Klein. Als Jake dat nou maar vaak genoeg herhaalt, gaat hij het misschien wel geloven. Want sinds
Paige zijn kantoor is komen binnenvallen, één en al blonde, langbenige verleiding, doet hij geen oog meer dicht!
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