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Bedriegers en zwendelaars zijn er te over, maar meesteroplichters – zoals Bernie
Madoff, Lance Armstrong, Diederik Stapel – zijn dunner gezaaid. Het zijn
charmante persoonlijkheden, kunstenaars in het overreden, die op geraffineerde
wijze het vertrouwen weten te winnen. Hoe doen ze het? Wat bepaalt hun
succes? En hoe komt het dat wij erin trappen, keer op keer? In dit boek ontleedt
Maria Konnikova de verschillende vormen van bedrog – van miljoenenfraudes tot
skimming – en beschrijft vanuit psychologische, neurologische en biologische
invalshoeken wat al deze oplichters met elkaar gemeen hebben en hoe zij hun
slachtoffers in de val lokken. List en leugen geeft inzicht in waarom we oplichters
vertrouwen, waarom we ze zo graag willen geloven en zo beïnvloedbaar kunnen
zijn, en geeft ons gereedschap in handen om ons tegen toekomstige
zwendelpraktijken te wapenen.
De magistrale romans van Floortje Zwigtman nu voor het eerst gebundeld: maar
liefst 1615 pagina's leesplezier! ‘Een meesterwerk van internationale allure.’ de
Volkskrant Met een nieuw verhaal over Adrian en Vincent Alles wat ik wilde, was
een geweldig leven. Een fantastisch leven. Een sprookjesleven. Een volledig
gezeur-, gezanik- en gedoe-loos leven. Zonder ‘o... hell’-gevoel. Was dat nu te
veel gevraagd? Op zoek naar de Grote Liefde en het Grote Geld zwerft de
zestienjarige Adrian Mayfield door Londen. Maar Londen anno 1895 is een
gevaarlijke plek als je geen geld op zak hebt en ook nog eens op mannen valt.
Adrian komt terecht in een wereld van glamour, miljonairs en kunstenaars, maar
ook van afpersers, homohaters en bittere armoede. In deze zinderende wereld
vindt hij zijn Grote Liefde. Maar de prijs die hij daarvoor moet betalen is erg
hoog... In Een groene bloem neemt Floortje Zwigtman je mee naar het
opwindende en rebelse Londen van de negentiende eeuw. In deze uitgave zijn
haar magistrale romans Schijnbewegingen (bekroond met de Gouden Zoen en
de Gouden Uil), Tegenspel en Spiegeljongen gebundeld. Met een extra, nog niet
eerder gepubliceerd verhaal over Adrian en Vincent! ‘Een vrouwelijke Charles
Dickens.’ De Standaard der Letteren ‘Er is geen Nederlandse auteur die zo
eerlijk en nietsverhullend voor de jeugd durft te schrijven als Floortje Zwigtman.
(...) Ze vertelt het hele verhaal. Dat leidt tot werkelijk indringende
adolescentenliteratuur.’ Trouw ‘Een Grote Nederlandse Jeugdroman.’ NRC
Handelsblad
Cynthia Fox is praktisch opgegroeid op de grote circuits, en haar broer Kirk is
een beroemd coureur. Toch betekent de racewereld voor haar ook angst - een
ongeluk is al snel fataal. Wanneer ze Lance Matthews weer ontmoet, op wie ze
haar halve leven verliefd is geweest, is ze dan ook niet blij. Want ook hij hoort bij
de racewereld!
‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste boek in de Lente-serie. De jonge
Jordan wordt naar het huis van een mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft
haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede en laatste deel
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in de Lente-serie van Virginia Andrews. Nadat haar familie op een dramatische
wijze uiteengespat is, wordt Jordan March naar oudtante Frances gestuurd, de
lang vergeten zus van haar dominante oma Emma. Zij woont in een afgelegen,
vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die Jordan ooit heeft ontmoet.
Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd verborgen gehouden?
Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de donkere
schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim,
waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal
van Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Bij de sloop van een huis wordt een gruwelijke ontdekking gedaan: in de kelder
staat een kooi, gemaakt van menselijke botten met een doodsbang kind erin.
Inspecteur Phil Brennan werkt aan de zaak en komt een seriemoordenaar op het
spoor, die zijn prooi in de kooi terug wil hebben... Uit het spoor dat Brennan volgt,
blijkt dat hij tot zijn schrik nauwer bij deze zaak betrokken is dan hij zou wensen.
Engeland, 1917.Tijdens zijn verlof van het front valt Devlin Reddaway als een
blok voor Camilla Langdon. Camilla woont met haar familie in Dartmouth, Devon.
