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Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere
werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason
Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan
een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit heeft
gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn
vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij
vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden
liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de
donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
Het monster verscheen net na middernacht. Maar het is niet het monster dat Conor verwachtte, het monster uit de nachtmerrie die hij bijna
elke nacht heeft gehad sinds zijn moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind en het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin is
anders. Oud. Wild. En hij wil het meest gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de waarheid.
Tom Clancy's & Peter Telep Zwarte lijstt De excentrieke miljardair Igor Kasperov is eigenaar van een van de invloedrijkste en succesvolste
antivirussoftwarebedrijven ter wereld. Maar als het Kremlin hem beveelt een catastrofaal computervirus los te laten in de Verenigde Staten, is
hij gedwongen te vluchten voor zijn leven. Sam Fisher en zijn Vierde Echelon-eenheid, een geheime militaire organisatie die zich alleen hoeft
te verantwoorden tegenover de Amerikaanse president, wordt opgeroepen om Kasperov te vinden en hem namens de president politiek asiel
aan te bieden. Een race tegen de klok, want Sam komt er al snel achter dat er meerdere organisaties op zoek zijn naar de Rus. En het enige
wat zij Kasperov te bieden hebben is een snelle dood.
Prentice Hall Physical Science Concepts in Action Program Planner National Chemistry Physics Earth ScienceSavvas Learning Company
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de
grote Disney-film (met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens
zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze
door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en
moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft
decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn
favoriete kinderboek. Niet alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag ik de magie
van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
In een warme voorjaarsnacht loopt een jonge vrouw midden op de provinciale weg. Ze is naakt en zit onder het bloed. Als ze een paar uur
later levenloos bij een parkeergarage wordt gevonden, komt aan het licht wie ze is: Clara Salvemini, de oudste dochter van de invloedrijkste
aannemer ter plaatse, die zichzelf wijsmaakt dat hij alles voor zijn kinderen doet maar uiteindelijk alles en iedereen kapotmaakt. Alle
betrokkenen zeggen dat het zelfmoord is, maar klopt dat wel? Wat had Clara te maken met de zaken van haar vader? En kan haar band met
haar broers en zusje – met name met Michele, de schuwe, labiele, opstandige halfbroer – bij haar dood een beslissende rol hebben
gespeeld? Tegen de achtergrond van de rijke buitenwijken in Bari ensceneert Nicola Lagioia met zijn oorspronkelijke beeldentaal het drama
van een gezin dat tussen overdaad en ondergang balanceert. Zijn suggestieve stijl zuigt de lezer een labyrint in van emoties, geheimen en
onthullingen: een confrontatie met verbijsterende wreedheid.
Op 28 februari 1986 werd de Zweedse premier Olof Palme op straat in Stockholm doodgeschoten. Een moord die tot de dag van vandaag
onopgelost is en waarover de meest wilde complottheorieën bestaan. Stieg Larsson, de latere auteur van de wereldberoemde Millenniumtrilogie, is overtuigd van de betrokkenheid van extreemrechtse groeperingen en buitenlandse veiligheidsdiensten en begint zelf in het diepste
geheim een intensief onderzoek. Hij houdt zijn zoektocht jarenlang vol en doet onthutsende ontdekkingen, maar voor hij de vermoedelijke
daders kan aanwijzen overlijdt hij in 2004 plots aan een hartaanval. In 2014 vindt journalist en documentairemaker Jan Stocklassa in een
opslagbox twintig kartonnen dozen met daarin Stieg Larssons aantekeningen over de moord. Hij besluit het onderzoek voort te zetten en zet
zorgvuldig de puzzelstukjes uit het archief in elkaar. Hij volgt alle aanwijzingen over mogelijke daders en stuit daarbij op nieuwe en
overtuigende aanwijzingen naar wie verantwoordelijk is geweest voor de moord op Olof Palme. Dit boek - bloedstollende true crime,
onderzoeksjournalistiek en biografie in één - onthult niet alleen onbekende feiten en nieuwe verdachten in de moord op Palme, maar duikt
ook in de wereld van Stieg Larsson, wiens leven en werk opvallende gelijkenissen vertoont met dat van Mikael Blomkvist, de hoofdpersoon in
zijn wereldberoemde Millennium-reeks.

Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde moeder
achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en piercings. En hij is
de wereldberoemde zanger van een boy band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich
daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt gedwongen een keuze te maken
tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een
gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de
romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was
een bom in de boekenwereld, nu is er After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen. TIJDENS
hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf moest zien te houden – zijn leven hing ervan af. NADAT
ze een stel waren, was de wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een wervelwind waar
iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen een stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de Afterserie. Daarnaast deelt Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je dacht te weten
over deze intrigerende man en de geweldige vrouw die van hem houdt. De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een
sensatie veroorzaakte in de Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe Fifty Shades of
Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
In het Mississippi van de jaren zestig wordt aan zwarte vrouwen wel de opvoeding van blanke kinderen toevertrouwd, maar niet
het poetsen van het tafelzilver. Drie vrouwen zijn het allesbepalende racisme meer dan zat en besluiten dat de verschillen tussen
hen minder belangrijk zijn dan de overeenkomsten. 'Een absolute hit... leest als een trein.' de Volkskrant
Donald Keene is zojuist gekozen als Congreslid. Hij krijgt een belangrijk project toegewezen. Maar waar werkt hij eigenlijk aan?
Wordt hij gemanipuleerd? Langzaam maar zeker vallen de puzzelstukjes in elkaar. Er is inderdaad een groter plan en dat belooft
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weinig goeds. In de 22e eeuw ontwaakt Troy uit een langdurig kunstmatig coma. Hij heeft vage herinneringen aan vroeger maar
krijgt pillen toegediend om die te onderdrukken. Op een dag besluit hij te stoppen met zijn medicatie.
Elke ochtend als Christine wakker wordt zijn haar herinneringen opnieuw gewist. Haar geheugen is aangetast door een ernstig
ongeluk. Elke ochtend moet iemand haar vertellen wie ze is. Hierdoor is ze volledig afhankelijk van haar man Ben, met wie ze al
tweeëntwintig jaar getrouwd is. Dankzij haar dagboek, dat ze op advies van de dokter bijhoudt, ontdekt ze echter dat Ben haar niet
alles vertelt.
Een claustrofobisch verhaal dat je bij je nekvel grijpt. Het leven uit één dag: Elena heeft parkinson, haar dagindeling en haar
schaarse activiteiten hangen af van de stipte momenten waarop ze haar medicijn kan innemen, omdat haar ledematen daarna een
paar uur lang wat beter meewerken. Elena gaat Isabel opzoeken, een vrouw die nog een schuld bij haar heeft uitstaan, denkt ze.
Om bij Isabel te komen, moet ze de hele stad door, een bijna onmogelijke opgave in haar geval. Maar Isabel moet haar helpen om
aan te tonen dat Rita geen zelfmoord heeft gepleegd. Met een strop om haar nek hing ze aan de kerkklok, haar dochter, die haar
verzorgde, die zelfs bij Elena bleef wonen toen ze op haar veertigste haar eerste vriend tegenkwam. Als Elena eindelijk tegenover
Isabel zit, blijkt de uitstaande schuld een illusie te zijn, evenals Elena's andere onzekerheden... In Het kwaad van Elena weeft
Claudia Piñeiro behendig verhaallijnen van heden en verleden door elkaar. Ze schetst niet alleen een prachtig portret van de
relatie tussen moeder en dochter, laverend tussen afhankelijkheid, haat en liefde, maar ook van de ouderdom en een veel
voorkomende ziekte waar niet over wordt gepraat.
Dit boek (hardcover) is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn verbonden door hun passie
voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition
geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken serie helpt bij het behouden
van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.

Het derde deel van de Mortal Engines-serie Anchorage heeft rust gevonden aan de grenzen van het Dode Continent, en
de inwoners van de stad leiden al zestien jaar lang een ongestoord en vredig leven. Onder hen ook Tom en Hester, die
met hun vijftienjarige dochter Wren een volgens haar vreselijk saai leven hebben opgebouwd. Maar er dreigen
problemen: de Straatjongens zijn terug en Wren, die zich verveelt en snakt naar avontuur, adoreert ze. Ze hoeft geen
twee keer na te denken als zich een kans voordoet om weg te gaan. Daarvoor moet ze echter wel het mysterieuze
Blikken Boek stelen, en dat heeft grote gevolgen…
"Als je een man was geweest, Orchidee, had je makkelijk China kunnen besturen," zei de keizer Hsien Feng van China
tegen zijn vrouw. Orchidee was een normaal meisje van lage komaf, maar is door keihard werken opgeklommen tot
keizerin in China. Duizenden concubines in de mysterieuze Verboden Stad in Peking heeft ze achter zich gelaten door
de wensen van de keizer te begeren. Als keizerin helpt ze haar man wanneer Westerse grootmachten steeds meer
China beginnen binnen te dringen. Of ligt het grootste gevaar voor haar positie dichterbij dan dat ze denkt? ‘Keizerin
Orchidee’ werd in 2006 genomineerd voor de 'Richard and Judy Best Read of the Year' prijs. Anchee Min (1957) is
geboren in Shanghai en groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China. Als tiener werkte ze onder erbarmelijke
omstandigheden op een boerderij, waarna ze werd uitgekozen om te acteren in een communistische film. In 1984
verhuisde ze naar Amerika en begon ze te schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode Azalea’ werd een
internationale bestseller en werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef ze meerdere historische romans over China
met sterke vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont met haar man en
dochter in Los Angeles en Shanghai.
