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Voor fans van Bridgerton Lady Mary Cynster is op zoek naar een echte held. Maar waar vindt
ze die…? Eindelijk is het moment aangebroken waar Lady Mary Cynster jaren op hee¬
gewacht. Nu haar zus Henrietta zich verloofd heeft , is het háár beurt om de liefde van haar
leven te vinden. Ze weet precies wie ze wil – en dat is zeker niet de wilde, ontembare en
verleidelijke markies van Raventhorne, Ryder Cavanaugh. Ryder zelf denkt daar heel anders
over. Nog nooit hee¬ hij een vrouw ontmoet die zich niet voor zijn voeten wierp – of in zijn
bed... tot hij Lady Mary Cynster ontmoet. Maar Ryder wil zijn leven veranderen en kan dat
alleen met Mary aan zijn zijde. Nu is het aan hem om Mary daarvan te overtuigen en haar hart
te veroveren..
Praktisch Russisch voor beginners, met volledig getranslitereerde tekst.
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.
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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.

De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook
zij kampen met ongepast gedonder. Ruth geeft als gescheiden moeder seksuele
voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve
manier dat het schoolhoofd graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is
en dat ze zich hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict met
de voetbalcoach van haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de
twee raken toch met elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in ‘Lessen van onthouding’
op satirische wijze het verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder
keurige families. Tom Perrotta (1961) is een gerenommeerde schrijver en
scenarioschrijver uit de Verenigde Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans
‘Election’ (1998), ‘Brave huisvaders’ (2006), ‘The Leftovers’ (2015) en
‘Lessen in onthouding’ (2007). ‘Election’ is in 1999 verfilmd met niemand
minder dan Matthew Broderick en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. Ook
‘Little Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de actrices Kate Winslet
en Jennifer Connelly. Perrotta heeft hiervoor een Golden Globe gekregen en was
genomineerd voor een Academy Award. ‘The Leftovers’ is uitgebracht als serie
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op HBO waar Perrotta zelf aan meewerkte.
Een vermogende Amerikaanse journalist/amateur-detective neemt met zijn twee
Siamese katten enige tijd zijn intrek in een monumentaal maar vervallen
flatgebouw in de hoop het complex zo van de slopershamer te redden.
De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de
emotionele stoornissen, waaronder angststoornissen. Angststoornissen zijn de
meest voorkomende psychiatrische stoornissen en staan na coronaire
hartziekten op de tweede plaats in de top 10 van ziektelast (bron: RIVM).
Cognitieve gedragstherapie voor angststoornissen is effectief, maar nog verre
van optimaal. De angst komt vaak weer terug. Het geheugen voor angst is sterk
en lijkt onuitwisbaar. Zo lang het emotionele geheugen intact blijft, ligt de
terugkeer van angst op de loer. Vaak wordt aangenomen dat er een symmetrie is
tussen het ontstaan en terugdringen van angst. Kortom, behandelingen zouden
regelrecht kunnen worden afgeleid uit kennis over het ontstaan van
angststoornissen. Deze aanname is onjuist gebleken. Gedragsverandering kent
andere wetmatigheden dan het ontstaan van emotionele stoornissen. In haar
oratie zet Merel Kindt uiteen dat experimenteel onderzoek naar de onderliggende
mechanismen van gedragsverandering noodzakelijk is voor de ontwikkeling van
effectievere behandelingen. Onderzoek zal zich niet alleen moeten richten op het
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versterken van nieuw gedrag zoals in de afgelopen decennia, maar in de eerste
plaats op het verzwakken van het emotionele geheugen. Alleen dan zal angst
permanent kunnen worden teruggedrongen.
Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden met eenhoorn. En dus loopt
alles in Evi’s leven op rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Voor heel veel leeftijden. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus
geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm (niet
geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit
bestandsformaat kan weergeven. Eenhoorn op rolletjes is het tweede deel in de
hilarische graphicnovelserie Evi en eenhoorn van Dana Simpson. Volledig in
kleur, voor meisjes met humor vanaf 8 jaar. Evi is nog steeds beste vrienden met
eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in Evi’s leven op rolletjes loopt, zoals
alleen een eenhoorn dat kan. Met humor. Dit is de vriendschap waar iedereen
over wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn, maar
dan vermengd met narcisme (eenhoorn) en sarcasme (Evi). Deze serie is
smullen voor heel veel leeftijden.
De avond voordat rechter Kõmives de echtscheidingszaak van zijn oude schoolvriend Imre
Greiner moet behandelen, komt die hem bezoeken en vertelt hem over het leven dat hij en zijn
vrouw Anna jarenlang hebben geleid. Een façade van burgerlijkheid verborg voor de
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buitenwacht de totale mislukking die hun huwelijk was geworden. Terwijl Imre Greiner de
waarheid achter die façade blootlegt, dringt het tot rechter Kõmives door dat hijzelf een
doorslaggevende rol heeft gespeeld in de dramatische teloorgang van dat huwelijk. De nacht
voor de scheiding speelt zich af in een burgerlijk milieu, waarin keuzes worden gemaakt die
voornamelijk door het verstand zijn ingegeven en waarin voor de diepere gevoelens geen
plaats lijkt. Sándor Márai beschrijft virtuoos wat een mens ervaart die tot inzicht komt in zijn
eigen zieleleven, en die beseft wat hij heeft aangericht door die gevoelens een levenlang
achter verstandelijke overwegingen verborgen te houden. Als geen ander kan Sándor Márai
verwoorden hoe een mens omgaat met zijn diepste gevoelens van liefde, verlangen, angst en
frustratie, met waarheid en leugens.
Alzheimer is dé uitdaging in de gezondheidszorg van deze eeuw. Alleen al in Nederland zijn er
zo'n 250.000 mensen met deze ziekte, wereldwijd zullen er 105 miljoen patiënten zijn in 2050.
Onderzoekers Wiesje van der Flier en Philip Scheltens werken aan een toekomst waar wél
genezing of misschien zelfs preventie van alzheimer mogelijk is. Het alzheimermysterie laat
zien wat de ziekte inhoudt, wat het verschil is met andere vormen van dementie, wat de stand
van zaken is in het onderzoek, hoe de ziekte te behandelen is en wat je eventueel kunt doen
om het te voorkomen.
María Dolz, een jonge redacteur, is gefascineerd door het echtpaar dat ze elke ochtend
tegenkomt in het café waar ze ontbijt. Miguel en Luisa hebben hartstochtelijke conversaties en
stralen geluk uit. Maar dan komen ze van de ene op de andere dag niet meer in het café. Het
blijkt dat Miguel is overleden nadat hij op straat is neergestoken. Als Luisa maanden later weer
opduikt, raken de twee vrouwen bevriend en leert María ook Luisa’s huisvriend Javier kennen,
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met wie ze een innige relatie opbouwt. Maar na verloop van tijd begint ze zich af te vragen of
Javier wel te vertrouwen is. Haar hevige verliefdheid maakt plaats voor onberedeneerde angst,
en ze vermoedt zelfs dat hij een rol speelde in de dood van zijn vriend Miguel. De verliefden is
een onthutsende roman over de nasleep van onze daden, de onmogelijkheid om de waarheid
te achterhalen en de keerzijde van verliefdheid.
Het gezin van Josephine Hurst draait op rolletjes. Met twee mooie dochters, een intelligente
zoon en een goedverdienende echtgenoot lijkt haar leven perfect. Ze heeft alles wat haar
hartje begeert. Wanneer haar oudste dochter Rose wegloopt met een onbekend vriendje,
verstevigt Josephine de greep op haar gezin en transformeert ze haar onberispelijke huis in
een donkere gevangenis. Jongste dochter Violet wordt opgenomen in een inrichting en stevige
medicatie moet het autisme van zoon Will beperken. Het mooie plaatje wordt slechts met
moeite bij elkaar gehouden en wanneer na een gewelddadig incident Jeugdzorg het gezin
bezoekt, dreigt de monsterlijke waarheid over Josephine zelf aan het licht te komen. Moeder,
moeder is een indringende en intelligente thriller over de duistere kant van moederliefde.
