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De dag van haar tweeëndertigste verjaardag is voor Nancy Elredge geen reden tot feest. Zeven jaar daarvoor verdwenen op exact deze datum haar twee kinderen. Vermoord. Het hele land
verdacht Nancy van deze brute moord. Zelfs haar echtgenoot getuigde tegen haar. Maar wanneer de belangrijkste getuige verdwijnt, wordt de aanklacht geschrapt. Na zeven jaar heeft Nancy
een nieuw leven opgebouwd. Ze heeft haar naam veranderd, is hertrouwd en heeft opnieuw twee kleine kinderen. Maar wanneer ze op haar verjaardag de krant openslaat, blijkt haar ware
identiteit onthuld te zijn. Een blik naar buiten en ze weet genoeg: opnieuw zijn haar kinderen verdwenen. Waar zijn de kinderen? Zal hen hetzelfde lot te wachten staan?
Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona Finnegan woont in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag
kinderen spelen en ’s nachts dieven, prostituees en dromers rondhangen. Ze werkt net als haar vader in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen met haar grote
liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s leven staat op z’n kop als haar vader door een onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er opzet
in het spel is en dat ook zij gevaar loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar succes kan ze het verleden echter niet
laten rusten. Ze keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de man die de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly
‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met
romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The Washington
Post
Voormalig sas-agent Ben Hope wordt gebeld door kolonel Paxton. Diens zoon, de egyptoloog Morgan Paxton, is op brute wijze vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de moordenaar opspoort.
Ben kan het verzoek niet weigeren, want de kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar als Paxton hem vraagt om Morgans dood te wreken, raakt Ben in gewetensnood. Zijn zoektocht leidt hem
naar de oevers van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de woestijn van Soedan. Inzet is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat velen er een
moord voor zouden plegen.
Na het verlies van haar man leert een jonge vrouw het leven opnieuw te omarmen. Nadat Rockys man op jonge leeftijd aan een hartaanval overlijdt, knipt ze haar haren af, laat alles achter en
vertrekt naar een eiland voor de kust van Maine. Ze huurt een vakantiehuisje en gaat werken bij de dierenopvang. Niemand vertelt ze over haar grote verdriet, in de hoop dat ze de pijnlijke
herinneringen kan wegdrukken. Als er een gewonde hond op haar pad komt, vindt ze een maatje in hem. En ze maakt kennis met Tess, Melissa en Hill, mensen die net als zij hun toevlucht
hebben gezocht tot het eiland. Langzaam maar zeker merkt Rocky dat ze weer de kracht heeft om te vechten voor zichzelf en de nieuwe mensen in haar leven die ze onbewust is gaan
koesteren.
Op 9 september 2001 werkte Jess Walter in New York, aan de memoires van Bernard B. Kerik, de toenmalige hoofdcommissaris. Alles wat hij die dagen waarnam – de onwerkelijke
gebeurtenissen, de idiote contrasten en de wanorde – heeft hij weten te boekstaven in ‘Het Nulpunt’. Met als resultaat een intrigerende psychologische roman over die chaotische dagen na
de aanslag op de Twin Towers. Wanneer politieagent Brian Remy vijf dagen na 9/11 ontwaakt uit een coma, merkt hij dat zijn waarnemingsvermogen erg vreemd werkt. Zijn geheugen hapert
en hij ziet vlekjes – als het dwarrelende puin dat van de ingestorte torens naar beneden viel – die voor eeuwig zijn beeld verstoren. De reconstructie van zijn eigen geschiedenis van 9/11 is in
eerste instantie één grote dwaaltocht. Ook kan Remy een aantal zaken niet plaatsen. Zo verloopt het contact met zijn ex-vrouw opeens moeizaam, begrijpt hij niets van de gesprekken met zijn
