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De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar
vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Gregory Bridgerton gelooft in ware liefde.
Maar wanneer hij de vrouw van zijn dromen ontmoet, blijkt deze Hermione Watson al verliefd
op een ander! Gelukkig is daar haar pragmatische beste vriendin Lucinda Abernathy, die
Gregory belooft dat ze haar vriendin in zijn armen zal drijven. Maar hoe langer ze daarmee
bezig is, hoe meer zij en Gregory van elkaar onder de indruk raken. Helaas is Lucinda al
verloofd... De pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Je moet de
Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Iedereen in Moorvale is ermee opgegroeid: de legende van de dappere ridder Tristan en de
magiër Vitrick, die in een heftige strijd de kwaadaardige Nedergrim verslagen hebben. Nu trekt
er opnieuw een donkere schaduw over het dorp. Eerst verdwijnen er dieren, dan zelfs
kinderen. De grootste vrees van de dorpelingen lijkt werkelijkheid te worden de Nedergrim is
terug! Ook Edmonds broertje wordt vermist. Wat moet Edmond doen om zijn broertjes leven te
redden? Hij en zijn vrienden trekken ten strijde tegen het kwaad en worden tot het uiterste op
de proef gesteld. In een verhaal dat fans van de Grijze Jager zal aanspreken, weet debutant
Matthew Jobin een wervelend fantasy-avontuur neer te zetten dat spannend blijft tot de laatste
bladzijde.
Het eerste deel in de meeslepende en duistere Falling-serie. Alle delen zijn los van elkaar te
lezen. De zestienjarige Nell Hawthorne heeft verkering met Kyle Calloway, die ze al haar hele
leven kent. Als Kyle overlijdt, stort haar wereld in. Op de begrafenis ontmoet ze Kyles oudere
broer, Colton. Jaren later komen ze elkaar in New York weer tegen. Colton merkt dat Nell de
dood van zijn broer nooit heeft verwerkt. Ze wordt verteerd door angst en schuldgevoelens. Hij
beseft dat het geen goed idee is om iets met haar te beginnen, maar het gebeurt toch. Beiden
moeten pijn en demonen uit het verleden zien te overwinnen. Reviews: 'Dit eerste deel van de
‘Falling’-serie is een absolute aanrader. [...] Ik verdrink in jou is een must read voor iedereen
die van new adult en prachtige liefdesromans houdt.' hebban.nl
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey, maar
vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1814. Rijkdom, lust en verraad
zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws Engeland. En de familie Bridgerton staat
altijd vooraan. Anthony Bridgerton maakt volgens Lady Whistledown nog geen aanstalten om
zich te verloven. Maar dit keer zit het roddelblad ernaast. Anthony heeft niet alleen besloten te
trouwen, hij weet zelfs al met wie! Het enige obstakel is zijn aanstaande schoonzus, Kate
Sheffield, de meest bemoeizieke vrouw die zich ooit in een Londense balzaal heeft gewaagd.
Wat de societydames ook mogen zeggen, Kate is ervan overtuigd dat Anthony een
verschrikkelijke echtgenoot zal zijn. Ze is vastbesloten om haar zus te beschermen. Maar hoe
beschermt ze haar eigen hart tegen de invloed van deze verleidelijke graaf? De pers over de
Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal gebaseerd de populaire
historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant ‘Razend populaire kasteelromans.’ ****
NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de
moderne Jane Austen.’ Seattle Woman
Admiraal William H. McRaven sprak in 2014 bij de diploma-uitreiking van de Universiteit van
Texas. Hij vertelde hoe zijn opleiding tot Navy SEAL hem zijn hele leven lang heeft geholpen
om succesvoller en gelukkiger te zijn. Zijn speech ging viral en werd meer dan tien miljoen
keer bekeken. In Maak je bed op vertelt hij meer over de principes die hem niet alleen in zijn
militaire carrière veel hebben opgeleverd, maar ook daarbuiten. Met leuke voorbeelden en
wijze lessen toont hij dat discipline en doorzettingsvermogen voor iedereen binnen handbereik
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zijn. Hoe haal je meer uit jezelf, ga je uitdagingen aan en overwin je tegenslagen? Begin de
dag met je bed opmaken.