De Reddaways zijn al eeuwen de trotse bezitters van het prachtige landhuis
Rosindell. Devlin kan zijn geluk niet op als Camilla toestemt met hem te
trouwen.Als de Eerste Wereldoorlog ten einde komt en Devlin terugkeert naar
huis, blijkt Camilla zich echter te hebben verloofd met een rijke bankier. Uit wraak
besluit Devlin te trouwen met Camilla s jongere zusje Esme, die al jaren heimelijk
verliefd op hem is. Esme probeert zijn hart te winnen door het jaarlijkse zomerbal
nieuw leven in te blazen. Rosindell herbergt echter geheimen die hun levens
onherroepelijk zullen veranderen Judith Lennox schrijft historische romans met
vaart, diepgang en emotie. Veel van haar romans werden genomineerd voor de
RNA Romantic Novel of the Year Award. Ze woont met haar gezin in
Cambridgeshire.
Londen 1836... Jaren heeft Jenny Keeble aan haar act gewerkt, en nu speelt ze
de rol van waarzegster Madame Esmeralda met verve. Ze weet dat ze haar
klanten eigenlijk bedriegt, maar ze moet nu eenmaal geld verdienen. Bovendien
kan ze mensen soms helpen. Neem nou Ned Carhart. Toen hij voor het eerst bij
haar kwam, zag hij het leven somber in, maar dankzij haar positieve
voorspellingen gaat het nu een stuk beter met hem. Lord Blakely ziet met lede
ogen aan dat zijn neef Ned advies krijgt van de bedriegster die zich Madame
Esmeralda noemt. Hij wil er alles aan doen om haar te ontmaskeren, en als
wetenschapper in hart en nieren weet hij precies hoe: met kille feiten. Jenny is
niet van plan zich zonder slag of stoot over te geven, en al gauw zijn Lord Blakely
en zij verwikkeld in een strijd tussen verstand en gevoel... Deze titel is eerder
verschenen als HQN Roman 18
Dat hij 's nachts zijn bed uit moet voor een schoorsteenbrand is
brandweercommandant Brendan Caine wel gewend. Dat hij die nacht oog in oog
zou komen te staan met Lucy Drake had hij echter totaal niet verwacht! Opeens
wordt hij herinnerd aan die ene gepassioneerde kus, jaren voor zijn huwelijk. Wie
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had gedacht dat hij na het overlijden van zijn vrouw en met de zorg voor zijn twee
kleine kinderen weer zo'n sterk verlangen zou voelen? Lang geleden had Lucy
grote haast om Hope's Crossing te verruilen voor de grote stad. Nu ze terug is en
het monumentale huis gaat betrekken dat haar tante haar heeft nagelaten, denkt
ze dat ze Brendan wel weer onder ogen durft te komen. Destijds heeft ze hem
toch ook weten te weerstaan? Alleen lijkt het vuurtje van hun wederzijdse
aantrekkingskracht nog helemaal niet gedoofd...
De Engelse schrijver Tim Parks woont in de buurt van Verona met zijn vrouw en drie kinderen.
Hij heeft aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is niet te verdwalen in de doolhof van
regels, gewoontes, normen en waarden die het alledaagse leven in Italië bepalen.
Tegenspel is het tweede deel van de fenomenale Groene bloem-trilogie van Floortje
Zwigtman. Na Schijnbewegingen, het eerste deel over de jonge homoseksueel Adrian, is nu
ook het vervolg weer beschikbaar in een handzame uitgave. Londen, november 1894. Na een
lange zoektocht heeft Adrian eigenlijk gevonden wat hij zocht: zijn Grote Liefde. Hij kan niet
geloven dat de rijke kunstschilder Vincent Farley tot over zijn oren verliefd op hem is. Maar
algauw hangt er een donkere schaduw boven hun geluk. Wanneer de geheimen van Oscar
Wilde en zijn vriendenkring, waartoe ook Vincent behoort, tijdens een rechtbankproces op
straat komen te liggen, worden alle vriendschappen op de proef gesteld. Zo ook die van
Vincent en Adrian... Floortje Zwigtman maakte naam als YA-auteur met haar Groene Bloemtrilogie, waarin ook Schijnbewegingen (deel 1) en Spiegeljongen (deel 3) verschenen. Deze
serie is bekroond met o.a. de Gouden Uil en de Gouden Zoen en wordt gerekend tot de top
van Nederlandse YA-literatuur. Tegenspel, het tweede deel van de fenomenale Groene bloemtrilogie van Floortje Zwigtman, is nu weer beschikbaar in een handzame uitgave.
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...
