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Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar
het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella,
speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar verloofde, de
beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van Rosa krijgt ze gepassioneerde en
gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt
overgebracht om te herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom brieven van
Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op
zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
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.
De moord op Tom Wernekink was het werk van een professional. Niemand minder dan een scherpschutter heeft het fatale schot
gelost. Maar waarom? Wernekink was een saaie, introverte man, zonder enig belang. Hij bracht zijn dagen al tuinierend door. Als
de politie wat dieper in zijn leven kijkt, blijkt dat hij al een tijdje verlangde naar de dood. Het enige wat echt in het oog springt, is
Wernekinks vriendschap met "De Kat", een extravagant uitgedoste zonderling. Grijpstra, De Gier en de commissaris vragen zich
af: is de kat de sleutel tot het raadsel, of een kleurrijk dwaalspoor? Van de Wetering heeft een slim en misleidend verhaal in elkaar
gezet, waarin de personages ons eerst aantrekken en fascineren, en daarna afstoten. Zijn prachtige beschrijvingen en evocatie
van Amsterdam krijg je er als bonus bovenop. Klassieke reeks politieromans rond Henk Grijpstra, Rinus de Gier en hun naamloze
commissaris. Janwillem van de Wetering (1931-2008) was een Nederlandse schrijver, zakenman en avonturier. Hij woonde
achtereenvolgens in Zuid-Afrika, waar hij zich bezighield met vastgoedzaken, in Japan, waar hij anderhalf jaar verbleef in een zenklooster in Kyoto, en in Londen, waar hij een tijdlang filosofie studeerde. Hij was vertegenwoordiger van chemische producten in
Colombia, visnetverkoper in Peru, en nietsnut in Australië. In plaats van zijn militaire dienst ging hij als reservist bij de Nederlandse
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politie. Hij raakte gecharmeerd van het politieberoep en klom op tot de rang van sergeant en inspecteur. In 1975 verhuisde hij naar
Maine en besloot zich full-time aan het schrijven te wijden. In 1984 werd hij bekroond met de Franse Grand prix de littérature
policière. Hij is vooral bekend door de boeken van Grijpstra en De Gier.
Pleidooi voor een nieuwe benadering van fysieke veiligheid ten opzichte van bijvoorbeeld infectieziekten, voedselveiligheid en
waterveiligheid, waarbij wordt uitgegaan van het voorzorgsbeginsel.
Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien
welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies
definitief is en dat hij met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader,
met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede dankzij een Koerdische
buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
PC Mag
Alle oude vrienden bundelen hun krachten om orde op zaken te stellen in Fortezza en een bloedvergieten in Bellezza te
voorkomen. Laura is erg ongelukkig en zoekt een uitweg in zelfverminking. Maar er gloort hoop: ze vindt een talisman, waarmee
ze door tijd en ruimte kan reizen. Zo stravageert ze naar het zestiende-eeuwse Talia. In de stad Fortezza treft ze haar
stravagante, een zwaardsmid. Daar ontmoet ze ook de fascinerende Ludo, die aanspraak maakt op de troon omdat hij een Di
Chimici zou zijn. De stravaganti moeten het weer opnemen tegen de machtigste familie van Talia, en Laura en Ludo komen
lijnrecht tegenover elkaar te staan. Voor Luciano en Arianne wordt dit een conflict dat overwonnen moet worden voor ze kunnen
trouwen. En wie durft er te trouwen in een Taliaanse kathedraal na het bloedbad tijdens de bruiloften in Giglia? Een
gedenkwaardig slot van de zinderende Stravaganza-serie!
Scott Manson is assistent-trainer van een Londense voetbalclub in de Premier League. De eigenaar is de bepaald niet
brandschone, maar steenrijke Oekraïense oligarch Viktor Sokolnikov en de club wordt geleid door de Portugese trainer Joao
Zarco. Als de flamboyante Zarco vlak voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Newcastle United verdwijnt en dood in het stadion
wordt teruggevonden, blijkt het in de club om meer te gaan dan alleen voetbal. Zarco heeft een oneindige lijst vijanden, onder wie
veel spelers bij wie hij door zijn grote mond veel kwaad bloed heeft gezet. Sokolnikov zit niet te wachten op een diepgaand
onderzoek naar zijn zaken en probeert de teugels in handen te houden door Scott een lucratief voorstel te doen: als hij erachter
kan komen wie de moord heeft gepleegd, wordt hij Zarco’s opvolger.