Koren Zailckas (Saoedi-Arabië, 1980) schreef eerder een veelbesproken autobiografische
roman over haar disfunctionele jeugd. Ze woont met haar familie in de omgeving van New
York.

Dubbelportret van de Franse filosoof (1905-1980) en de Franse schrijfster (1908-1986).
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in
1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden
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verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853
komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de
Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a
Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door
onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is
genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt
voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en
een inleiding van Bianca Stigter
Historische feiten in woord en beeld over het leven en werken van de Azteken in de
13e eeuw na Chr.
Al vanaf haar 11e jaar is een Brusselse vrouw verliefd op een getrouwde kunstschilder.
De nieuwe internationale erotische sensatie, waarvan al meer dan een miljoen exemplaren
werden verkocht. Tachtig dagen rood is een spannende, verleidelijke, overrompelende
liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar meer. Violiste Summer keert terug naar Londen de stad waar het voor haar allemaal begon. Vrij en single in de hedonistische hoofdstad van
Europa begint Summer aan een serie sensuele avonturen, en omhelst ze de nieuwe
mogelijkheden om haar dromen te vervullen. Als Summers onbetaalbare viool wordt gestolen,
brengt het lot de welvarende en charismatische Dominik terug in haar leven. Summer noch
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Dominik kan de obsessie die de twee voor elkaar voelen ontkennen, maar hun geschiedenis
heeft hun vele littekens nagelaten en beiden beseffen dat liefde en passie niet altijd hand in
hand gaan. Summer weet dat ze met vuur speelt, maar er zijn genoegens die te verleidelijk zijn
om te ontkennen. Zullen Summer en Dominik eindelijk de obstakels die tussen hen in staan uit
de weg weten te ruimen, en zal Summer besluiten om haar hoofd te volgen, of juist haar hart?
Tachtig dagen rood is het onmisbare derde deel in Vina Jacksons zinderende romantische
reeks. Vina Jackson is het pseudoniem van twee bekende schrijvers, die voor het eerst, en
anoniem, samenwerken. De een is een succesvol auteur, de ander een schrijver die ook
werkzaam is in de Londense City. Lezersreacties: `Deze serie is waanzinnig goed. Ik wilde de
boeken uit frustratie wegleggen maar kon het niet omdat ze zo goed waren. Goed gedaan,
schrijver. `Je moet gewoon alle drie de boeken lezen. Ik ben nu verslaafd aan deze auteur.
`Een duister erotisch verhaal over overheersing en onderwerping.
Het alzheimermysterieonderzoek naar de oorsprong en genezing van alzheimerSingel
Uitgeverijen
De schoolbus met acht doofstomme meisjes en hun leraressen had nooit mogen stoppen op
de snelweg in het vlakke, uitgestrekte landschap van Kansas. Drie ontsnapte gevangenen
wachten hen op - ze hebben niets te verliezen. En nu met de meisjes als hun gijzelaars
hebben ze alles te winnen. Vanuit een verlaten slachthuis waar de drie zich met hun gijzelaars
hebben verschanst, eist Lou Handy, moordenaar en leider van het drietal, vrijheid voor hem en
zijn mannen. Zo niet, dan zal hij elk uur een van de meisjes doden... FBI-agent Arthur Potter
staat aan het hoofd van het onderhandelingsteam en aan hem de taak de meisjes vrij te
krijgen met zo min mogelijk slachtoffers. In de volgende twaalf uur ontwikkelt zich een
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nachtmerrie en bij het verstrijken van elke deadline wordt duidelijk dat Handy niet zomaar een
misdadiger is, maar óf een briljant strateeg óf een ware psychopaat.
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