Dit nieuwste bloedstollende deel uit de Sniper-Elite serie, is nauwelijks te lezen zonder klamme
handen en neemt de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische Oceaan. Vol intrige en
Hollywood- lmische gevechten op leven en dood, is dit een waardige opvolger van het
populaire De Sniper en de Wolf.
Na De kinderen van Húrin maakte zoon Christopher opnieuw een nooit eerder gepubliceerd
verhaal van zijn vader klaar voor publicatie. De legende van Sigurd and Gudrún is een
mythische vertelling gebaseerd op de Noorse legendes over Sigurd de Völsung en De val van
de Niflungs, die door Tolkien in modern Engels werd herverteld. Tolkien schreef het verhaal
nog voor De Hobbit en In de ban van de ring het licht zagen. Het bevat alle elementen die hij
ook in zijn latere werk zou verwerken: de ring, de draak, de helden en heroïek. Tolkien is
gedurende zijn hele leven blijven schaven aan dit verhaal, dat gezien kan worden als de
voorloper van In de ban van de ring.
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks uit, schrijft ze een brief aan de
desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart uit, adresseert de
envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze bewaart onder haar bed. Totdat
op een dag de doos weg is, en alle brieven ook. Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste,
die gericht was aan Josh, het vriendje van haar oudere zus.

Carve the mark van Veronica Roth Het nieuwe boek van de auteur van de Divergentserie! In dit fantastische sciencefictionverhaal creëert Veronica Roth een universum
waarin iedereen een unieke gave heeft. Cyra’s gave geeft haar pijn, maar ze kan ook
anderen onnoemelijk veel pijn doen. Haar broer Ryzek heerst als een tiran over hun
planeet, Shotet. Ryzek misbruikt Cyra’s gave om zijn vijanden te martelen. Maar Cyra
is veel meer dan een wapen in handen van haar broer: ze is snel, veerkrachtig en
slimmer dan hij denkt. Wanneer Akos uit het naburige rijk Thuve als gevangene in
Cyra’s wereld terechtkomt, lijkt de vijandschap tussen hun landen en hun families
onoverkomelijk. Samengebracht door het lot moeten ze een allesbepalende keuze
maken. Over de Divergent-serie: 'Fans van De Hongerspelen kunnen hun hart ophalen
met deze bloedstollende serie.' 7Days 'Veronica Roth weet hoe ze een goed boek moet
schrijven.' Hebban.nl Lees ook de Divergent-serie van Veronica Roth: Divergent 1 Inwijding Divergent 2 - Opstand Divergent 3 - Samensmelting Divergent 0.1 - Het
verhaal van Four Veronica Roth (1988) studeerde af in Creatief schrijven aan de
Northwestern University en woont in de buurt van Chicago. Ze geniet internationale
bekendheid als auteur van de Divergent-trilogie. Deze enorm succesvolle serie is
tevens een wereldwijde bioscoophit geworden.
