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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
niets meer van hem
Vier generaties vrouwen in Amerika in de periode eind
19e tot eind 20e eeuw hebben elk hun eigen problemen
en geloofsstrijd.

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,
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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.
Brad Cutler heeft het helemaal voor elkaar. Hij runt
een succesvol reclamebureau en staat op het punt
te trouwen met Laura, de liefde van zijn leven. Maar
één herinnering staat zijn geluk in de weg. Tien jaar
geleden verloor hij zijn onschuld met Emma. Toen zij
zwanger bleek te zijn, dwong hij haar in een
paniekreactie het kind te laten weghalen. Voor hij
met Laura in het huwelijksbootje kan stappen, wil hij
Emma hiervoor vergeving vragen. Maar het verhaal
krijgt een onverwachte wending
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
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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?
Wanneer het dienstmeisje van de welgestelde
familie Rajasekharan om onduidelijke redenen wordt
ontslagen, is 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.
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
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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 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.
Kan rechercheur John Calvino het noodlot het hoofd
bieden en zijn familie redden? Wanneer John een
brute, meervoudige moordzaak probeert op te
lossen, komt hij uit bij een veertienjarige dader. De
gruwelijke zaak brengt John terug naar zijn eigen
verleden, toen hij zelf veertien jaar oud was en zijn
familie werd vermoord. Dan beseft John zich dat de
geschiedenis zich lijkt te herhalen - op zijn zoons
veertiende verjaardag. Lukt het John om het heden
los te maken van het verleden? De thriller ‘Veertien’
van New York Times bestsellerauteur Dean Koontz
werd genomineerd voor Goodreads Choice Award
Best Horror. De Amerikaanse auteur Dean Ray
Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende
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thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy, science
fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken
bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één
binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de
grootste New York Times-bestsellerauteurs ter
wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken
geschreven waarvan er meer dan zestig in het
Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd
meer dan 500 miljoen keer verkocht.
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