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In deze meesterlijk geschiedenis van het oude Egypte vertelt
Toby Wilkinson het verhaal van een van de grootste
beschavingen die ooit hebben bestaan. De geschiedenis van
het oude Egypte en de uitzonderlijke beschaving die
gedurende drieduizend jaar bloeide langs de oevers van de
Nijl, lijkt een spektakelstuk vol bijzondere gebeurtenissen: de
bouw van de piramides, de verovering van Nubia, de kracht
en schoonheid van Nefertiti, de invasie van Alexander de
Grote en Cleopatras fatale relatie met Rome die leidde tot de
val van de Ptolomeeën. De oude Egyptenaren waren de
eerste groep mensen die een gemeenschappelijke cultuur,
opvatting en identiteit deelden in een begrensd geografisch
territorium dat bovendien bestuurd werd door één enkele
politieke instantie. Het oude Egypte was daarmee de eerste
natiestaat ter wereld die zich door zich te verenigen kon
beschermen tegen vijandelijke krachten van buitenaf én van
binnenuit. In dit magnifieke boek combineert Toby Wilkinson
gedetailleerde kennis van het oude Egypte met een uiterst
spannend verhaal dat leest als een epische roman. We lezen
over de meedogenloze propaganda, de gewelddadige
politiek, de wreedheid en de repressie die schuilgaat achter
de verschijning van deze standvastige monarchie en de
indrukwekkende architecturale en culturele successen
waardoor zij zo beroemd is geworden.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de hand
van de levens van 12 zeer succesvolle mensen zien dat
iedereen in het leven alles heeft meegekregen om je dromen
waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat in het leven en hoe
je ook bent, het is nooit te laat om van je leven een succes te
maken. Als je dat doet, zal je ontdekken wie je bent en
waarom je hier bent! In dit boek komen succesvolle
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zakenmensen en sporters, mannen en vrouwen aan bod. Zij
kregen het succes niet cadeau, maar wisten hun innerlijke
talenten te gelde te maken door geloof in eigen kunnen en
zonder vrees de wereld tegemoet te treden. Rhonda Byrne,
die wereldberoemd werd met The Secret, vertelt ook haar
eigen verhaal.
Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten?
Waarom moest hij uit de weg geruimd worden? Er is maar
één manier om hierachter te komen: In zijn vaders
voetsporen treden. Nick laat zijn glansrijke Wall Street
carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een
bank in Zwitserland. Werkzaam in dezelfde positie als zijn
vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol
hebzucht, fraude en bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij
zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld. Zet
hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke
waarheid boven water te krijgen? 'Geheime rekening'
verscheen in de New York Times besteller list en er zijn
wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht.
Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd
geboren in Tokyo en verhuisde in 1965 met zijn familie naar
de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier
in Zwitserland alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde
Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In 2006
wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te
slepen met zijn boek ‘Bankiers van de elite’. Ook is hij
bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks
die bestaat uit de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’,
‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Handboek voor professionele hulpverleners.
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde familie
Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt ontslagen, is
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dat de laatste in een reeks gebeurtenissen die het leven van
de zesjarige Aasha op zijn kop hebben gezet. Binnen enkele
weken is haar grootmoeder op mysterieuze wijze om het
leven gekomen en is haar oudste zus voorgoed naar Amerika
vertrokken. Aasha blijft eenzaam achter, gestrand in een
familie die langzaam uit elkaar valt. Tegen de achtergrond
van het zinderende Maleisië van de jaren zestig gaat het
verhaal terug in de tijd, om stapje voor stapje de duistere,
complexe geheimen en leugens van een immigrantenfamilie
te onthullen. Het blauwe huis is een krachtige,
indrukwekkende roman. Het wonderschone taalgebruik en de
superieure opbouw zullen de lezer gevangen houden tot de
laatste pagina.

De bekende klassieker van Allan Folsom: het perfecte
cadeau voor de lezers van Ik ben pelgrim Harry Addison
is showbizz-advocaat en werkt in Hollywood. Hij leidt een
prettig leven van hard werken, veel geld verdienen en af
en toe een relatie met een mooie vrouw. Tot hij uit Rome
een paniekerig telefoontje krijgt van zijn broer Danny.