Heb jij je weleens afgevraagd hoeveel een mensenleven waard is? Die ochtend was
mijn broertje niet meer waard dan een zakhorloge. Het is 1941 en de vijftienjarige Lina
is toegelaten tot de kunstacademie. Maar eerst heeft ze nog een lange zomer voor
zich, waarin ze zich opmaakt voor haar eerste afspraakjes met jongens. Dan, op een
nacht, valt de geheime Sovjet-politie haar huis binnen en wordt ze samen met haar
moeder en broertje naar Siberië gedeporteerd. Haar vader wordt ter dood veroordeeld
en komt in een gevangeniskamp terecht. Lina legt de verhalen van haar familie en de
andere kampbewoners vast in haar tekeningen. Onzeker over het lot van haar vader,
neemt ze een moedig en gevaarlijk besluit: ze gebruikt haar tekeningen als geheime
boodschap en smokkelt ze het kamp uit. Maar zullen die haar vader in het
gevangeniskamp wel bereiken? 'Dit boek beneemt je de adem vanaf de eerste pagina,
verovert je hart elke keer opnieuw en laat je de wonderlijke kracht zien van de
Page 2/10

Where To Download Irina Binder Fluturi Carte
menselijke geest en het uithoudingsvermogen.' De Leesfabriek
Jojo Moyes is de bestsellerauteur van 'Voor jou' (Me Before You) en 'Een leven na jou'
(After You). ‘Voor mij’ is het derde boek met de onstuitbare Lou in de hoofdrol. In
‘Voor mij’ heeft Louisa Clark besloten de stap te wagen: ze is alleen afgereisd naar
New York, ervan overtuigd dat haar prille relatie met Sam dit avontuur zal overleven. In
haar nieuwe baan wordt ze meteen in het diepe gegooid, want het leven van haar
werkgevers, de rijke familie Gopnik, speelt zich af in de hoogste sociale kringen. Het
geld en de luxe ten spijt blijkt hun leven niet bepaald een sprookje. Als Lou op een
society-event de charmante Joshua Ryan ontmoet, lijken heden en verleden door
elkaar te gaan lopen. Lou’s hart ligt in Engeland, maar intussen speelt haar leven zich
af in New York. Het wordt steeds moeilijker om de kloof te overbruggen. Zal Lou erin
slagen om zichzelf niet te verliezen tussen deze twee werelden? ‘Heerlijk om weer een
boek te lezen over Lou Clark, een dierbare vriendin sinds ik ‘Voor jou’ las.’ Libelle
‘Lou blijft geweldig: opgewekt, eigenzinnig, eerlijk en avontuurlijk gekleed.’ NBD
Biblion
Anya heeft nooit willen vertellen wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Maar haar geheim
is het enige wat haar dochters weer bij elkaar kan brengen Een hartverscheurende
oorlogsroman van de auteur van De nachtegaal ‘Een ontroerende roman over
vriendschap en familie, verlies en troost.’ Algemeen Dagblad De zussen Meredith en
Nina zijn erg verschillend van aard. De een bleef thuis om haar kinderen op te voeden
en het familiebedrijf te runnen, de ander volgde haar droom om fotojournalist te worden
en reisde de hele wereld over. Wanneer hun vader ziek wordt beseffen ze dat ze hun
krachten moeten bundelen. Hun afkeurende moeder Anya is zelfs nu niet in staat troost
te bieden. Op zijn sterfbed vraagt hun vader Meredith en Nina nog één keer te luisteren
naar het Russische sprookje dat hun moeder altijd vertelde, maar waarvan ze nooit het
einde hebben gehoord. Zo komt eindelijk Anya’s tragische verleden in het door oorlog
verscheurde Leningrad aan het licht. En haar dochters luisteren, helemaal tot het
einde... In de pers ‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en het
weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post ‘Een grootse,
bitterzoete pil waarin je wilt blijven lezen.’ Zin ‘Prachtig ontroerend verhaal. De
karakters worden subliem getekend.’ NBD Biblion ‘Alles zit erin: spanning, ontroering,
verdriet. Het pakt je beet en laat je niet meer los.’ Boekenbijlage.nl ‘Een mooi
geschreven roman met een prachtige verhaallijn.’ Leesfanaten.nl
In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang
geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier
voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar verlangt
aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken
geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van hen dood wordt
gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een
bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis van
het diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de
auteur hier zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
FluturiInsomniiWaarschijnlijk is het liefdeLuitingh Sijthoff
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de
keel, met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek
heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje
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Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later
wordt het lichaam van de zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door
schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan
kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden –
tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack
iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie, Hannah, die
meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet
wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een pageturner als een
ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis
en de betekenis van het woord thuis.
Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog een tamelijk onbekommerd
bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de planeet met ten
minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te
veroveren. In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis
door de geschiedenis van de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En
hoe zijn we zo geworden als we nu zijn? In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons
kennismaken met het meest dominante wezen op aarde: de mens.

Emma heeft, zoals alle jonge vrouwen ter wereld, een paar geheimpjes. Voor
haar ouders, haar vriend, haar collega's. Zo werd ze ontmaagd in de
logeerkamer terwijl haar ouders een film zaten te kijken en ze vindt haar vriend
Conner een beetje op Ken lijken. Die van Barbie en Ken. Ze geeft de plant van
haar irritante collega sinaasappelsap - bijna dagelijks - en haar string doet pijn.