De Nachtbrenger van Sabaa Tahir is het razend spannende vervolgdeel van de bestsellerreeks Vuur en As, rondom Laia
van Serra en Elias Veturius. Binnen het Imperium en daarbuiten wordt de dreiging van een oorlog steeds groter... Terwijl
Helena vecht tegen Keizer Marcus en de machtshonger van de Commandant, staan de levens van haar zus en alle
anderen in het rijk op het spel. Ver weg van huis probeert Laia uit alle macht de Nachtbrenger te stoppen. Maar haar
jacht op hem wordt gesaboteerd door een vertrouweling. Intussen heeft Elias zijn vrijheid opgeofferd om te dienen als
Zielenvanger, hij is dood noch levend. Kost deze keuze hem zijn menselijkheid?
Ruth Thomas is geboren op Fort Niles, een eiland voor de kust van Maine, dat al generaties lang een felle
concurrentiestrijd voert met het buureiland Courne Haven. Haar schoolvakanties brengt Ruth nog regelmatig door op het
eiland van haar jeugd, waar ze haar eigen weg probeert te vinden tussen de rijke familie Ellis, waar haar moeder
opgroeide, en de plaatselijke kreeftenvissers. Wanneer ze verliefd wordt op een jongen van Courne Haven, beseft ze dat
er een einde moet komen aan de vete tussen beide eilanden en de heerschappij van de Ellis-dynastie. Mannen van staal
is een meesterlijk en ongewoon geestig liefdesverhaal, met een onvergetelijke heldin in de hoofdrol.
FBI-agent Dominic Caruso, neef van president Jack Ryan, werkt voor de Campus, een door Jack Ryan opgerichte
geheime dienst die onder de radar van de Amerikaanse politiek opereert. Terwijl hij nog rouwt om de dood zijn broer,
krijgt hij een nieuwe klap te verwerken wanneer hij een vriend en zijn familie niet kan redden bij een aanslag door
terroristen. Ethan Ross was nog niet zo lang geleden een gerespecteerd medewerker van de National Security Council.
Nu is hij op de vlucht met een microdrive met daarop genoeg informatie om de spionageactiviteiten van de Verenigde
Staten in heel de wereld te compromitteren. De CIA zet alles op alles om de disk terug te krijgen, maar Rusland en
verscheidene terroristische groeperingen zijn een stuk dichter bij het vinden van de vluchteling. De enige die tussen
Ethan Ross en zijn achtervolgers staat, is Dominic Caruso. Maar wat is Caruso’s kans van slagen zonder de hulp van
zijn collega’s van de Campus?
12 KayScarpetta Kay Scarpetta is verhuisd naar Florida, op zoek naar rust na de traumatische gebeurtenissen in
Virginia. Maar ook in Florida is rust en een leven zonder geweld haar niet gegund. Kay raakt betrokken bij een aantal
afgrijselijke moorden en raakt verstrikt in een samenzwering, samen met nichtje Lucy en oud-rechercheur Pete Marino.
Wie heeft er belang bij dat Kay definitief wordt uitgeschakeld... Patricia Cornwell werkte zes jaar bij de pathologischPage 2/4
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anatomische dienst van Virginia. Haar thrillerserie met de patholoog-anatoom Kay Scarpetta is onder meer bekroond met
de Edgar Award en de Gold Dagger Award. Aasvlieg is de twaalfde Kay Scarpetta Thriller.
In dit nieuwe deel in Lee Childs veelgeprezen suspense-serie schiet Jack Reacher een bejaard echtpaar te hulp... En
staat hij oog in oog met zijn gevaarlijkste tegenstanders tot nu toe. Blauwe maan is de 24ste Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child. Jack Reacher is een voormalig militair agent, opgeleid om altijd een oogje in het zeil te
houden. Hij zit in een Greyhoundbus en kijkt naar een oudere man die slaapt in zijn stoel en die een dikke envelop met
contanten uit zijn zak heeft hangen. Een andere passagier kijkt ook... uiteraard met de gedachte snel rijk te worden.