Een week later is Harry Addison de meest gezochte man
van Italië en belandt hij berooid, gewond en vervuild in
de riolen van Rome. De balans van de afgelopen week:
zijn broer Danny is vermoord, en Harry zelf wordt
verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op kardinaalvicaris Parma, een van de vertrouwensmannen van de
paus. Een enorme politiemacht is naar hem op zoek en
posters met zijn portret hangen door heel Italië. Wanneer
hij ook nog verdacht blijkt te worden van de moord op
een politieman, is hem een ding overduidelijk: hij is zijn
leven niet zeker. Harry Addison ziet maar een uitweg: uit
handen blijven van de politie en proberen zelf achter de
raadsels rond de moordaanslagen te komen. De pers
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over de boeken van Allan Folsom ‘Een zeer geslaagde
thriller.’ De Telegraaf ‘IJzingwekkend finale... Thrillers
van dit kaliber kom je niet iedere dag, zelfs niet ieder jaar
tegen.’ de Volkskrant ‘Beter dan John Grisham, zeker
zo goed als Frederick Forsyth.’ GPD
Voor studenten in het universitair onderwijs en
praktijkjuristen.
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar
moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt
het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te
slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar
doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal
zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een
onder-komen bij een oude kennis aan het hof van
Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet
meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de
heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt
dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn
reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante
om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker
hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij
niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt
te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische
thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland.
Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen
aan De stille gouvernante!
De New Yorkse politieman-met-Russische-roots Artie
Cohen vindt in een speeltuin in Brooklyn een dood
meisje, dat vastgetapet is aan een schommel. Algauw
komt hij erachter dat de moordenaar het verkeerde
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meisje heeft vermoord: het slachtoffer had de dochter
van Arties goede vriend Tolya moeten zijn. Artie opent
de jacht op de dader – het spoor voert hem naar Londen,
de nieuwe thuishaven van de Russische maffia. Hij raakt
verstrikt in een maalstroom van geld en criminaliteit en
ontdekt een pijnlijk detail over zijn verleden. Zijn de
dingen wel zoals ze altijd leken te zijn? Reggie Nadelson
schrijft spannende en tegelijkertijd toegankelijke boeken
over internationale criminaliteit. Haar personages zijn
van vlees en bloed en de dialogen spatten van de
pagina.
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.
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'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij
nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
This remarkablpe title describes the life of one of Holland’s
most remarkable figures: medical practitioner Van Dieren
(1861-1940), Amsterdammer and prolific writer who caused
quite a stir in his days. The author recounts the life and times
of Van Dieren in the form of a series of narratives about the
fights of this Dutch Don Quixote with his particular windmills.
Individual chapters deal with his life, work, personal style,
friendships and enmities, his discussions with
psychoanalysts, socialists, scientists and above all of his
tragic-comical failures. Unique source material is used to
reconstruct this picture, such as the correspondence between
Van Dieren and a large number of well-known Dutchmen,
including novelist Van Eeden, Nobel laureate C.Eijkman, the
philosopher Bolland, politician De Savornin Lohman, Queen
Emma, and many others. Marginality and non-conformity are
the key themes that run through the life of this observer which
made him one of the most successful failures in Dutch
history.
In dit hartverscheurende verhaal worden de laatste dagen
beschreven van zeven gevangenen in het tsaristische
Rusland die de doodstraf hebben gekregen: vijf mislukte
huurmoordenaars, een boerenknecht die zijn werkgever
vermoordde en een gewelddadige dief. Zeven mensen die in
de rechtbank hun vonnis aanhoren en in kleine kerkers hun
laatste dagen slijten in afwachting van het huiveringwekkende
einde dat hen wacht. Zelden komen menselijke emoties als
angst, eenzaamheid en wanhoop zo dichtbij. Het verhaal
grijpt je bij de strot en laat je niet meer los. Andrejev schreef
met De zeven gehangenen een nog altijd levensechte novelle
die je door haar duistere schoonheid en onverbiddelijkheid
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onder de huid gaat zitten.
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee
kinderen die een kalm leventje leidt en nog nooit in de
problemen is geweest. Maar op een rustige zaterdagmiddag
ontvangt hij een telefoontje dat zijn leven voorgoed zal
veranderen: zijn vriend Jack Calley, een succesvolle
advocaat, schreeuwt om hulp. En dan hoort Tom door de
telefoon hoe Jack wordt vermoord. Zijn laatste woorden,
gericht aan de moordenaar, zijn het adres waar Tom met zijn
gezin woont. Verward en doodsbang ontvlucht Tom het huis.
Dan blijkt dat zijn vrouw wordt vermist, er een lijk in haar
kantoor is gevonden en de politie de jacht op hem heeft
geopend. En terwijl Jacks moordenaar hem op de hielen zit,
heeft Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
Vier verhalen die een sinistere inslag en een verrassende
wending aan het slot gemeen hebben
Het christendom ontstond bijna 2000 jaar geleden in het oude
Palestina. Het heeft de geschiedenis van de mens
vormgegeven. Toch kunnen historici nog altijd niet zeggen
hoe het werkelijk begon. Hoe kon het gebeuren dat één
joodse man uit de eerste eeuw van onze jaartelling de aanzet
gaf tot een nieuwe religie? Traditioneel wordt het ontstaan
van het christendom altijd verklaard aan de hand van het
wonder van de opstanding. Nadat Jezus was gestorven, werd
hij door God opgewekt uit de dood, verscheen hij aan zijn
leerlingen en droeg hij hen op het Evangelie te verkondigen.
