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Documentaire over de Nederlandse schilder (1872-1944) bestaande uit brieven van hem aan
zijn jeugdvriend Van den Briel en brieven van deze aan anderen, zoals Seuphor, Harthoorn en
Welsh
James, een bekende maar onlangs ontslagen documentairemaker, en Ana, een succesvolle
advocate, proberen al jaren kinderen te krijgen. Zonder resultaat, ondanks vele peperdure
behandelingen. Wanneer een vriend van James bij een auto-ongeluk om het leven komt en
diens vrouw in coma raakt, krijgen James en Ana onverwacht de zorg voor hun driejarige
zoontje Finn precies op het moment dat ze zich afvragen of ze hun kinderwens wel moeten
doorzetten. Door Finns komst worden ze gedwongen stil te staan bij wat ze werkelijk willen,
zowel voor zichzelf als voor hen samen. Na enkele chaotische, heftige en cruciale weken als
een echt gezin, moeten Ana en James een ongemakkelijke waarheid onder ogen zien: er is er
maar één die echt een kind wil... In Iedereen heeft alles combineert Katrina Onstad met veel fl
air meeslepend drama en Nick Hornby-achtige humor met haarscherpe observaties over het
moderne leven.
Als een jonge vrouw haar zelfopgelegde limiet van twintig mannen met wie ze het bed mag
delen bereikt heeft, begint ze een zoektocht naar deze mannen en hoopt de ware onder hen te
vinden.
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de greep van de
Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de avond ervoor was
gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in een soort zeemeermin was
veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een eeuwenoude vloek is
Gemma mooier en krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper
zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op
zoek in de gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren naar
haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking
(1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf
uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie.
Over Watersong 1 Lokroep: `Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met
deel 2!' Chicklit.nl ****
In een joods-Amerikaans milieu leidt de Korea-oorlog tot discussies over de schuldvraag
inzake oorlogen.

De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet denken aan een ordinaire
afrekening in het criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er
vindt een wurging plaats... De Cock en moord op bestelling begint met wat lijkt op
een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Op een avond wordt een
jongeman in de deur van zijn woning aan de Prinsengracht neergeschoten. De
dader is voortvluchtig. De vriend van de jongen doet zijn verhaal aan rechercheur
De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude politiebureau aan de
Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de milieubeweging. Hij
ontwikkelde een schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die
belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De Cock en zijn kompaan
Vledder hun verdenkingen hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie
en huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient zich een
nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd.
Niet eerder werd het rechercheurspaar binnen zo'n korte tijd met zulke
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uiteenlopende zaken geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
De belofte van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun
huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een
barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York.
In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te bieden. Het pioniersleven betekent keihard
bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te
verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die
het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de sneeuwstormen.
Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
Wat bracht de prehistorische mens in zijn grot ertoe zich te wenden tot geesten,
tot vermeend hogere machten? En waarom is geloof nadien blijven gedijen en
heeft het vele millennia van beschavingen opgeleverd, generaties sjamanen,
faraos, aztekenpriesters, joden, boeddhisten, islamieten, christenen en
scientology-volgelingen? De vormen van geloof mochten dan veranderen, de
kern ervan bleef gelijk. Geloof is misschien de meest verheven uitvinding van de
mensheid geweest, ongeacht het continent waarop het ontstond of de tijd waarin.
Wat is het toch dat ons daartoe heeft gebracht wat is het toch dat ons in dit ene
cruciale opzicht met de prehistorische mens uit de grot verbindt? Matthew
Kneale, historicus én atheïst, kijkt met een scherpe, onbevooroordeelde blik naar
wat de mens in het geloof heeft gezocht en kennelijk vaak heeft gevonden.