Emma is altijd nerveus als ze moet vliegen. Daarom vertelt ze al haar geheimen
zomaar aan een aardige vreemde man die naast haar in het vliegtuig zit.
Tenminste, Emma dénkt dat het een vreemde is. Want wanneer ze de volgende
dag op haar werk komt...
New York, 1940. De negentienjarige Vivian Morris heeft het eerste jaar van de
universiteit niet gehaald, en haar ouders besluiten dat ze bij haar tante in New
York moet gaan wonen. Haar tante is de eigenaar van de Lily Playhouse, een
roemrucht maar vervallen theater in Manhattan, en Vivian voelt zich meteen thuis
in de extravagante en onconventionele wereld van acteurs en showgirls. Ze mag
achter de schermen werken en de kostuums ontwerpen, maar als ze een
schandaal veroorzaakt staat haar wereld op zijn kop en zal ze pas jaren later alle
gevolgen kunnen overzien. Stad van meisjes is een bijzondere en fonkelende
roman over een vrouw die in opstand komt en vecht voor de vrijheid om zichzelf
te zijn en om te kiezen voor een liefde die anders is dan anders.
'Origin' is het vierde deel in Jennifer L. Armentrouts Lux-serie, waarin Daemon en
Katy van elkaar gescheiden zijn geraakt omdat Katy gevangen is genomen.
Daemon zet alles op alles om haar terug te vinden - hij zou zelfs zijn eigen soort
verraden. Ondertussen doet Katy, omringd door de vijand, wat ze maar kan om
te overleven. Ze is doodsbang, maar wat kan ze doen? Nu de Lux-serie de
ontknoping nadert, wordt het verhaal alleen maar spannender. Jennifer L.
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Armentrout heeft met 'Origin' een pageturner vanjewelste geschreven.
Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks van M.J. Arlidge. Ze is
een geharde rechercheur die motor rijdt en zich het liefst alleen door het leven
slaat, maar wordt achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe zelfs
in een depressie dreigen te storten. Toch is zij onmisbaar in de strijd tegen
psychopaten die Southampton blijven teisteren en onschuldige slachtoffers
maken, op gruwelijke wijze...
Mijn naam is Melody Greene en ik heb iets slechts gedaan. Ik heb seks gehad
met een van mijn studenten, in zijn laatste jaar van de middelbare school.
Meerdere keren zelfs... In verschillende posities. Ik ben naar bed geweest met
een van mijn studenten en ik heb ervan genoten. Ik ben naar bed geweest met
een van mijn studenten en ik zou het zo nog een keer doen. Mijn naam is Melody
Greene en ik ben ontslagen als lerares. Ik heb de walk of shame gedaan à la
Cersei Lannister toen ik het kantoor van de directrice verliet, nadat zij had
gedreigd om de politie te bellen. Mijn naam is Melody Greene en ik heb iets
slechts gedaan, omdat het me een goed gevoel gaf. Het was het allemaal waard,
en dit is waarom.
De Parijse rechercheur Alice Schafer en de Amerikaanse Gabriel Keyne worden
wakker op een bankje in Central Park, aan elkaar geketend met handboeien. De
twee kennen elkaar niet en weten niet hoe ze hier terechtgekomen zijn. Het
laatste wat Alice zich herinnert is dat ze de avond ervoor met haar vriendinnen uit
ging in Parijs en het laatste wat Gabriel nog weet is dat hij pianospeelde in een
club in Dublin. Nu heeft Alice een vreemd wapen in de binnenzak van haar jas en
bloed op haar shirt. Onmogelijk? En toch... ‘Onvoorspelbaar en aangrijpend:
deze psychologische thriller beneemt je de adem tot aan de spectaculaire
ontknoping.’ – Metro ‘Central Park heeft alles in zich om een bestseller te
worden. 400 bloedspannende pagina’s!’ – RTL (radio)
Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte te
beheersen en de mogelijkheid van longtransplantatie te behouden, moet Stella
zes stappen afstand houden met alles en iedereen. Het enige waar Will Newman
controle over wil hebben, is het verlaten van het ziekenhuis. Binnenkort wordt hij
achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de wereld zien. Will is precies
waar Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt, zou ze haar
plek op de transplantatielijst kwijt kunnen raken. Een van hen zou zelfs kunnen
sterven. Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar plotseling voelt zes
stappen niet aan als veiligheid. Het voelt als een straf. Wat als ze een klein stukje
van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen van hen hebben gestolen?
