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Een vindingrijk dienstmeisje slaagt erin samen met
een oude tovenaar een misdadige
grootgrondbezitter onschadelijk te maken. Het
verhaal speelt in het Engeland van de 18e eeuw.
Op de dag dat Jenny Lucas zwanger het ouderlijk
huis verlaat, neemt ze zich stellig voor om er nooit
meer terug te komen. Maar het leven verloopt niet
altijd zoals je dat zelf voor ogen hebt. Want zes jaar
later is Jenny ongeneeslijk ziek, en keert ze
noodgedwongen terug om iemand te vinden die na
haar dood voor haar dochter wil zorgen. Wordt het
haar vader, met wie ze geen woord meer gewisseld
heeft sinds haar vertrek, of haar jeugdliefde, die niet
eens weet dat hij een dochter heeft?
Twintiger Sonia komt op een online literatuurforum in
contact met een man die zichzelf Knut Hamsun
noemt. Er ontwikkelt zich een intense
correspondentie en een verhouding, waarin ze
elkaar beurtelings aantrekken en afstoten. Knut
plaatst Sonia op een voetstuk en wil van haar een
ideale vrouw maken; Sonia wil wel zijn aandacht
maar voelt zich ongemakkelijk bij zijn dwingende
toon. Als Sonia trouwt houdt de internetverhouding
met Knut stand. Ze vertelt hem over haar seksleven
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en haar saai geworden huwelijk. Het leidt tot de
onvermijdelijke maar teleurstellende ontmoeting.
Sonia heeft steeds gefantaseerd over heftige seks
met Knut, maar hij blijkt fetisj-fantasieën te hebben
en mijdt direct seksueel contact. Ondanks haar
chronische obsessie voor Knut besluit ze hun
verhouding te beëindigen. Haar verlangens zijn
onvervulbaar gebleken. Wat overblijft is een litteken.
Door de oplopende spanning is het nauwelijks
mogelijk dit duistere en soms pijnlijke verhaal neer te
leggen. Litteken is een subliem psychologisch portret
van twee mensen die allebei teleurgesteld worden in
hun verwachtingen.
Why are some texts called ‘literary’? How does the
reading process work and when will readers start to
interpret the text? This book answers these and
other questions and opens many different aspects
on literature and literary studies. Old and new
themes meet, and each chapter is written as a case
study. The accessible style and the wealth of
examples make this book a must-read for literature
students as well for the interested reader.
Net als Het einde van de cirkel een
duizelingwekkende thriller Archeoloog Bjørn Beltø
reist de wereld rond op zoek naar een manuscript
met daarin het best bewaarde geheim van het Oude
Testament. Hij vindt en volgt geheimzinnige
aanwijzingen en ingewikkelde coderingen tot hij de
ontcijfering van het geheim nabij is. Onthulling zou
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grote gevolgen kunnen hebben voor het christelijk
geloof ...
Tekst op de achterflap: "Risicosignalering is belangrijk in
het kader van goede en veilige zorg. Het is al een aantal
jaren een onderdeel van de Normen Goede Zorg en een
aandachtspunt voor de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Zorgorganisaties zijn verplicht risico's
te signaleren: de situatie van de cliënt moet in de gaten
gehouden worden en zorgproblemen moeten in een
vroeg stadium gesignaleerd worden. Risico's signaleren,
analyseren en actie ondernemen behoren tot het
verpleegkundig en verzorgend vak. Risicosignalering is
geen kwestie van lijstjes afvinken, het vergt gedegen
kennis en vaardigheden. Deze uitgave helpt
verpleegkundigen en verzorgenden om risico's bij
cliënten snel en vakkundig te onderkennen.
Vaardigheden die voor risicosignalering belangrijk zijn
komen aan bod, zoals goed luisteren, observeren, de
juiste vragen te stellen, voorlichting geven en motiveren.
Verder biedt de uitgave handvatten om de juiste
interventies in te zetten en om de cyclisch te verwerken.
Risicosignalering in de zorg helpt verpleegkundigen en
verzorgenden in het vergroten van hun deskundigheid op
het gebied van risicosignalering. Daarmee leveren ze
een bijdrage aan veilige zorg. De uitgave is geschikt voor
de dagelijkse praktijk en voor opleiding en nascholing."
Instinctieve moederliefde. Dat is het enige waar Ines
haar doorzettingsvermogen uitput en zich door niets of
niemand laat tegenhouden om haar ontvoerde zoon
weer in haar armen te mogen sluiten. De Tunesische
Ines komt via Italië illegaal Europa binnen om naar
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Berlijn af te reizen. Onderweg ontmoet ze mensen
waarbij ze genoodzaakt is om hun te vertrouwen, ze is
inmiddels helemaal alleen. Door de mysterieuze
verhalen van deze vreemden, moet Ines zelf de
waarheid proberen te achterhalen. Maar of dat haar naar
haar zoon zal leiden, is nog maar de vraag... Lloyd
Jones (1955) is een Nieuw-Zeelandse auteur van
romans, kinderboeken en non-fictie werken. Hij brak
internationaal door met zijn roman ‘Meneer Pip’,
waarmee hij de Commonwealth Writers’ Prize won voor
de categorie ‘Het beste boek’. Ook kwam hij terecht op
de shortlist voor de Man Booker Prize in 2007. Zijn
roman werd zo goed ontvangen, dat het in 2012 verfilmd
werd als ‘Mr. Pip’ met Britse Hugh Laurie in de
hoofdrol. Naast ‘Meneer Pip’ is Jones ook bekend van
het boek ‘Tweedehands wereld’, een indringend
verhaal over oneindige moederliefde en een
onuitputtelijke zoektocht naar haar zoon.