Achter het sierlijke smeedwerk dat de rijken in New Orleans beschermt,
sluimeren geheimen die Aurore Le Danois Gerritsen een leven lang verborgen
heeft weten te houden. Geheimen die het bestaan van haar nietsvermoedende
familie ingrijpend kunnen veranderen. Nu Aurore voelt dat ze gaat sterven, weet
ze dat ze de waarheid moet vertellen. Er is maar één man aan wie ze haar
verhaal wil toevertrouwen: Phillip Benedict. Hij is geïntrigeerd door haar voorstel,
maar koestert ook argwaan. Het gebeurt tenslotte niet iedere dag dat de
matriarch van een vooraanstaande blanke familie haar levensgeschiedenis op
schrift wil laten stellen door een zwarte journalist. Uiteindelijk stemt hij toe, en
algauw beseft hij dat hij hiermee het meest controversiële verhaal van zijn leven
in handen heeft. Maar niets kan hem voorbereiden op de verstrekkende gevolgen
van Aurores schokkende onthullingen... Dit verhaal is eerder verschenen en is
ook verkrijgbaar in de 2-in-1 e-bundel Storm over Louisiana - een familiesaga
Als klein meisje rebelleert de Afghaanse Maryam al tegen het tweederangs
bestaan dat haar lot zal zijn als ze eenmaal een volwassen vrouw is. Ze wil liever
als jongetje door het leven, maar wordt in haar klas al snel ontmaskerd. Als
opstandige tiener in het levendige Kabul van de jaren zeventig droomt Maryam
van een nieuw leven van vrijheid in Amerika. Haar vader beslist echter anders en
arrangeert een huwelijk met een traditionele man, die haar slaat, misbruikt en
verkracht. Ze is zielsgelukkig als ze in verwachting is en nadat haar zoontje is
geboren besluit ze haar gewelddadige man te ontvluchten. Maar hij weet Maryam
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in Amerika te traceren en kidnapt hun kind. Jarenlang zoekt ze vergeefs naar
haar gestolen zoon, radeloos van bezorgdheid over zijn lot in het door de taliban
onderdrukte en door burgeroorlog geteisterde Afghanistan. Voor de liefde van
mijn zoon is het tragische en ontroerende verhaal van een vrouw die, gekweld
door haar enorme verlies, vastberaden is haar zoon terug te vinden en met
verbetenheid vecht voor vrijheid en gelijke rechten voor de vrouwen in
Afghanistan. ‘Als je deze maand maar één boek leest, lees dan Voor de liefde
van mijn zoon van Jean Sasson. Dit boek, dat speelt tegen de achtergrond van
het Aghanistan van de jaren zeventig, verbindt vrijheid, gelijk en kracht met de
allesoverheersende liefde voor een kind. [...] Het gevolg: een roman die je niet
meer loslaat.’ – Kek mama
Nic Costa (5) De dood van de zoon van een archeoloog, lijkt te maken te hebben met
de rituele verering van de god Mithras. Rechercheur Nic Costa zet alles op alles om de
zaak op te lossen. Een nieuwe thriller in de uiterst succesvolle Nic Costa-reeks Op een
plein op de zuidelijkste van de zeven heuvels van Rome, de Aventijn, ligt Villa Malta.
Een van de sleutelgaten van de villa biedt een spectaculair uitzicht op de koepel van de
St. Pieter. De zevenjarige Alessio Bramante kijkt elke dag op weg naar school even
door het sleutelgat. Maar op een dag verdwijnt hij spoorloos in de catacomben onder
de villa, te midden van de resten van een Mithraïsche tempel. Hoofdverdachte is de
vader van de jongen, Giorgio Bramante, een charismatische hoogleraar archeologie.
En zes van zijn studenten hebben Alessio tijdens een drinkgelag betrokken bij een
bizar ritueel ter ere van de god Mithras. Uiteindelijk pakt de politie Giorgio Bramante op
voor de moord op zijn zoon. Veertien jaar later duikt in een relikwieënkastje in een klein
museum langs de Tiber op onverklaarbare wijze een T-shirt op van Alessio waarop
verse bloedvlekken verschijnen. Na een jarenlange gevangenisstraf is Bramante
inmiddels vrijgekomen, en een voor een sterven alle betrokkenen bij de verdwijning van
zijn zoon. Inspecteur Costa en zijn team raken verstrikt in het duistere web rondom de
mysterieuze verdwijning van Alessio en de riten rond de zeven sacramenten van
Mithras. De interactie tussen Hewsons drie rechercheurs en de karaktertekeningen van
zijn personages tillen dit boek ver uit boven plot-driven boeken als De Da Vinci Code en
diens navolgers. Een superieure mix van geschiedenis, spanning en menselijkheid.