Wanneer de overvaller eindelijk een poging waagt, schiet Reacher te hulp. De oude man is hem dankbaar maar weigert
Reachers aanbod om hem thuis te brengen. Hij is kwetsbaar, bang en zit duidelijk in grote problemen. Elders in de stad
strijden twee meedogenloze, rivaliserende criminele bendes – de ene Albanees, de andere Oekraïens – om de macht.
Hebben ze de controle over de oude man en diens leven? Zal Reacher toekijken en slechte dingen laten gebeuren? Of
kan hij de situatie zo beïnvloeden dat die in ieders voordeel is?
Brandon Sanderson - Wet van Staal Driehonderd jaar na de gebeurtenissen in Sandersons trilogie over de Nevelmensen
is de wereld van Kelsier, Vin en de andere skaa flink veranderd. Wetenschap en technologie hebben een enorme
ontwikkeling doorgemaakt, en de steden zijn nu moderne samenlevingen met spoorwegen, elektrisch licht en zelfs de
eerste stalen wolkenkrabbers. Maar ondanks al deze voordelen spelen Ertsmagie en Ferrochemie nog steeds een
belangrijke rol in het herboren land. Ver voorbij de grenzen van het koninkrijk is de magie noodzakelijk voor hen die orde
en gerechtigheid proberen te herstellen in de Ruigte. Zo iemand als Waxillium Ladrian, een Nevelmens die metaal kan
duwen met Ertsmagie én zijn lichaam kan beïnvloeden met Ferrochemie. Na twintig jaar in de Ruigte te hebben
gewoond, is het tijd voor Wax om zijn wapens neer te leggen en zijn rol als Lord van een van de grote Huizen aan te
nemen. Maar hij leert al snel dat de elegante straten van de stad net zo verraderlijk kunnen zijn als de droge steppes van
de Ruigte. Brandon Sanderson staat al jaren op het lijstje van de beste fantasy-auteurs van het moment. Een eer die
werd onderbouwd toen hij werd uitgekozen om Het Rad des Tijds, het meesterwerk van de in 2007 overleden Robert
Jordan, te voltooien. De Wet van Staal is de eerste in een reek stand-alone verhalen uit de wereld van Sandersons
geheimzinnige Nevelmensen. 'Sanderson laat wederom zien dat hij een van de beste binnen het genre is.' - Library
Journal
De Scherpschutter is boek 1 van Stephen Kings epische fantasy-serie, De Donkere Toren. Het vertelt het verhaal van
Roland Deschain, de laatste scherpschutter in het Midden-Land, die wraak zoekt op een mysterieuze man die bekent
staat als ‘de Man in het Zwart’. Wat volgt is een grootse, zenuwslopende achtervolging. Maar wordt de Man in het Zwart
wel gevolgd? Of lokt hij Roland juist naar de plaats waar hij hem hebben wil? ‘Als je op zoek bent naar fantasy met een
ander smaakje, hoef je niet verder te zoeken.’ Goodreads ‘Het eerste boek van Stephen Kings Donker Toren-serie is
vreemd, eng en aangrijpend – het perfecte begin voor een onvergetelijke reis.’ The Guardian
Het vierde deel van de Mortal Engines-serie Londen is een radioactieve ruïne. Maar Tom en Wren ontdekken dat de
oude tractiestad een fantastisch geheim verbergt dat een einde kan maken aan de oorlog. Wanneer ze hun leven wagen
in de donkere onderbuik van de stad, raakt hun tijd op. Ver weg en helemaal alleen komt Hester ondertussen oog in oog
te staan met een vijand die de wapens en de wil bezit om de hele mensheid te vernietigen.
De toekomst ziet er ondoordringbaar zwart uit in het twaalfde deel van Robert Jordans Het Rad des Tijds-cyclus. De
Laatste Slag nadert, en de mensheid is niet voorbereid... Robert Jordan & Brandon Sanderson, Rad des Tijds 12 - De
Naderende Storm Het Rad des Tijds was goeddeels voltooid toen Robert Jordan in 2007 overleed. Het aanstormend
talent Brandon Sanderson werd uitgekozen als de geschiktste schrijver om de meest aansprekende fantasy-cyclus van
de afgelopen decennia van passende slotakkoorden te voorzien. En hij doet dat met verve en respect. Dit boek, De
Naderende Storm, is het eerste van de drie boeken waarmee Het Rad des Tijds zal worden afgerond. 12 De naderende
storm Tarmon Gaidon, de laatste strijd, nadert. De mensheid is niet voorbereid... Rhand Altor, de Herrezen Draak, spant
zich tot het uiterste in om het zwaar beschadigde verbond van de kleinere, uiteengevallen koninkrijken bijeen te brengen
nu de naderende storm opsteekt die tot de Laatste Strijd zal leiden. Intussen groeit en groeit de zwarte schaduw in het
binnenste van de Herrezen Draak. Egwene Alveren staat onder curatele van de Witte Toren en is afhankelijk van de
grillen van de tirannieke leider. Met inzet van al haar overtuigingskracht probeert ze de ruziënde facties van de Aes Sedai
tot elkaar te brengen. Maar of er een toekomst is voor de Witte Toren... Niet eerder heeft de toekomst er zo
ondoordringbaar zwart uitgezien.