‘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 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
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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!
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
Wij Duitsers van Alexander Starritt is een indringende
oorlogsroman gezien vanuit het oogpunt van een jonge,
dienstplichtige Duitse student. Voor de lezers van Antony
Beevor en William Boyd. Wij Duitsers van Alexander
Starritt is een indringende oorlogsroman vanuit het
perspectief van een jonge, dienstplichtige Duitse student.
Wanneer de jonge Schot Callum zijn Duitse opa vraagt
hoe het was om aan de foute kant gevochten te hebben,
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wordt zijn vraag in eerste instantie beantwoord met stille
irritatie. Maar na diens dood vindt Callum een lange
brief, aan hem gericht. Die brief is dit boek, waarin
Callums grootvader vertelt over de laatste dagen aan het
oostfront – waarin hij niet alleen weet dat Duitsland de
oorlog aan het verliezen is, maar ook dat dat terecht is.
Hij schrijft over zijn leven te midden van verschrikkingen
en chaos én over de enorme moed die hij om zich heen
zag. Hij stelt zichzelf de vraag in wellke mate hij
verantwoordelijk is voor de situatie waarin hij verkeerde.
Terwijl hij een antwoord op deze vraag probeert te
vinden, vertelt Callum wat voor man zijn opa geworden is
in de zeventig jaar na de oorlog. Wij Duitsers is een
intens menselijke roman die vragen stelt over schuld,
schaamte en verantwoordelijkheid – vragen die tot op de
dag van vandaag relevant zijn. 'Wij Duitsers is
confronterend omdat het vooral toont hoe ingrijpend de
morele worstelingen zijn van zovelen die ongewild
werden meegesleurd in een waanzinnige
oorlogsmachine' - De Standaard (vier sterren) 'Een
voltreffer. Levensecht. Een indringende roman over
schuld, individueel en collectief.' – Sunday Times 'Een
gewaagde en schokkende roman, waarbij Starritt in de
huid kruipt van een van de afschuwelijkste archetypes
van de 20e eeuw – een Nazi-soldaat – waarin hij niet
alleen gezien wordt als dader, maar ook als slachtoffer.'
– Financial Times
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
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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.
Toen Posey Osterhagen zestien was, brak Liam Murphy haar
hart. Niet dat ze iets hadden – daar was hij véél te cool voor –
maar hij was wel een soort vriend van haar. Tot hij haar hart
brak, dus. Nu, vele jaren later, zit ze daar natuurlijk echt niet
meer mee. Het gaat prima met haar! Ze heeft een ietwat
merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke
vrienden, een eigen bedrijf, een relatieachtig iets... Kortom,
niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te wachten.
Waarom slaat haar verraderlijke hart dan op hol als ze hem
weer ziet? Oké, hij is nog steeds verpletterend... alles, en je
zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm voor hem
zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel het laatste waar
ze zin in heeft. Er zit er maar één ding op: ver bij hem uit de
buurt blijven! Nu maar hopen dat het lot haar daarbij een
beetje wil helpen...
Summary: Karel is een wat bezadigde vijftiger met een lieve
vrouw, Simone, vast werk en een schat van een zoon,
Wannes. Tot op een dag de politie bij hem aanbelt. Wannes
is van het dak van het flatgebouw gesprongen. Na de
zelfdoding van zijn zoon staat Karels wereld op zijn kop. Alles
en iedereen verliest zijn betekenis. Niemand is in staat om
Karel te vertellen hoe hij de dood van zijn zoon moet
verwerken. Meer nog, zijn verdriet laat iedereen koud. Van de
weeromstuit wordt Karel gekweld door tegenstrijdige
gevoelens: eenzaamheid, liefde, onbegrip. Karel raakt de
kluts kwijt en laat de werkelijkheid voor wat ze is. Hij vlucht in
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verzinsels, dagdromen en nachtmerries. Wanneer het er echt
toe doet, staat een mens alleen. Helemaal alleen. De
autobiografische striproman "Jaren van de Olifant" is ronduit
uniek. Willy Linthout slaagt erin om een authentiek verhaal te
vertellen. Zijn besef van tragiek is tegelijkertijd een bereidheid
tot lachen, een combinatie die zelden in zo'n subtiel
evenwicht voorkomt.