Na de dood van zijn vrouw, probeert Doug Parker samen met zijn stiefzoon Russ een normaal leven te leiden. Maar bij
elk stapje vooruit, komt Hailey weer om de hoek kijken Leven na Hailey is een hilarische maar ook pijnlijk eerlijke roman
over het verlies van je grote liefde en de pogingen daarna het leven weer op te pakken.
De westerse wereld verkeert in een impasse. Er zijn crises op het gebied van de economie en het milieu. Toenemende
mondiale competitie zet de westerse hegemonie onder Page
druk
terwijl de schaarste aan grondstoffen snel groter wordt. Er
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leeft zowel een gevoel van richtingloosheid als het idee op een doodlopende weg te zijn beland. Eenzijdig inzetten op
economische groei om deze problemen en gevoelens aan te pakken blijkt achterhaald. Ook duurzame ontwikkeling als
strategie is ontoereikend. In dit boek zet de auteur een belangrijke stap naar de oplossing - want die oplossing is er wel
degelijk! Hij introduceert een nieuw begrip: welstendigheid. Hierin staat het welzijn van de mens centraal, in het hier en
nu en op de lange termijn. Vanuit deze gedachte neemt de auteur ons mee op reis naar een 'nieuwe kijk op groei': een
'Grand Design' voor de 21e eeuw. Hierbij heeft hij het volste vertrouwen in de mens - deze moet zich die 'nieuwe kijk'
alleen nog eigen maken. De oplossingen voor de problemen van deze tijd blijken dichterbij te liggen dan menigeen denkt.
Hoewel Roseanne McNulty naar verluidt al bijna honderd is, gaat ze een onzekere toekomst tegemoet: de psychiatrische
inrichting waar ze vrijwel haar hele volwassen leven heeft doorgebracht zal gesloten worden. Aan dokter William Grene
de beslissing welke patiënten opnieuw moeten worden opgenomen en welke uit de inrichting zullen worden ontslagen.
Hij heeft het sterke vermoeden dat Roseanne niet gek is en nooit is geweest zij haar artsen al die jaren gemanipuleerd of
beschermt haar geheugen haar voor een bittere en ondraaglijke waarheid? Gefascineerd probeert Grene haar verhaal te
achterhalen.
Vierentwintig biografische portretten van prominente Nederlanders illustreren de politieke, economische en culturele
veranderingen in Nederland rond 1900.
Een ontroerende roman over de bijzondere band tussen een jongen en een olifant Wanneer de staljongen Tom Page door zijn
rijke, excentrieke baas wordt opgezadeld met diens olifant, weet hij nauwelijks iets van deze dieren. Maar nadat Jenny, de olifant,
en Tom aan elkaar gewend zijn geraakt, ontstaat een hechte band. Tot Jenny's baas genoeg van haar heeft en Tom alles op alles
moet zetten om haar niet te verliezen...
De zeventienjarige Lesley is een echt tienermeisje: haar zorgen draaien om jongens, haar studie en ruzie maken met haar jongere
zusje. Ze is dol op haar moeder Mara, die prachtige verhalen kan vertellen over haar jeugd in Hongarije en Duitsland voor de
oorlog. Maar Mara heeft ook traumatische herinneringen die ze nooit wil delen met haar dochters. Terwijl Lesley het gruwelijke
oorlogsverleden van haar moeder begint te ontdekken, stort hun gezin ineen. En Lesley beseft dat zij haar moeder nooit echt heeft
gekend.