collega Guterak en is hem volstrekt onduidelijk wat de opdracht inhoudt, die hij kennelijk in het kader van de nationale veiligheid heeft gekregen. Laat staan dat hij nog weet van wie hij die
belangrijke opdracht heeft gekregen. Tot overmaat van ramp negeert zijn zoon Edgar hem volledig; hij doet net alsof zijn vader is omgekomen bij de aanslag. Wat volgt is een intrigerende
‘histoire noir’ waarin Jess Walter met een zeker sarcasme en met humor vertelt over de chaotische dagen na die enorme tragedie. Een gebeurtenis die zoveel ouders van kinderen het leven
nam en die het denken over orde en veiligheid in de wereld voorgoed heeft veranderd. ‘Deze buitengewoon beeldende roman is niet alleen een prachtige poging om de emotionele
werkelijkheid van de post 9/11 wereld tot leven te wekken, maar een briljante krachttoer, even schokkend als hartverscheurend.’ – Kirkus reviews ‘Walter brengt zijn donkere, hilarische
verhaal met een grootse en groteske verbeeldingskracht. Een waanzinnig scherpe politieke satire. Uitstekend geschreven, spannend, heerlijk om te lezen en onvergetelijk.’ – Publishers
Weekly
De Teardrop-serie vertelt het verhaal van de 17-jarige Eureka, met haar tranen heeft ze de kracht om een wereld weg te spoelen. Het onvoorstelbare is gebeurd: Eureka’s tranen hebben de
aarde overspoeld en Atlantis doen stijgen. Met Atlantis is ook de boze koning Atlas bovengekomen. Eureka is de enige die hem kan stoppen, maar eerst moet ze leren vechten. Samen met
haar vrienden Cat en Ander begint ze aan een reis door de oceaan op zoek naar de mysterieuze Solon die weet hoe ze Atlas kunnen verslaan. De tijd dringt. Zal hun belangrijke missie
slagen?
Heerlijke feelgood voor als je lekker eens tijd voor jezelf hebt! Anna is binnenhuisarchitect en heeft alles op het spel gezet door een klein maar schattig huis te kopen. Zo hoopt ze meteen haar
familie te bewijzen dat ze prima voor zichzelf kan zorgen. Maar hoewel het huis er van buiten perfect uitziet, heerst er achter de voordeur complete chaos: de vloer ontbreekt, ze gebruikt een
ladder als trap, en de verlichting bestaat uit kaarslicht. Anna begint zich al snel af te vragen of ze zich misschien te veel op haar hals heeft gehaald. Gelukkig krijgt Anna behalve kopjes thee
en glazen wijn ook morele steun van haar buurvrouw Chloe. Maar net als het erop lijkt dat zowel de renovatie als het leven van Anna praktisch perfect verloopt, komt de knappe, maar
onuitstaanbare Rob Hunter op haar pad, die meer hordes opwerpt dan ze ooit heeft hoeven nemen… In de pers ‘Ouderwetse romantiek op zijn best.’ Elle 'Fijn om bij weg te dromen.’ Flair
Het is 1 december 1941, zeven dagen voor de Japanse aanval op Pearl Harbor. In Londen is de Duitse spion Sondegger opgepakt en de Britse geheime dienst probeert uit te vinden wat hij
weet over het XX Committee. Deze afdeling binnen de Britse geheime dienst is erin geslaagd alle Duitse spionnen in Engeland te doen overlopen naar Britse zijde en als de Duitsers
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hierachter komen, zijn de gevolgen niet te overzien. Maar Sondegger zwijgt. Hij wil alleen maar spreken met Earl Wall, een jonge diplomaat die voor de Amerikaanse geheime dienst werkt.
Maar Earl is verdwenen en de tijd begint te dringen. Sondegger heeft immers informatie voor hem over een Japanse vloot die onderweg is naar Pearl Harbor.
Bill Thigpen is als succesvolle soapschrijver beroemd in Hollywood. Hoewel de scheiding van zijn vrouw en zijn twee zonen hem nog regelmatig pijn doet, is hij redelijk gelukkig. De jonge
productieassistente Adrian Townsend lijkt een sprookjeshuwelijk te hebben. Maar haar geluk wordt wreed verstoord. Dan botsen Adrian en Bill op elkaar in de supermarkt. Een gebeurtenis die
niet zonder gevolgen kan blijven... ‘De koningin van de smulromans.’ – Cosmopolitan
Succes willen we allemaal, maar slechts weinigen is het gegeven. In dit boek beschrijven Rob Urgert en Joep van Deudekom waarom jij nooit zo succesvol bent geworden als je had gewild.