Prentice Hall Physical Science: Concepts in Action helps students make the important connection between the science
they read and what they experience every day. Relevant content, lively explorations, and a wealth of hands-on activities
take students' understanding of science beyond the page and into the world around them. Now includes even more
technology, tools and activities to support differentiated instruction!
George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij de machtige ijsmuur die de noordgrens
van het koninkrijk sinds mensenheugenis beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het
zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn. Immers, de macht van de koning is
tanende, zijn Hand is onder verdachte omstandigheden aan zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er
nog trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de
koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij de
meest omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der tronen.
Behandelingsprocedure voor dyslectici, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun creatieve mogelijkheden.
Stella durft al drie jaar haar huis niet meer uit te gaan. Ze heeft pleinvrees en voelt zich alleen maar veilig in haar
afgelegen huis, dat ze deelt met haar man Max. De traumatische herinneringen aan haar allerlaatste zaak als
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psycholoog zijn op deze manier ook makkelijker te negeren. Maar als het meisje Blue op een winterse dag op de stoep
staat en weigert te vertrekken kan Stella de deur naar het verleden niet langer gesloten houden. Vooral omdat Blue
verschrikkelijke leugens vertelt over iemand die Stella liefheeft Luana Lewis werkt als klinisch psycholoog en schreef
eerder twee non-fictieboeken. Dicht bij mij is haar thrillerdebuut.
Gesprekken aan een Italiaans Renaissance-hof over de ideale hoveling en de ideale hofdame van de 15e eeuw.
Als journaliste Ellie door krantenarchieven snuffelt op zoek naar een goed verhaal, vindt ze een brief uit 1960 waarin een
man aan zijn geliefde vraagt voor hem te kiezen. Ellie gaat op onderzoek. Deze schitterende roman van Jojo Moyes is nu
ook verfilmd! Als de jonge journaliste Ellie door de archieven van de krant snuffelt op zoek naar een goed verhaal, stuit
ze op een brief uit 1960 waarin een man aan zijn geliefde vraagt haar echtgenoot voor hem te verlaten. Het raakt een
gevoelige snaar bij Ellie, zelf verwikkeld in een relatie met een getrouwde man, en ze gaat op zoek naar het verhaal
achter deze brief. In 1960 wordt Jennifer wakker in een ziekenhuis na een auto-ongeluk. Ze kan zich niets herinneren,
van haar man, haar vrienden, wie ze was. Als ze thuiskomt ontdekt Jennifer een verborgen liefdesbrief en ze begint een
zoektocht naar de man voor wie ze alles wilde opofferen. Deze heerlijke roman van bestsellerauteur Jojo Moyes is in
2021 verfilmd als ‘The Last Letter From Your Lover’, met onder andere Felicity Jones (‘Star Wars’, ‘Girls’), Shailene
Woodley (‘Big Little Lies’) en Callum Turner (‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’).
Een nieuwe kijk op Leonardo da Vinci! Met de ogen van een kunstenaar bestudeerde Leonardo da Vinci de wetenschap
vanuit de levende materie. Leonardo da Vinci's baanbrekend wetenschappelijk werk was tijdens zijn leven zo goed als
onbekend. De gerenommeerde wetenschapper en bestsellerauteur Fritjof Capra claimt dat Leonardo in vele opzichten de
miskende 'vader van de moderne wetenschap' is. Aan de hand van meer dan 6.000 pagina's van Leonardo's nagelaten
aantekeningenboeken, legt Capra uit dat Leonardo's enorme kennis in de buurt kwam van wetenschap. En dan gezien
door de ogen van een kunstenaar. Fritjof Capra is natuurkundige en heeft vier bestsellers geschreven, waaronder De tao
van de fysica en De eenheid van het leven. Hij is grondlegger en directeur van Het Center for Ecoliteracy in Berkeley.
Zijn boeken zijn internationaal bekend en hij geeft er wereldwijd lezingen over. Hij woont in Berkeley, Californië, met zijn
vrouw en dochter.
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