Booklist Vernuftig.... Met een doordachte oplossing die maar weinigen zullen
verwachten. Publishers Weekly
Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden
werden.
D.I.Y Laptop Repair; The Portable Field Reference GuideLulu.comBeschryving van de
pronk-zaelmet toestemminge van Myne Edelen Heeren Schepenen vander Keure,
geopend op het Stadhuys der Stad Gend den 30 mey 1792LentekriebelsOveramstel
Uitgevers
Meesterlijke thriller vol onverwachte wendingen en fascinerende personages. Een
psychopatische seriemoordenaar zaait dood en verderf onder de bevolking van Atlanta.
De lichamen van de slachtoffers vertonen naast messteken ook sporen van beten. Als
er bij de afdeling Moordzaken een brief van de mogelijke dader binnenkomt met de
tekst Ben ik de vreemdeling die je zoekt?, schakelt rechercheur Rauser zijn goede
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vriendin Keye Street in. Keye heeft haar eigen detectivebureau, dat ze oprichtte nadat
ze bij de FBI werd ontslagen vanwege haar drankprobleem. Dan komt er een nieuwe
brief van de dader met daarin een verwijzing naar de reden van Keyes ontslag bij de
FBI. De moordenaar is angstvallig goed op de hoogte van haar privéleven...
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici
minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Bloeiende mimosa Sint-Petersburg,
1910. Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en geliefde pianiste in de
hoogste kringen van Sint-Petersburg. Als ze op een dag valt voor de charmes van de
Deense Jens Friis dreigt haar wereld in te storten. Haar ouders keuren Jens niet goed
en dwingen haar zich te verloven met de zoon van een graaf. Terwijl Valentina voor
haar onafhankelijkheid vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. Ze komt voor
een onmogelijke keuze te staan die haar leven voorgoed zal veranderen. Kate
Furnivall, half Engels en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische
voorouders. Eerder verschenen De wilde orchidee, Russische kamille en De pioenroos.
Tweetalig kinderboek (Nederlands – Engels), met luisterboek "De wilde zwanen" van
Hans Christian Andersen, is niet voor niets een van de beroemdste sprookjes van de
wereld. In een tijdeloze vorm, behandelt het de thema's van de menselijk drama's:
angst, dapperheid, liefde, bedrog, afscheid en hereniging. Deze editie is een prachtig
geïllustreerd prentenboek waarin het sprookje van Andersen in een gevoelige en
kindvriendelijke vorm wordt verteld. Het is vertaald in een veelheid aan talen en is
verkrijgbaar in tweetalige versie in alle denkbare combinaties van deze talen. ? Luister
naar het verhaal in beide talen, vorgelezen door moedertaalsprekers! ? NIEUW: Met
kleurplaten! De afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te
kleuren via een link in het boek. Bilingual children's picture book (Dutch – English), with
audio The Wild Swans' by Hans Christian Andersen is, with good reason, one of the
world's most popular fairy tales. In its timeless form it addresses the issues out of which
human dramas are made: fear, bravery, love, betrayal, separation and reunion. The
edition at hand is a lovingly illustrated picture book recounting Andersen's fairy tale in a
sensitive and child-friendly form. It has been translated into a multitude of languages
and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these
languages. ? Listen to the story in both languages, read by native speakers! ? NEW:
With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures
from the story to color in.
Lees nu ZES DAGEN EERDER, het korte verhaal dat David Levithan schreef ter
introductie van zijn prachtige roman ELKE DAG. De zestienjarige A wordt elke dag
wakker in een ander lichaam en is hierdoor gedwongen tijdelijk het leven van iemand
anders te leiden. Omdat zijn leven elke dag verandert, kan hij zich nooit hechten, mag
hij niets opvallends doen, en vooral: zich nergens mee bemoeien. Maar soms lukt dit
niet en verandert hij de levens van zijn gastheren ingrijpend...
