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Meesterwerk van de Chileense auteur Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw) zullen uitgeven, te
beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman
gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord.
Niemand weet wie achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een psychopaat, de overheid? 2666 is een universeel verhaal
over goed en kwaad, leven en dood, fictie en feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.
Inspecteur Lindsay Boxer is in ‘De vierde seconde’ vastberadener dan ooit. En dat terwijl er een zenuwslopende rechtszaak
tegen haar loopt na een schietpartij die een tiener fataal werd. Ze zoekt de rust op in het huis van haar zus aan de rustige kust van
San Francisco. Tijd om uit te rusten wordt haar niet gegund, want het badplaatsje wordt opgeschrikt door meerdere brute
moorden. Ook al is ze op non-actief gesteld, Lindsay zou Lindsay niet zijn als zij niet samen met haar vriendinnen op onderzoek
uit zou gaan! Kan ze zich op een nieuwe moordzaak storten, terwijl ze zelf verdachte in een zaak is? Laat je meeslepen door
Pattersons vierde deel in de ‘Women’s Murder Club’-reeks over vriendschap, romantiek en misdaad. James Patterson (1947) is
een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976
heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76
titels stonden op nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill
Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere
romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene
prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian
Award van de National Book Foundation.
Een regenboog in de nacht Een aangrijpend epos over de geboorte van Zuid-Afrika Zelden las ik de geschiedenis van Zuid-Afrika
zo helder en meeslepend beschreven als in dit boek. - Anna Enquist 6 april 1652: een handvol Hollandse tuinders stapt aan land
op het zuidelijkste puntje van Afrika. Hun opdracht: sla telen voor de bemanning van de passerende VOC-schepen uit Amsterdam
die door scheurbuik worden gedecimeerd. De kolonisten houden het sla telen echter al snel voor gezien en trekken naar het
noorden om zich te vestigen in het uitgestrekte, dorre land. Grootgebracht in de calvinistische traditie en met het geloof het
uitverkoren volk te zijn, gaan deze eerste kolonisten de confrontatie aan met Bosjesmannen en later met de Zoeloes. Op zoek
naar goud en diamanten komen ze in aanvaring met de soldaten van koningin Victoria van Groot-Brittannië. De Boeren delven na
twee Boerenoorlogen het onderspit, hoewel ze in twee Boerenrepublieken de basis weten te leggen voor het apartheidsysteem in
Zuid-Afrika. In 1994 komt aan dat systeem een einde als Nelson Mandela gekozen wordt tot de eerste zwarte president van ZuidAfrika. Dominique Lapierre werkte veertien jaar als journalist voordat hij schrijver werd. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan
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veertig miljoen exemplaren verkocht. De opbrengst van zijn boeken gaat naar de humanitaire hulporganisatie Action pour les
Enfants des Lépreux in Calcutta. Ik kan dit indrukwekkende boek van harte aanbevelen, niet in het minst omdat de met elkaar
verweven geschiedenis van Nederland en Zuid-Afrika onze aandacht ten volle waard is. - Irene van Lippe-Biesterfeld, Prinses der
Nederlanden Zuid-Afrika is een land met een gespleten ziel die langzaam heelt. Dit imponerende boek voert u mee op reis door de
geschiedenis van dit fascinerende land.- Foppe de Haan
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New England aan het begin
van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan
Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke
vrouw Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson
in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze Pullitzerprijs
werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en
in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
De blauwe draad volgt de levens van drie generaties van de familie Whitshank. Abby en Red wonen in een huis dat al van de
familie is sinds grootvader Whitshank het aan het begin van de twintigste eeuw bouwde. Door onverwachte omstandigheden ziet
Steel, de jongste van hun vier kinderen, zich gedwongen met zijn eigen gezin bij Red en Abby in te trekken. Tegelijk is duidelijk
dat Abby en Red niet meer de jongsten zijn. Kunnen zij nog wel voor zichzelf zorgen, en zo nee, wat is dan het lot van het huis?