De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zijn wij de generatie die de geschiedenis zal ingaan als de
ontdekkers van buitenaards leven? De kans is reëel: uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard exoplaneten
telt die potentieel bewoonbaar zijn. In dit internationaal geprezen boek gaat wetenschapsjournalist Lee Billings samen met
topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van leven buiten ons
zonnestelsel. Die zoektocht voert hem niet alleen naar de verste uithoeken van het heelal en de Melkweg, maar ook naar
onverwachte plaatsen op onze eigen planeet. De geschiedenis van de aarde leert ons namelijk veel over wat leven mogelijk
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maakt. Vijf miljard jaar eenzaamheid toont tegelijk hoe de jacht op exoplaneten is uitgegroeid tot een bloedstollende race tussen
wetenschappers wereldwijd, allen rotsvast overtuigd dat er leven is 'out there'. Want de klok tikt. De aarde heeft nog een half
miljard van haar vijf miljard jaar te gaan vooraleer complex leven definitief onmogelijk wordt. Tenzij wij er zelf veel vroeger een
einde aan zouden maken door onze levensstijl. Dit meeslepende boek toont of we aan onszelf kunnen ontsnappen.
Touria wil net als haar vriendinnen zijn: geen hoofddoek en verhullende kleding dragen; ze wil korte rokjes, jeans en naveltruitjes.
Hierdoor komt ze in moeilijkheden. Alleen haar oudste broer toont begrip. Vanaf ca. 13 jaar.
Een huis zonder spiegels beschrijft het leven van één vrouw, Sivakami (1896-1966), en maakt ons deelgenoot van een India dat
we nog nooit hebben gezien. De brahmaanse Sivakami is tien jaar oud als ze trouwt met Hanumarathnam, astroloog en genezer.
De sterren zeggen dat hij in het negende jaar van zijn huwelijk zal kunnen sterven. Alles hangt af van de horoscoop van zijn
kinderen. De geboorte van Thangam, hun gouden dochter, verandert niets, maar de geboorte van Vairum, hun rusteloze,
intelligente zoon, bezegelt het ondenkbare: hij veroordeelt zijn vader tot de dood. Sivakami, achttien en weduwe, onderwerpt zich
aan de regels van haar kaste. Ze scheert haar hoofd, kleedt zich in wit en mag niemand aanraken van zonsopgang tot
zonsondergang. Ze pleegt echter één daad van verzet: ze gaat terug naar het huis van haar echtgenoot om haar kinderen op haar
manier op te voeden en met de hulp van de trouwe Muchami het land te beheren voor haar zoon. Geen daad is zonder gevolgen,
en terwijl politiek en sociale revoluties botsen met tradities, wordt de kloof tussen moeder en zoon steeds dieper¿ ¿Mijn roman
heeft zijn oorsprong in de verhalen die mijn oma vertelde over haar grootmoeder. Ik was gegrepen door de emotionele diepte van
de verhalen, door het ontdekken van mijn eigen¿prehistorie¿ en van de noodzaak om deze snel verdwijnende wereld vast te
leggen.¿ ¿ Padma Viswanathan Padma Viswanathan is journaliste en (toneel)schrijver. Haar toneelstukken en korte verhalen
hebben verschillende prijzen gewonnen. Een huis zonder spiegels is gebaseerd op het leven van haar grootmoeders
grootmoeder.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering Labs-based, independent reviews of the latest products and services.
Our expert industry analysis and practical solutions help you make better buying decisions and get more from technology.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, 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
Hoewel het meer dan 65 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, speelt die nog steeds een
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onuitwisbare rol in ons nationaal bewustzijn. Met Dat nooit meer schreef Chris van der Heijden een cultuurgeschiedenis van
Nederland met als centrale vraagstuk de verwerking van de Tweede Wereldoorlog. In dit omvangrijke boek staan voor het eerst
alle grote verhalen op een rij: het verhaal van het aanvankelijke optimisme, de teleurstelling van Wilhelmina, het gevecht van de
kranten om papier en prestige, de grote naoorlogse affaires (Weinreb, Menten, Aantjes), de tweedeling tussen goed en 'fout', tot
de rol van de Shoah en het verhaal van Anne Frank. Met Grijs verleden was Van der Heijden al verantwoordelijk voor een van de
belangrijkste veranderingen in het denken over de oorlog, dit boek is het logische en omvattende vervolg ervan. 'Grijs Verleden is
zonder twijfel een van de belangrijkste boeken over Nederland en de Tweede Wereldoorlog van de laatste jaren.' - HANS BLOM
'Van der Heijden weet ontzaglijk veel van de periode, en hij vertelt in Zwarte renaissance graag en meeslepend.' - JAN BLOKKER
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