Dit is Erica James beste en meest veelomvattende boek, haar stijl is nog nooit zo
trefzeker geweest. The Bookseller Lydia woont al jaren in Venetië. Het is de plek waar
ze rust heeft gevonden en waar ze zich thuis voelt. Op een dag wordt ze totaal van
haar stuk gebracht door een gezicht in de menigte. Het gezicht van deze man brengt
het afschuwelijke geheim weer naar boven waarvan ze geloofde dat ze het diep
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begraven had... Na de dood van hun ouders werden Lydia en haar kleine zusje Valerie
op jonge leeftijd ondergebracht bij hun grootouders, die ze voordien nooit hadden
ontmoet. Ze komen terecht in een strenggelovig, liefdeloos huis. Lydia leert voor
zichzelf te zorgen, geheimen te bewaren en kan maar weinig mensen vertrouwen. Ze
verdringt bovendien haar verdriet om de dood van haar moeder, waaraan ze zich
schuldig voelt. Nu, meer dan twintig jaar later, moet Lydia uit de schaduwen van haar
beschutte leven in Italië komen en in Engeland haar verleden onder ogen zien.
Spannende roman met donkere kanten over het geluk en de pijn van allesverterende
passie die bij een eerste liefde hoort. Cosmopolitan
China, 1929. Al jaren leeft Lydia Ivanova in de veronderstelling dat haar vader door de
bolsjewieken is vermoord. Maar als ze ontdekt dat hij gevangen wordt gehouden in het
door Stalin geregeerde Rusland, laat ze alles en iedereen achter om hem te gaan
zoeken zelfs haar Chinese geliefde, Tjang An Lo. Samen met haar halfbroer Aleksej
begint Lydia aan een levensgevaarlijke tocht. Dan verdwijnt Aleksej en blijft Lydia
alleen en zonder geld achter. Ze vindt hulp bij een aantrekkelijke Russische officier.
Maar Tjang An Lo is Lydia niet vergeten; hij heeft nieuwe informatie over haar vader.
Terwijl hij haar achterna reist, speelt Lydia hoog spel om de waarheid te achterhalen...
Adembenemend goed. Marie Claire Escapisme op zn best. Glamour Over De wilde
orchidee: Prachtig, een aangrijpend liefdesverhaal en een buitengewoon ambitieus en
sfeervol epos. Kate Mosse (auteur van Het verloren labyrint) Kate Furnivall, half Engels
en half Russisch, put inspiratie uit de levens van haar Russische voorouders. Eerder
verschenen Sneeuwklokjes van de steppe en De wilde orchidee, het eerste boek over
Lydia Ivanova, dat werd geïnspireerd op haar moeders vlucht naar China na de
Russische Revolutie.
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand,
stuurt hij zijn dochter als bruid naar een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Dokter Alexandra Blake - getrouwd, twee kinderen en met een heel leuke baan - staat
op het punt zich in een gewaagd avontuur te storten. Als ze voor een serie belangrijke
lezingen in Sydney is, komt ze haar oude vlam Jeremy Quinn tegen met wie ze
spannende herinneringen aan een turbulente studententijd deelt. Gevaarlijk èn
aantrekkelijk! Na een paar glazen champagne in zijn penthouse, stelt de nog even
onweerstaanbare Jeremy haar voor mee te doen aan een gewaagd, psychologisch en
lichamelijk spel. Als ze zich vervolgens helemaal aan hem overgeeft, liggen er ook
andere gevaren op de loer. Ze komt terecht in een wereld die extremer en veel
gevaarlijker is dan zij ooit had kunnen vermoeden. Voor de lezers van Negentig dagen
Genevieve en Vijftig tinten grijs
Zes lange, bittere jaren heeft Rowena haar geliefde vervloekt, hopend dat hij een wrede
dood zou sterven nadat hij haar in de steek had gelaten. Om het kind dat hij bij haar
had verwekt een toekomst te geven, is ze met de leider van de Gunn-clan getrouwd.
Nu haar echtgenoot is vermoord, zet ze alles op alles om het leiderschap voor haar
zoon veilig te stellen. Dat betekent dat ze een zware reis moet ondernemen om trouw
te zweren aan de onderkoning, begeleid door haar op macht beluste zwager Eneas.
Wanneer ze op hun tocht worden overvallen, maakt deze zich zo snel mogelijk uit de
voeten en laat hij haar aan haar lot over. Net als zes jaar geleden wordt ze van haar
belagers gered door een onbekende, zwartgelokte man
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer,
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negeert de avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs
haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze op
een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor
een voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van
haar leven nooit zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken.
Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's
lentekriebels pas echt een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en twee
kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het
perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op
de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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