Met subtiele, observerende humor beschrijft Anne Tyler wat er gebeurt wanneer drie generaties zich onder één, heel bijzonder dak
bevinden. Als geen ander biedt zij inzicht in de dynamiek van een familie. Anne Tyler, een van de grootste Amerikaanse schrijvers
van de afgelopen halve eeuw, past in de Amerikaanse traditie van schrijvers als Jonathan Franzen en Alice Munro, met haar
perfecte psychologie en haar volmaakte inzicht in de pijnlijkheden van eigentijdse familiegeneraties. Anne Tyler (Minneapolis,
1941) groeide op in Raleigh, North Carolina. De blauwe draad is haar twintigste roman; haar roman Ademlessen werd bekroond
met de Pulitzer Prize. Zij won verder onder meer de pen / Faulkner Award, de Ambassador Book Award en de National Book
Critics Circle Award. In 2012 ontving zij de Sunday Times Award for Literary Excellence. Ze woont in Baltimore, Maryland. ‘Een
geweldige schrijfster (...) elke nieuwe roman is een bewijs van Tylers uitgebreide talenten.’ The Wall Street Journal ‘Een roman
van Anne Tyler is altijd een bron van plezier.’ the Times ‘Mijn favoriete schrijver.’ Nick Hornby ‘Een meesterlijke auteur.’
Sebastian Faulks ‘Tyler is niet gewoon goed, ze is angstaanjagend goed.’ John Updike
De elfjarige Ichmad Hamid woont in de Bezette Gebieden waar iedereen leeft met de angst huizen, banen en bezittingen kwijt te
raken. Of nog afschuwelijker, elkaar. Ichmad heeft een bijzonder talent waarvan zijn hele dorp onder de indruk is. Maar dat talent
helpt hem niet zijn vrienden en familie te redden, of een veilig leven te bieden. Ichmad wordt met schuldgevoelens overladen als
door zijn toedoen zijn inspirerende vader gevangen wordt genomen en zijn familie alles kwijtraakt. Toch ziet de moedige Ichmad
dat haat niet de beste manier is met pijn en woede om te gaan. Hij laat zich niet verleiden door deze vernietigende gevoelens. In
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dit bijzonder ontroerend verhaal volgen we Ichmads leven van onverwoestbare jongen tot bezielde man die ondanks geweld en
verdriet altijd hoop houdt en lief heeft. Voor liefhebbers van 'De vliegeraar' van Khaled Hosseini
Seks is een belangrijk onderdeel van ons leven en er is al veel over gesproken en geschreven. Alain de Botton doet dit op een
geheel vernieuwende en verfrissende manier, waardoor je nieuwe inzichten krijgt in je al dan niet aanwezige seksleven. Weinigen
van ons voelen zich `normaal als het gaat om seksualiteit, door ideeën die wij onszelf hierover opleggen. Alain de Botton bekijkt
gevoelige onderwerpen als overspel, begeerte, pornografie en impotentie vanuit een subjectief standpunt, wat tot verrassende
inzichten leidt. Volgens hem heeft een succesvol seksleven meer te maken met wat er zich in het hoofd van de mens afspeelt dan
in zijn lichaam.
Een pasgetrouwd stel stapt in de sauna van hun luxe bruidssuite en ze komen er nooit meer uit. Als een ander echtpaar op huwelijksreis naar
Rome aan boord van hun vlucht wordt vermoord, is het duidelijk dat een moordenaar het heeft ge munt op net getrouwde stellen. Het is de
angstaanjagende vraag welk gelukkig paar de volgende slachtoffers zullen zijn. FBI-agent John OHara probeert de zaken op te lossen, terwijl
special agent Sarah Brubaker achter een andere vindingrijke seriemoordenaar aan zit, wiens slachtoffers één macaber ding gemeen hebben.
Intussen vreest elk pasgetrouwd echtpaar voor hun leven.