Een seriemoordenaar die geen sporen achterlaat... Twaalf
jaar lang heeft de Sandpoint Strangler in Seattle zijn
gruweldaden kunnen verrichten. In de omgeving van de
universiteit zijn elf vrouwen verkracht en gewurgd, allen op
dezelfde manier. De hoofdverdachte, Ellis Purcell, heeft nooit
bekend. Vóór het onderzoek zo ver komt dat hij gearresteerd
kan worden, pleegt hij zelfmoord. De moorden stoppen, de
zaak wordt gesloten. Madison, de dochter van Purcell, zou
willen dat ook zij de zaak kon sluiten. De afgelopen jaren zijn
een nachtmerrie voor haar geweest, met als vreselijk
dieptepunt de zelfdoding van haar vader, wiens onschuld ze
altijd fel heeft verdedigd. Dan ontdekt ze in de kruipruimte
van haar ouderlijk huis iets wat de nachtmerrie in alle
hevigheid doet herleven. Was haar vader dan toch schuldig?
Caleb Trovato - die ten tijde van de eerste moorden bij de
politie van Seattle werkte - is ervan overtuigd dat Purcell de
seriemoordenaar was, en diens dood verandert daar niets
aan. Tot zijn ex-schoonzus wordt vermist. Zij past precies in
het slachtofferprofiel van de Sandpoint Strangler: jong,
tenger, woonde vlak bij de universiteit. Eén ding is zeker: het
onderzoek moet heropend worden. Dus wanneer Madison
haar koetshuis te huur aanbiedt, ziet Caleb zijn kans
schoon... Dit verhaal is eerder verschenen.
De felle en onafhankelijke Hildy is makelaar in een stadje in
de buurt van Boston. Ze weet bijna alles van iedereen en het
gerucht gaat dat ze helderziend is. Vroeger kon Hildy
iedereen onder tafel drinken, maar sinds haar twee dochters
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haar naar een kliniek hebben gestuurd is ze van de drank af bijna dan. Hildy raakt bevriend met de rijke Rebecca, een van
haar cliënten. Samen delen de vrouwen hun zorgen, bij het
haardvuur, met een stiekeme fles wijn. Hildy's oude liefde
Frank waarschuwt haar voor Rebecca, die een ziekelijke
Fatal Attraction-achtige obsessie aan het ontwikkelen is. Hildy
probeert haar vriendin te beschermen, maar raakt zelf ook
steeds dieper in de problemen. 'Ik ging de pagina's steeds
sneller omslaan. Een one of a kind hoofdpersoon. Zó
levensecht dat ze iemand zou kunnen zijn die je zelf kent.'
JODI PICOULT 'Indringend en geestig, met een duister
randje.' The New York Times 'Scherp, met een meesterlijke
pen geschreven. Een zowel bedwelmende als
ontnuchterende roman.' People ****
Als Dulcie Ballantyne een club voor beginnende schrijvers
begint, komen er allerlei soorten mensen op af, maar ze
hebben gemeen dat ze allemaal even willen ontsnappen aan
hun dagelijkse leven... Als Dulcie Ballantyne een schrijfclub
begint, zit ze voor ze het weet met een zeer uiteenlopende
groep mensen rond haar keukentafel. Zo is daar Beth, die
vastbesloten is nieuwe tijdsbestedingen te vinden nu haar
zoon naar de universiteit is; Jack, de plaatselijke makelaar,
die afleiding zoekt om te vergeten dat zijn vrouw er met zijn
beste vriend vandoor is; de zeventienjarige Jaz, die graag
schrijft om te ontsnappen aan haar drukke en overheersende
familie; en Victor, een eigenzinnige betweter, die naar eigen
zeggen de bestseller heeft geschreven waarop iedere
uitgever zit te wachten... Ze hebben maar twee dingen
gemeen: allemaal willen ze ontsnappen aan hun dagelijkse
sleur, en allemaal houden ze van schrijven. Dulcie is bang dat
zo’n onsamenhangende groep gedoemd is te mislukken.
Maar wanneer ze tegen wil en dank niet alleen bij elkaars
boekideeën betrokken raken, maar ook bij elkaars levens,
ontstaan de eerste vriendschappen en komen ze tot de
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ontdekking dat ze meer aan elkaar kunnen hebben dan ze
ooit hadden gedacht...
Adviezen en tips voor het opstellen van een
ondernemingsplan.
Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je
tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om nieuwe
kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie
te stellen. Dit handboek is bedoeld voor bachelorstudenten
van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete
instructies, tips en voorbeelden om beginnende studenten te
ondersteunen bij het ontplooien van de verschillende
vaardigheden. De volgende elementen komen in het
handboek aan bod: - studeren - lezen van wetenschappelijke
teksten - onderzoek doen op basis van literatuur argumenteren - schrijven - presenteren - interviewen discussiëren en debatteren - reflecteren - kritisch denken
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op
vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt
het wel leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8
jaar.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven
had er heel anders uitgezien als ze tijdens die bruiloft een
jaar geleden niet dat vervloekte bruidsboeket toegeworpen
had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze nog geen
week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was
ze nu ook niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar
plannen om de wereld te verbeteren gedag zeggen. Want in
plaats van arme kindjes in ontwikkelingslanden heeft ze nu
immers haar eigen kind om zich druk over te maken! Noah
McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En
Caitlyns familie wil hem daar maar al te graag een handje bij
helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan om de
bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
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