Waar ging het mis? Ben je te klein of te vrouwelijk? Heb je een rare naam? Ben je misschien juist te slim om succesvol te zijn? Of doe je gewoon het verkeerde parfum op tijdens een
sollicitatie? Urgert & Van Deudekom verzamelden het wetenschappelijke onderzoek over succes en leggen uit dat als je voor een dubbeltje geboren bent je waarschijnlijk nooit een kwartje
wordt. Maar vijftien cent? Dat moet lukken!
De oorlog tussen de Olympiërs en de kwaadaardige Titan Kronos bereikt een hoogtepunt. Kamp Halfbloed is in rep en roer als blijkt dat Kronos’ leger die veilige, tot dan toe ondoordringbare
haven bedreigt. Om te voorkomen dat het kamp volledig onder de voet wordt gelopen door de wrede hordes, moeten Percy en zijn halfgoddelijke vrienden een gevaarlijke queeste
ondernemen. Ze komen terecht in het Labyrint, een ondoordringbaar, ondergronds web waar elke bocht een onaangename verrassing kan opleveren en elke voetstap je laatste kan zijn.
De fantasierijke roman van de Ierse schrijver Jonathan Swift over de avontuurlijke reizen van scheepsarts Lemuel Gulliver naar de verste delen van de wereld is al zo'n 300 jaar een klassieker
en een groots werk in de Engelstalige literatuur. Eerst bezoekt Gulliver's schip het eiland van de kleine kuil, waar de bewoners slechts 15 centimeter hoog zijn. De hoogte komt overeen met
het niveau van de politieke discussies van deze mensen. Zijn tweede reis leidt hem naar naar Brobdingnag, dat wordt geteisterd door veldslagen, en naar een vliegend eiland. Hij ontmoet
mensen die onsterfelijk zijn en ontmoet hoogst intelligente paarden die hebben geknoeid met primitieve geëvolueerde menselijke wezens. De roman is uit 1725, een tijd waarin de wereld
onontgonnen was en wie weet hoeveel verbazingwekkende ontdekkingen nog wachtten, maar het is ook een satire over de menselijke natuur en ontoereikendheid. De roman is als een
spiegel voor de mensen en toont ze, onder andere, klein, fantasierijk en belachelijk. Daarnaast kon het behalve als een vermakelijk en avontuurlijk boek ook worden gelezen als een doldwaze
politieke satire, die zo riskant was dat de auteur lange tijd alleen anoniem durfde te zijn. Sinds 1902 is "Gulliver's reizen" meerdere malen omgezet naar film, radio en televisie. Jonathan Swift
(1667-1745) was en Iers-Engelse schrijver, satirist, dichter and politiek commentator, die ook lange tijd decaan was in Dublin. Jonathan Swift is het meest bekend van zijn satirische roman
"Gullivers reizen" uit 1726, maar hij schreef vele werken in talloze genres.
De belevenissen van twee Londense kinderen van tien en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog geëvacueerd worden naar het platteland van Wales.
Schets van een officieel bezoek van een aantal westerse cultuurdragers aan de Sovjetleider Gorbatsjov.
Roxanne, Candice en Maggie, sinds jaren dikke vriendinnen, werken alle drie bij een glossy tijdschrift in Londen. Elke maand hebben ze een vaste afspraak om bij te kletsen over alles wat er in hun leven
gebeurt, met veel cocktails, de laatste roddels en slappe-lachbuien. Maar achter hun succesvolle pantser verbergen de jonge powervrouwen een groot geheim. Roxanne heeft een geheime minnaar. Maggie
denkt dat ze niet geschikt is voor het moederschap. Candice wordt meedogenloos door haar verleden ingehaald. Een toevallige ontmoeting in de cocktailbar zet de levens van de vriendinnen op scherp.
Zullen zij elkaar door dik en dun blijven steunen?