Het langverwachte vervolg op Alles komt goed van Louise Hay en Mona Lisa Schulz. Hoe blijf je kalm en gefocust in een wereld die voorbij
raast? Velen worstelen met hoe gelukkig te blijven en focus te houden in een wereld die steeds complexer wordt. Hoe blijven we scherp, hoe
houden we gemoedstoestand stabiel en hoe voorkomen we dat ons geheugen een vergiet wordt na de continue informatiestroom en prikkels
van alle kanten. Louise Hay en Mona Lisa Schulz bundelen wederom hun krachten en combineren wetenschap met compassie en wijsheid
om de lezer te helpen antwoorden te vinden op deze vragen. In Heel je geest leren we wat het effect is op de hersenen en het lichaam als we
ons verdrietig, boos of angstig voelen. En hoe we om kunnen gaan met gaten in ons geheugen, depressie, angststoornissen en allerlei
soorten verslavingen. Geen mens is hetzelfde en daarom reiken grande dame Louise Hay en dokter Mona Lisa Schulz vanuit hun eigen
expertise handvaten aan waardoor ieder zijn eigen pad naar welzijn kan vinden en bewandelen. Op weg naar een gezonde geest in een
gezond lichaam. 'Heel je geest is een onontbeerlijke gids om de relatie tussen geest en gezondheid beter te begrijpen. Het is een schatkist
vol inzichten die wijsheid en essentiële gezondheidsinformatie combineert. En bovendien prettig om te lezen.' - Caroline Myss, auteur van de
New York Times-bestsellers Anatomy of the Spirit en Defy Gravity Louise Hay (1926-2017) is bekend van haarwereldwijde bestsellers. Met
haar inzichten en positieve filosofie heeft zij wereldwijd miljoenen mensen op weg geholpen naar een fijner en positiever leven. Louise Hay
wordt gezien als een van de grondleggers van de zelfhulp en schreef lang voordat het gangbaar was al over de onlosmakelijke connectie
tussen lichaam en geest. Haar boeken worden in meer dan 33 landen uitgegeven en zijn in 25 talen vertaald. Dr. Mona Lisa Schultz is
gediplomeerd arts en intuïtief deskundige. Ze houdt zich bezig met het grensgebied tussen wetenschap en spiritualiteit. Eerder werkten
Louise Hay en dr. Mona Lisa Schultz samen aan het succesvolle boek Alles komt goed.
Dit boek gaat over ons. Het gaat over jou, je kinderen, je ouders, je vrienden. Het gaat over ons allemaal. Het gaat over ons falen: het falen
als individu, het falen van de zakenwereld, en het falen van onze politici. Het gaat over de wereldwijde crisis die wij hebben veroorzaakt en
die haar weerga niet kent. Dit boek gaat over onze toekomst.
In het leven van drie vrouwen speelt de schilder Julien Mistral een speciale rol.
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De ervaringen van een jonge Australische vrouw in India.
'Een schitterende, troostrijke roman. *****' de Volkskrant 'Hartverscheurende, maar ook troostrijke roman. *****' De Limburger 'Shafak
schildert in woeste streken een levendig en hoopvol portret van een clubje kleurrijke overlevers in de gore steegjes van Istanbul.' VPRO ''Dit
is een prachtboek! Na lezen in je DNA gegraveerd.' Boekhandel Stevens, Hoofddorp Tequila Leila, zoals haar vrienden en klanten haar
noemen, wordt vermoord en achtergelaten op een vuilnisbelt in Istanbul. In de laatste minuten van haar leven vraagt ze zich af hoe het zover
heeft kunnen komen. Elke minuut brengt een nieuwe herinnering: aan de smaak van het pittige geitenstoofvlees uit haar kindertijd, aan de
geur van de koffie met kardemom die ze deelde met haar geliefde, aan de stank op straat bij het bordeel waar ze werkte. Maar vooral
herinnert ze zich haar vrienden, de bonte verzameling mensen die haar nooit zullen laten vallen en die nu wanhopig naar haar op zoek zijn.
10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld stond op de shortlist voor de Booker Prize 2019.

Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel
losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude
winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen die het kleine
departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als
Bolton? Wat Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op
spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen omgekocht.
Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013.
In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd
in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld.
Veertien griezelverhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
Het besef dat wij met de kracht van intentie en gedachten onze wereld en ons leven beïnvloeden leeft enorm. De
zogenaamde secret, de wet van aantrekking, is echter geen op zichzelf staande wet, maar het resultaat van een complex
samenspel van universele krachten. Een samenspel van 12 wetten die samen de wet van aantrekking vormen. Het idee
dat we het universum onze wil kunnen opleggen is onvolledig en daarom misleidend. Het universum is geen Tel Sell voor
geluk, gemoedrust en succes. Dit boek leert je sámenwerken met het universum. Niet alleen via je wil, (wens)denken of
magisch fantaseren, maar vanuit een krachtig voorstellingsvermogen, gebaseerd op werkelijke kennis van de 12
universele scheppingswetten. De wetten die het werkelijke geheim zijn achter het geluk en succes van de vele mensen
die je in deze kennis voorgingen.