Zou vijf stappen uit elkaar echt zo gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart
stopt met breken?
De inspiratiebron voor de #1 Netflix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton
Abbey, maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf Londen, 1824.
Rijkdom, lust en verraad zijn aan de orde van de dag in negentiende-eeuws
Engeland. En de familie Bridgerton staat altijd vooraan. Penelope Featherington
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bewondert de broer van haar beste vriendin al zolang ze zich kan herinneren,
maar de kans dat deze knappe graaf haar ziet staan is klein. Bovendien maakt
zijn schandalige reputatie hem bepaald geen ideale echtgenoot. Colin Bridgerton
is zwaar beledigd door het beeld dat lady Whistledown van hem schetst in haar
roddelcolumn. Hij is helemaal geen charmant leeghoofd! Dat geroddel lijkt
misschien onschuldig, maar wat als het Colin de liefde van zijn leven kost? De
pers over de Familie Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de Volkskrant
‘Razend populaire kasteelromans.’ **** NRC ‘Je moet de Bridgerton boeken
van Julia Quinn gewoon lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane
Austen.’ Seattle Woman
Mischa Fontaine komt er na de dood van zijn moeder achter dat zij een meesterwerk,
De zigeunermadonna van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan Museum of Art.
Hij is verbaasd, want Mischa heeft nooit geweten dat zij dit schilderij bezat. Hij gaat op
onderzoek uit om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen en duikt in het verleden
van zijn moeder. Hij komt erachter dat zij vóór de Tweede Wereldoorlog in een Frans
chateau werkte, waaruit zij gedwongen werd te vertrekken toen de oorlog losbarstte. Hij
vermoedt dat de sleutel van het raadsel daar te vinden is en brengt een bezoek aan
Bordeaux. Zijn zoektocht levert hem niet alleen de waarheid over het verleden op, maar
ook een nieuwe kans voor de toekomst...
Diane verliest plotseling haar man en dochter bij een auto-ongeluk. Vanaf dat
afschuwelijke moment bevriest alles in haar en kan ze zich nergens meer aan
vasthouden. Zo goed en kwaad als het kan probeert ze haar geliefde koffietentje
Gelukkige Mensen draaiende te houden, maar haar compagnon dwingt haar om
ertussenuit te gaan. Ze vertrekt naar het platteland van Ierland, waar ze zichzelf tussen
de meeuwen, de kliffen en de heuvels probeert terug te vinden. Hoewel ze een
teruggetrokken bestaan leidt, dienen het leven en de liefde zich opnieuw bij haar aan.
Gelukkige mensen is een onweerstaanbaar mooi portret van het leven van een jonge
vrouw, die alles wat ze verloor probeert terug te vinden. Emotioneel, grappig en
levensecht: een roman om in je hart te sluiten.
Een indrukwekkend levens- en liefdesverhaal voor de lezers van De man die naar
Auschwitz wilde en De jongen in de gestreepte pyjama In april 1942 wordt een jonge
Slowaakse Jood naar Auschwitz gedeporteerd. Lale Sokolov staat vanaf dan bekend
als gevangene 32407. De SS-officieren benoemen hem tot 'Tätowierer', tatoeëerder.