Toen ze de opgestane Jezus hadden gezien, kon niets het
geloof van de leerlingen nog aan het wankelen brengen.
Alleen een echt wonder kon de razendsnelle verspreiding van
het christendom verklaren: waarom zouden mensen zich
anders bekeren tot een geloof waarvan de belijders door de
Romeinen streng vervolgd werden? Binnen slechts enkele
generaties had het christendom zich verspreid over het
Midden-Oosten en Europa, een paar eeuwen later had het
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een groot deel van de wereld voor zich gewonnen. Vandaag
de dag geloven zelfs veel christenen niet langer in een
letterlijke opstanding. Historici zijn al decennia op zoek naar
een nieuwe verklaring voor de explosieve groei van het
christendom in de eerste eeuw van onze jaartelling. Als er
geen wonder plaatsvond, waarom bekeerden zich dan zo
veel mensen tot een geloof dat hun leven in gevaar bracht?
Kunsthistoricus Thomas de Wesselow heeft zich de
afgelopen zeven jaar beziggehouden met dit vraagstuk en
kwam daarbij tot en geheel nieuwe visie op het ontstaan van
het christendom. Aan de hand van een herlezing van
bekende, maar verkeerd begrepen historische bronnen en
een herinterpretatie van een groot aantal passages in de
Bijbel, toont de Wesselow dat de oplossing al meer dan een
eeuw voor het grijpen ligt. De Lijkwade van Turijn speelt in
zijn verklaring een cruciale rol. De Lijkwade, waarvan
algemeen werd aangenomen dat het een vervalsing is, stamt
echt uit de tijd van Jezus. De eerdere koolstofdateringen
waren onjuist: het nieuwste bewijs toont zelfs aan dat het
kleed rond het begin van onze jaartelling in het MiddenOosten is geweest. En juist die Lijkwade helpt ons het
grootste mysterie in de geschiedenis van de mens op te
lossen.

Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen
stapt, valt Luka flauw. Dora kust hem wakker en vanaf
dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op
een warme septemberdag met haar ouders naar Parijs
verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later
brengt het toeval hen opnieuw bij elkaar. De drie
prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de
opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka moet
eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo
snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora
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niets meer van hem
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 over vriendschap en
dromen, die een spannend kijkje achter de schermen
biedt van de duurste winkels.
Korte essays van vooraanstaande denkers.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie
worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight
goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht
je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik
ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De
hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult
vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield
ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF
MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' Page 9/12
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www.kidliterate.com
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met
Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen.
Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik
weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het
zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is
hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan
maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste
wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot
officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal
volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij
besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen:
dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan
vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn
beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney
ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag
cartoonist worden.

Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij
houdt af. Judith, midden dertig en single, is
eigenares van een lampenzaak. Hannes, architect,
begin veertig, is de droom van iedere
schoonmoeder. Ze leren elkaar kennen en Judith
geniet met volle teugen van de aandacht van deze
charmeur, die zich volledig op haar richt. Toch begint
ze het algauw benauwd te krijgen: door zijn
voortdurende liefdesbetuigingen en aanwezigheid
voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze probeert
hem uit haar leven weg te krijgen, maar het gaat van
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kwaad tot erger als hij van geen ophouden weet. Het
gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes liefde
alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de
man die hij zegt dat hij is? Een frisse
liefdesgeschiedenis verandert in een psychothriller
die Stephen King de koude rillingen zou hebben
bezorgd.
Charlie en Nat zijn op de vlucht. Hun plan om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt,
en de betrokken politicus beweert nu dat zíj
terroristen zijn. De jeugdthriller Elke seconde telt is
het bloedstollende vervolg op 1 seconde van Sophie
McKenzie, die met haar debuut Vermist bijna elke
juryprijs in Engeland won. Voor jongeren vanaf 13
jaar. Met politie niet betreden-elastiek. Charlie en
Nat zijn op de vlucht. Hun poging om een
terroristische organisatie te ontmaskeren is mislukt.
De betrokken politicus, die torenhoog in de peilingen
staat, loopt vrij rond. En híj beschuldigt juist Charlie
en Nat van terrorisme! Met de politie en de
terroristen achter hen aan, ziet Charlie ziet maar één
uitweg: ze moet in haar eentje naar het hol van de
leeuw om bewijs tegen hem te verzamelen. Durft ze
dat? Zal het haar lukken om hun onschuld te
bewijzen?
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode
eind 19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen
problemen en geloofsstrijd.
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