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Overzicht van vrijwel alle moderne geweren en karabijnen, die momenteel wereldwijd worden geproduceerd.
M.U.I.S. weet niks van zijn welgestelde achtergrond: van Epton towers, het luxe huis waarin hij geboren is, en van de
schitterende tuinen eromheen. Hij herinnert zich nauwelijks zijn lieve ouders die op zee vermist zijn. En hij weet al
helemaal niets van de dreiging die uitgaat van zijn oom Scrope, die diep in de schulden zit en op zijn erfenis uit is.
M.U.I.S. is opgegroeid bij zijn kindermeisje Hanny, die het gevaar net op tijd zag. Samen leiden ze een gelukkig leven,
totdat het lot hun toch weer ongunstig gezind is. M.U.I.S. wordt ontvoerd en in een afschuwelijk internaat gestopt. Hij
weet te ontsnappen en begint aan een spannend avontuur waarin hij geholpen wordt door vele trouwe vrienden, maar
ook voortdurend op zijn hoede moet zijn voor oude vijanden.
Zeven uur. De wekker gaat, we slepen ons ons bed uit en maken ons op voor weer een dag rennen, vliegen, vallen,
opstaan en weer doorgaan. Aan het eind van die doodvermoeiende dag zitten we op de bank en vragen ons verbijsterd
af waar de dag gebleven is: `Wat heb ik vandaag nou helemaal gedaan?! Peter Bregman, schrijver van de populaire
Harvard Business-column How We Work, vroeg zich af hoe we die ratrace kunnen doorbreken. Hij kwam met een
revolutionair plan: sta gedurende de werkdag 18 minuten 5 minuten s ochtends, 1 minuut op elk heel uur en 5 minuten s
avonds stil bij wat je nu echt wilt, en je zult zien dat je minder snel wordt afgeleid door kleine dingen, zodat je uiteindelijk
met meer tevredenheid terugkijkt op je werkdag. Zijn doel is: werk elke dag met plezier, maar laat het werk niet je leven
overnemen, want er is zo veel meer om van te genieten! 18 minuten biedt je die kans.
Visies op huwelijk, relaties, seksualiteit en de daarmee verbonden normen en waarden.
Detective Lindsay Boxer en alle leden van de Women’s Murder Club komen voor een groot feest bij elkaar in San Francisco. Maar dan wordt
Lindsay weggeroepen omdat er een vrouw midden op de dag op gruwelijke wijze is vermoord. Al snel duikt er een video op van een
soortgelijke gewelddadige moord waarbij de daders maskers dragen. San Francisco raakt in de ban van de moorden en Lindsay en de
Women’s Murder Club moeten hun eigen veiligheid op het spel zetten om de daders op te pakken voor er meer slachtoffers vallen.
Op 29 april 1992 om 15.15 uur spreekt een jury in Los Angeles twee agenten vrij van de aanklacht van excessief geweld tegen Rodney King.
Minder dan twee uur later staat de stad, toch al een kruitvat van rassenhaat, in brand. Wat volgt is een orgie van rellen en geweld die zes
dagen aanhoudt. Er vallen zestig doden. Maar wat weinigen weten is dat terwijl de stad brandt, gangs hun kans schoon zien om elkaar
ongestoord te lijf te gaan. Daarbij wordt een onbekend aantal mensen vermoord. In deze adembenemende en filmische literaire meesterproef
zoomt Ryan Gattis in op zes levens die met elkaar verbonden zijn in deze gruwelijke en angstaanjagende omstandigheden. Twee gangsters,
een tacoverkoper, een verpleegster, een graffiti-artiest, een brandweerman: samen tonen ze ons het wild kloppende hart van LA. Een
complexe en fascinerende stad die even warmbloedig is als dreigend. Gattis is een groot nieuw talent. Voor deze ambitieuze roman drong hij
diep door tot de gang scene in LA – een relevant, wreed en betoverend epos over misdaad, ras, wraak, loyaliteit en liefde in de chaos van
South Central LA.