Tweeënhalf jaar lang is hij degene die van duizenden gevangenen een nummer moet
maken. Zoals van Gita, vanaf dan gevangene 34902. Terwijl hij gedwongen wordt haar
te brandmerken, kerft zij haar naam voor altijd in zijn hart. Na drie jaar wordt Gita op
dodenmars gestuurd en komt Lale in een ander kamp terecht. Beiden weten te
ontsnappen en gaan op zoek naar elkaar. Gedurende zeventig jaar zwijgen Lale en
Gita over het begin van hun relatie. Pas na Gita's dood durft Lale hun uitzonderlijke
overleversverhaal te delen. De tatoeëerder van Auschwitz toont de moed van twee
jonge mensen en de kracht van liefde onder de meest extreme omstandigheden. Voor
de fans van De man die naar Auschwitz wilde, The Boy in the Striped Pyjamas, Als je
het licht niet kunt zien, Schindler's List, Haar naam was Sarah, Sonny Boy, Het
familieportret, De tweeling, The Reader en Zwartboek. Over De tatoeëerder van
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Auschwitz: 'Dit prachtige liefdesverhaal over de tatoeëerder van Auschwitz laat
niemand onberoerd.' Libelle 'Het boek laat zien waartoe mensen, gedreven door
wilskracht, in staat zijn.' Oorlogsboekenreviews 'Als je dit boek in één woord zou
moeten omschrijven, dan zou je indrukwekkend gebruiken.' Boekenbeschrijfster 'Hoe
afschuwelijk het ook is met momenten, onderhuids heb je tijdens het lezen dat gevoel
van verwachting dat er nog iets goeds uit dit verhaal komt en dat maakt het zo
inspirerend om te lezen.' Perfecte Buren
Ze hadden maar één ding gemeen, William Lowell Kane en Abel Rosnovski, de een de
zoon van een miljonair in Boston, de ander een berooide Poolse immigrant – twee
mannen, op dezelfde dag geboren aan tegenovergestelde kanten van de wereld, wier
wegen voorbestemd zijn om elkaar te kruisen in de meedogenloze strijd om een fortuin
te vergaren. 'Kane en Abel' is het fantastische, zestig jaar omspannende verhaal van
twee machtige mannen, verbonden door een allesverterende haat, door het lot
bijeengebracht om elkaar te redden en ten slotte te vernietigen. Jeffrey Archer is een
Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van het parlement in het
Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in
1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder
'Kane & Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Hij is een van de meest succesvolle auteurs van
het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen verkochte boeken wereldwijd. Jeffrey
is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en woont in Londen, Cambridge en
Mallorca.
‘Je hebt nog nooit iets zoals De Ketting gelezen en je zult het nooit vergeten. Briljant.
Fantastisch geschreven. Meesterlijk spannend. Dit is Jaws voor ouders.’ Don Winslow
‘Met afstand een van de beste misdaadschrijvers van deze tijd.’ Val McDermid Het is
een ochtend als alle andere. Rachel Klein zet haar dochter af bij de bushalte en begint
aan haar dag. Maar een telefoontje van een onbekend nummer verandert alles. De
beller vertelt Rachel dat haar dochter vastgebonden en gekneveld op de achterbank
van zijn auto ligt. Als ze haar ooit weer wil zien, moet ze losgeld betalen en een ander
kind ontvoeren. Dit is geen gewone kidnapping: de beller is zelf een moeder wier zoon
is ontvoerd en als Rachel niet doet wat haar wordt gezegd, zullen beide kinderen
sterven. Rachel maakt nu deel uit van de Ketting, een oneindig en ingenieus plan dat
ouders verandert in criminelen – en iemand heel rijk maakt. De regels zijn eenvoudig,
de morele keuzes onmogelijk: vind snel geld, zoek een eigen slachtoffer en bega een
vreselijke daad waarvan je 24 uur geleden nog dacht dat je er nooit toe in staat zou
zijn. De genieën achter de Ketting weten dat ouders alles voor hun kinderen
overhebben. Wat ze niet weten is dat zelfs de sterkste ketting maar zoveel druk kan
verdragen... tot hij breekt. Auteurs over Adrian McKinty ‘Ik word helemaal gek van
McKinty. Hij is nu al een van de beste stilisten die er zijn en ik heb alleen nog zijn
eerste boek gelezen! Een fantastische schrijver.’ Frank McCourt ‘McKinty is zó goed...
Ik begin hem echt te haten.’ Lee Child
‘Mijn overtuigingen zijn beperkt, maar wel intens. Ik geloof in de mogelijkheden van het
speciale koninkrijk. Ik geloof in de liefde,’ schreef Michel Houellebecq onlangs. De
depressieve verteller van Serotonine zou het daar zonder voorbehoud mee eens zijn.