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van vroeger. Ze heeft
een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een geweldige bruiloft en een leuke
huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in op een dramatische, pijnlijke en
onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar schepen achter zich. Ze vlucht naar New York,
waar ze haar tijd vult met een suf baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig
ziek wordt. Daar voert ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde
bovenbuurman, en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag waarop alles
voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil verstoppen voor alles en
iedereen en zeker niet voor Mac.

Huig de Groot en Maria van ReigersbergenLiefde van haar levenBoekerij
`De betovering is verbroken, zeggen mensen wanneer hun grote liefde voorbij is.
`Het sprookje is uit , als was het een illusie waarmee hun gevoel hen al die jaren
had bedrogen. Alsof het een verblinding is geweest, en ze nu verdriet hebben
omdat ze beter zijn gaan zien. `Ik ben droeviger maar wijzer, verklaren ze, alsof
liefhebben een vorm van domheid was en hun ontgoocheling een dure, maar
noodzakelijke levensles. Het tegendeel is waar. Liefhebben is de illusie niet,
maar leven. `Te willen beschermen wat je lief is, desnoods voorbij dit leven. Dit
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lijkt Tilly s drijfveer. Zij is ernstig ziek en zoekt een vervangster voor zichzelf,
iemand die straks haar plaats naast haar man kan innemen. De vrouw die zij
vindt blijkt echter zo perfect bij hem te passen dat hij haar zonder dat Tilly dit wist
zelf al had gevonden en in het geheim al een relatie met haar heeft gehad. Door
de verrassing die Tilly hun bereidt, verandert haar tragedie in een klucht. Maar
wie heeft daarvan eigenlijk de regie? Niets is wat het lijkt. Eén man, twee
vrouwen en een afgelegen huis op een zonnig vakantie-eiland. Een wrange
komedie over liefde, trouw, overspel en wraak voor iedereen die ooit geloofd
heeft in de liefde.
De atlas behandelt de anatomie en de anatomische samenhang. Deze atlas is
een combinatie van een anatomische atlas en tekstboek, met leertabellen,
verwijzing naar de kliniek, schematische tekeningen en verklarende
onderschriften.
Rechter Sonia wordt ingehaald door haar verleden wanneer ze over een
geruchtmakende moordzaak moet beslissen. Een rijke vrouw uit invloedrijke
kringen wordt doodgeschoten in een achterstandswijk en haar zoon Nile,
reclasseringsambtenaar van beroep, wordt aangewezen als hoofdverdachte.
Sonia kent de betrokkenen uit haar beruchte studietijd in de jaren ‘60 en de zaak
brengt haar terug naar diep verdrongen geheimen. Wat had de vermoorde vrouw
te zoeken in een ghetto en wat heeft haar zoon hiermee te maken? Scott Turow
(1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago.
Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’.
‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison
Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer
dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is
Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
Sebastian, Lucien en Hugh zijn rebellen. Maar door de juiste vrouw kan elke bad
boy getemd worden. Sebastian, zoon van een graaf, is van huis weggelopen om
piraat te worden. Op een van de schepen die hij entert, ontmoet hij een vrouw die
zegt dat ze zijn echtgenote is. Lucien zit achter Lady Julienne aan, niet wetende
dat haar verdwenen broer zijn grootste schuldenaar is. Verkleed als man lapt
Julienne alle regels van negentiende-eeuws Engeland aan haar laars om haar
broer te vinden. Hugh wil liever feesten dan graaf worden. En hij wil al helemaal
niets te maken hebben met die vreemde hertogin. Tot hij erachter komt dat zij
een wel erg aantrekkelijke vrouw in haar gevolg heeft.
-- E-boek enkel leesbaar met iBooks. -- Velen voelen zich geroepen om een blog
te beginnen, weinigen houden het langer dan enkele maanden vol. Of je nu
plannen hebt om jouw droomblog uit de grond te stampen of vindt dat jouw
bloggoesting een fl inke boost kan gebruiken: het BLOGBOEK bundelt alle
kennis die longtime blogster Kelly Deriemaeker de afgelopen tien jaar
verzamelde, en laat je achter met een hoop inspiratie, tips en tricks van andere
succesvolle bloggers, frisse ideeën en vooral veel goesting om zelf aan de slag
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te gaan. Waarom bloggen mensen? Welke blog wil je maken? Hoe vaak moet je
posten? Hoe meet je je succes? Hoe krijg je meer bezoekers? Hoe vind je je
focus? Dit boek biedt antwoord op deze en vele andere blogkwesties.
I Love My Mom - Dutch Edition Everybody loves their Mom, no matter what their
age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find
a perfect present for Mom's birthday. They want to show how much they love her.
What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in
this illustrated children's book. This children's book is part of a collection of short
bedtime stories.
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