Het is nacht, de veertienjarige Aryan en zijn achtjarige broertje Kabir steken een rivier en daarmee ook een landsgrens over. Ze hebben niets
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bij zich, behalve hun kleren, hun levenslust en hun moed. Maar wat vinden ze aan de overkant? Ligt hier, in Europa, de toekomst die ze in
Afghanistan niet hebben? De broers reizen per vrachtwagen, boot, trein, bus en per voet, langs de route die hun mantra is: Kaboel-TeheranIstanboel-Athene-Rome-Parijs-Londen. Maar Londen is moeilijker te bereiken dan ze denken, en Europa blijkt heel anders dan ze droomden.
Na een langdurige hittegolf is de lucht boven de stad plotseling geladen met elektriciteit. Lichten kunnen niet meer uit, machines draaien
onafgebroken door. De toestand is chaotisch. Maar even plotseling als de situatie is ontstaan, is ze opgelost. Toch is er iets veranderd.
Journalist Gustav Mahler, gepensioneerd, ontvangt een telefoontje van het ziekenhuis. De doden in het mortuarium zijn wakker geworden.
Geldt dit nu ook voor zijn kleinkind, dat hij onlangs heeft begraven? Elvy, die haar man tot aan zijn dood heeft verzorgd, schrikt midden in de
nacht wakker. Wie staat daar voor de deur? De doden keren terug. En ze willen wat iedereen wil: thuiskomen. Maar is er plek voor hen?
Tim Ekaterin is een jonge bankier. Als hij zijn baas, Gordon Michaels, moet vervangen nadat hij hem in verwarde toestand in de fontein had
aangetroffen, stapelen de problemen zich al snel op. Hij verleent een fokker krediet voor de aankoop van een fokhengst en blijkt daarmee de
bank in een riskant financieel avontuur te hebben gestort. Maar dat is nog niet het ergste. In de wereld van de paardenrennen waar Tim mee
te maken krijgt deinst men niet terug voor fraude, medische manipulatie en moord.
'Zeer intrigerend en provocerend!'Karin Slaughter 'Een bijzondere wending op het einde, dit boek laat je niet onberoerd!' Hebban De dader
vinden of het misdrijf vergeten; wat zou jij kiezen? Als Jenny op gewelddadige en gruwelijke wijze wordt verkracht, ziet haar omgeving maar
één oplossing: een experimentele drug die haar de gebeurtenis laat vergeten. Maar stress, angst en depressie blijven. Bovendien is de dader
zonder Jenny's getuigenis niet te vinden. Psychiater Alan Forrester duikt in haar geheugen. Als een herinnering gewist kan worden, kan hij
ook terugkomen. Maar dit proces kan ook gemanipuleerd worden. Zeker als de psychiater ineens persoonlijk bij de zaak betrokken raakt...
Niet alles is vergeten toont de kracht en de zwakte van het geheugen en laat zien hoe bedrieglijk het menselijk brein eigenlijk is. 'Zeer
intrigerend en provocerend. Niet alles is vergetenonderzoekt ingewikkelde familierelaties tegen een achtergrond van intense suspense. Een
boek vol met plotwendingen en verrassingen. Niet alles is vergeten mag je echt niet missen.' - Karin Slaughter
Jack Reacher is in deze zeventiende Jack Reacher-thriller van Lee Child, weer op pad. Maar de lift die hij deze keer krijgt – richting Virginia –
is misschien wel zijn laatste... In Achtervolging, de 17e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, probeert Reacher op een koude
winteravond vanuit Nebraska een lift te krijgen naar Virginia. Pas na anderhalf uur stopt er een donkere Chevrolet. Twee mannen voorin, een
vrouw op de achterbank. Reacher stapt in. Ze zijn nauwelijks onderweg of hij beseft: dit is een heel fout gezelschap. Hij zit in de nesten... Lee
Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller
Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het
sterkste boekenmerk ter wereld.