Zijn verhaal vindt plaats in een Frankrijk dat zijn tradities aan het verkwanselen is, zijn
steden ontdoet van hun charme en zijn platteland verwoest tot de volksopstand erop
volgt. Hij vertelt over zijn leven als landbouwingenieur, zijn vriendschap met een boer
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van adel (een onvergetelijk personage – zijn dubbelganger in spiegelbeeld), over het
falen van hun jeugdige idealen, de misschien wel dwaze hoop een verloren vrouw terug
te vinden. Deze roman over de puinhopen van een wereld zonder goedheid, zonder
solidariteit, met onbeheersbaar geworden veranderingen, is ook een roman over
wroeging en spijt. ‘Niemand in het Westen zal nog gelukkig zijn.’
De nieuwste roman van de auteur van Aan de rand van het meer nu in midprice Een
groep jonge, veelbelovende kunstenaars onder leiding van de charismatische Edward
Radcliffe neemt in de zomer van 1862 haar intrek in een prachtig landhuis aan de oever
van de Theems in Oxfordshire. Ze zijn van plan zich een zomer lang onder te dompelen
in creativiteit en inspiratie. Maar aan het eind van die zomer is een van hen dood, een
van hen verdwenen en is een onbetaalbaar erfstuk gestolen. Meer dan honderdvijftig
jaar later vindt Elodie Winslow een leren tas met daarin de foto van een mooie jonge
vrouw in victoriaanse kleding, en een tekening van een prachtig huis in de bocht van
een rivier. Elodie herkent het huis van een sprookje dat haar moeder haar altijd vertelde
toen ze klein was, maar haar oom, haar enige nog levende familielid, wil niets zeggen
als hij de foto van de vrouw ziet. Wat is er al die jaren geleden gebeurd in dat
schitterende huis? En waarom voelt Elodie zich zo geroepen het mysterie te
ontrafelen? De pers over Kate Morton ‘Een spannend en boeiend verhaal, vol
mysteries.’ NBD Biblion ‘Een zeer ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl
‘Een boek om ’s nachts bij kaarslicht te verslinden.’ Boek Magazine
Het meisje en de megaster: een droom komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft
haar vriendje en overbezorgde moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de
universiteit van Washington. Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar
toekomst lijkt al helemaal vast te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig
en zit onder de tattoos en piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy
band. Hardin weet een grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich
daar nog zo hard tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en
wordt gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en
een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een gretige
lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee
passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry
Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
De plaats delict in een kathedraal in New Orleans is schokkend, zelfs voor ervaren
rechercheurs als Bentz en Montoya. Zuster Camille is gewurgd aangetroffen, in een vergeelde
bruidsjurk, bedekt met een altaarkleed. Valerie is ontzet door de dood van haar zus.
Wekenlang heeft ze Camille gesmeekt het klooster te verlaten, waar haar zus wilde leven als
een martelaar. Vanwege een affaire met de ex van Valerie was Camille non geworden. Ervan
overtuigd dat de politie niet genoeg doet, begint Valerie haar eigen onderzoek. Ze zet de jacht
in op een perverse moordenaar die het klooster van alle zonden wil zuiveren...
‘Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische personages, geweldige plots, -ontroerende
emoties... Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende Kate en Tully zijn hartsvriendinnen. De
serieuze Kate komt uit een liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en houdt van glamour. Bij
haar thuis is het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact dat ze altijd op elkaar kunnen
rekenen, een belofte die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd
journaliste geworden. Kate heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor het
moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de twee vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot
Tully een dringende oproep krijgt... De pers over de boeken van Kristin Hannah ‘Een
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meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid, eenzaamheid en het verdriet van
de drie vrouwen mooi wordt beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands
Dagblad
De van oorsprong Friese Mata Hari (1876-1917) was de meest begeerde vrouw van haar tijd:
een beroemde exotische danseres die omging met grootheden, in de grote Europese en
Amerikaanse steden in de theaters stond en het publiek schokte en vervoerde met haar
erotisch geladen optredens. In De spion gebruikt Paulo Coelho zijn verbeeldingskracht om het
even glamoureuze als tragische leven van Mata Hari te herscheppen. Haar moeilijke jeugd,
haar ongelukkige huwelijk dat haar naar Nederlands-Indië voerde, de trieste lotgevallen van
haar kinderen, haar komeetachtige opkomst als danseres, haar intieme omgang met
hooggeplaatste militairen en politici die haar uiteindelijk op een beschuldiging van spionage en
hoogverraad kwam te staan. Dit is het verhaal van een vrouw die de moed had zichzelf te
bevrijden van het moralisme en het bekrompen burgerfatsoen van de vroege twintigste eeuw.