In Een goede vrouw vertrekt de jonge Annabelle Worthington na een familietragedie naar het door oorlog verscheurde
Frankrijk. Danielle Steel. Wegdromen met een verhaal dat je raakt. In april 1912 vindt er een drama plaats in het leven
van de jonge Annabelle: haar vader en broer komen om bij de ramp met de Titanic. Drie jaar later overlijdt ook haar
moeder. Als vervolgens haar huwelijk op de klippen loopt, vertrekt Annabelle naar Frankrijk. Daar, midden in oorlogstijd,
in een ziekenhuis dat gerund wordt door vrouwen, vindt ze haar ware roeping. Pas jaren later, als ze weer in New York
woont, dwingt een beslissende ontmoeting haar uiteindelijk
terug te kijken op haar leven. Zal ze de confrontatie met haar
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verleden aandurven?
Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.
Becca King heeft een zeldzame gave -- en die is levensgevaarlijk In Stormgevaar was Jenn McDaniels, een meisje dat
enorm met zichzelf in de knoop zat, Becca’s eerste echte vijand. Haar ouders hebben een winkel in aas voor de visserij
op het zuidelijke puntje van het eiland. Becca gaat er werken om geld te verdienen en om Derric te helpen, die nog
steeds niet hersteld is van zijn verwondingen. Maar als Becca voor haar werk moet leren duiken wint ze het respect van
Jenn, en er bloeit een vriendschap op tussen de meisjes. Tijdens een van haar duiktochten doet Becca een schokkende
ontdekking. Maar wat ligt er onder water dat zo angstaanjagend is? Ik weet wat je denkt is het tweede boek in de
razendspannende serie 'Het Fluistereiland'.
De elfjarige Saba Hafezi en haar tweelingzus Mahtab groeien op in de jaren tachtig op het Iraanse platteland. Ze zijn
gefascineerd door Amerika en houden lijsten van Engelse woorden bij, verzamelen illegale exemplaren van het tijdschrift
Life en genieten van ongecensureerde televisieprogrammas en rockmuziek. Als Sabas moeder en zus opeens
verdwijnen en zij en haar vader alleen achterblijven, weet ze zeker dat ze zonder haar naar Amerika zijn verhuisd. Terwijl
ze opgroeit en gebukt gaat onder het nieuwe islamitische regime, zoekt Saba troost in het feit dat haar zus ergens de
westerse versie van haar leven leidt. Haar ouders hebben haar geleerd dat 'ieders lot in bloed is geschreven, en dat
tweelingen dezelfde levens leiden, ook al zijn ze gescheiden door land en zee.'
De beroemde televisiepersoonlijkheid Valerie Wyatt, haar collega Jack Adams en haar dochter April zijn toevallig op
dezelfde dag jarig. Dit jaar is een mijlpaal voor alle drie: ze worden respectievelijk 60, 50 en 30. April is een echte
carrièretijger en houdt zich liever niet bezig met haar uiterlijk, terwijl haar moeder er alles aan doet om haar ware leeftijd
te verhullen. Jack ervaart plotseling dat hij niet de eeuwige jeugd heeft. Ineens staat ieders leven op zijn kop en wordt het
een verjaardag om nooit te vergeten: nieuwe relaties ontstaan, vol hoop, liefde en warmte.
Dit werkboek vult "De zeven eigenschappen die jou succesvol maken' praktisch aan en helpt het leven beter en leuker te
maken. Vind jij het weleens moeilijk om keuzes te maken? Je weet misschien niet precies wat je wilt en wat nu eigenlijk
goed voor je is. Bijvoorbeeld op school, bij de keuze voor het vakkenpakket, of als sommige vrienden je onzeker maken.
Maar je weet dat je het zelf wel kan en dat je ouders niet voor jou hoeven te beslissen! Vaak blijkt dat dan toch moeilijk te
zijn. Je wilt graag zelfstandig beslissen, maar hoe doe je dat nou 't best? Sean Covey kent deze problemen; de oplossing
beschreef hij in Zeven eigenschappen die jou succesvol maken! Dit boek werd een succes in Nederland en er ontstond
grote vraag naar het praktische werkboek. Dit werkboek helpt je om de ideeën in Zeven eigenschappen toe te passen op
je eigen leven; het staat vol tips en trucs, invuloefeningen, enquêtes en doelijstjes zodat je heel praktisch aan het werk
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kunt om je leven beter, leuker en spannender te maken. Je kunt het thuis gebruiken, of met klasgenoten. ALLEEN
GESCHIKT VOOR TABLETS.
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