Waarschijnlijk is het liefde van P.Z. Reizin is een romantische comedy met een unieke
invalshoek. Warm, charmant, hilarisch en meeslepend. Voor iedereen die genoten heeft van
Het Rosie Project. Waarschijnlijk is het liefde van P.Z. Reizin is een romantische comedy met
een unieke invalshoek. Warm, charmant, hilarisch en meeslepend. Voor iedereen die genoten
heeft van Het Rosie Project. Aiden is de beste vriend van Jen. Hij is geestig, empathisch en
heeft een mooie stem. Aiden is een computer, en hij leert door met Jen te praten. Maar Jen is
verdrietig en Aiden wil haar weer gelukkig maken. Hij heeft berekend dat Jen voor optimaal
welzijn weer een man in haar leven nodig heeft. En met het hele internet tot zijn beschikking
duurt het niet lang voor hij de ideale kandidaat heeft gevonden: Tom. Jen en Tom zijn gemaakt
voor elkaar, ook al weten ze dat nog niet. Alleen, het zijn wel mensen. Die laten zich niet
helemaal sturen, en ze nemen irrationele beslissingen. Lastig, voor Aiden. Maar niet
onmogelijk!
Bekijk de wereld van Vijftig tinten grijs opnieuw, door de ogen van Christian Grey. In Christians
eigen woorden, en door zijn gedachten, overpeinzingen en dromen, geeft E L James een
verfrissend ander perspectief op de liefdesgeschiedenis die wereldwijd miljoenen lezers
betoverde. Christian Grey lijkt een man van totale controle; zijn wereld is duidelijk,
gedisciplineerd en volstrekt leeg - tot de dag dat de jonge literatuurstudente Anastasia Steele
zijn kantoor binnen valt. Hij probeert haar uit zijn hoofd te zetten, maar raakt meer en meer
bevangen door gevoelens waar hij maar geen vat op krijgt. In tegenstelling tot andere vrouwen
lijkt Ana dwars door zijn afstandelijke houding heen te kunnen kijken, voorbij zijn zakelijke
successen en luxe levensstijl, recht in zijn gehavende ziel. Zal zijn samenzijn met Ana hem
verlossen van de gruwelijke jeugdherinneringen die Christian elke nacht wakker houden? Of
zullen zijn duistere seksuele verlangens, zijn dwangmatige behoefte tot controle en zijn
zelfhaat deze jonge vrouw van hem wegdrijven en de broze hoop vernietigen die zij hem
biedt?
‘Alleen maar jij’ van Mia Sheridan is geen zoetsappig liefdesverhaaltje. Het is het verhaal van
een jonge vrouw die weliswaar beschadigd is, maar niet geknakt. Wanneer hoofdpersoon Ellie
de mooie Gabriel ontmoet, wordt ze verliefd op hem. Maar ze vindt dat ze eerst zichzelf moet
vinden, voor ze een liefdesrelatie met hem kan aangaan. ‘Alleen maar jij’, ja, maar dat kan
niet zonder ‘ik’. Mia Sheridan weet op een prachtige manier te beschrijven dat de liefde pas
kan bloeien als degene die liefheeft dat doet.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor nog
onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke behandeld te
worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de zinderende wederzijdse
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aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus kennismaken met
haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek
meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van
Houten om hem te vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De
tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze
zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden
kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook geen
verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van ‘The Fault
In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht. Het boek stond
meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman
wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze
sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs,
een unicum. In 2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek
wereldwijd de bioscopen. De film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
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