Het is misschien wel Adolf Hitler die, meer dan wie dan ook, de geschiedenis het meest ingrijpend heeft bepaald. Zijn enorme macht over het Duitse volk gebruikte hij om het land in een oorlog te storten, een
genocide te ontketenen en toch gehuldigd te worden als ware hij een god. De veelgeprezen historicus Laurence Rees onderzoekt in zijn langverwachte nieuwe boek hoe dat ooit heeft kunnen gebeuren.
Adolf Hitler werd gedreven door extreme ideologieën en was verslaafd aan het nemen van grote risico s. Maar wat in zijn karakter zorgde ervoor dat zoveel mensen bereid waren hem te volgen? Waarom
was elke aanval op zijn leiderschap bij voorbaat gedoemd te mislukken? En is het voorbeeld van deze man, die het lot van Europa zozeer heeft bepaald, zeventig jaar later nog steeds een waarschuwing aan
ons allen? In Het charisma van Adolf Hitler gaat Laurence Rees in op een thema dat vele historici onaangeroerd hebben gelaten: Hitlers karakter en persoonlijkheid. Op basis van geschreven bronnen maar
ook vele ooggetuigenverslagen laat Rees zien dat Hitler een van de opmerkelijkste figuren is die ooit hebben geleefd.
Korte verhalen waarin de bekende bioloog zijn visie geeft op bepaalde diersoorten en mensentypen.
Een brute moordaanslag in een huis in een rustige, rijke buurt van een Engels provinciestadje resulteert in twee doden. Het derde slachtoffer, een tienermeisje, overleeft de aanslag. Op zoek naar een veilig
huis voor deze enige getuige wendt de politie zich tot dr. Samantha Laschen, die bekendstaat om haar baanbrekend werk bij de behandeling van posttraumatische stressstoornissen. Wat voor Samantha
begint als een gunst en een psychiatrisch experiment, eindigt in een nachtmerrie.

In het voorjaar van 1938 keert de Oekraïense immigrant Teodor Mikolajenko terug uit de gevangenis en treft zijn vrouw en kinderen volledig berooid aan op de Canadese
prairies. Terwijl Maria zich onvermoeibaar bezighoudt met de zorg voor de schamele groentetuin, het eindeloos verdunnen van de aardappelsoep en het verstellen van de tot op
de draad versleten kleren, bouwt Teodor met blote handen een huis en zaait hij kostbare korrels graan op het stuk grond dat zijn zus Anna voor hem koopt omdat het mensen
met een strafblad verboden is land te bezitten. De beide families slagen erin kou en honger te overleven, maar komen oog in oog te staan met een veel gevaarlijker vijand
wanneer Anna’s onbetrouwbare echtgenoot Stefan na een langdurige afwezigheid terugkomt. Zijn achterbakse gekonkel draait onafwendbaar uit op een tragedie – die ditmaal
des te erger is omdat deze niet wordt veroorzaakt door gewetenloze buitenstaanders, geldschieters of bureaucraten, maar door naaste verwanten. De tragische lotgevallen van
de familie Mikolajenko is een indringende en aangrijpende roman over sociaal onrecht, wilskracht, familiebanden, opoffering en medeleven.
In het Duitsland van vlak voor de Tweede Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas overgenomen van haar geliefde docente - en grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla
op handen. Omdat ze hen graag wil blijven begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die dagen. Meer dan we - terugkijkend kunnen waarderen. Als een aantal jongens uit de klas bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen wiens ouders daarmee niet akkoord gaan. Daarmee
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ontketent zij krachten die Burgdorf, het leven van haar leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn kop zetten.
Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van Noordwest-EuropaHoe word ik succesvoller dan mijn collega'sSingel Uitgeverijen
Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet
van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van
Francesca s onschuld worstelt hij met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker door haar eigen
verlangens gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een puur fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van
verleidelijke, verboden genot...
Een vrouwelijke privé-detective krijgt tot taak de zuster van een oudere, welgestelde vrouw op te sporen omdat er een erfenis geregeld moet worden.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog vlucht Nicolas naar Amerika. Hij heeft niets meer, alleen zijn raspaard. Met veel inzet probeert hij een nieuw leven op te
bouwen. Het lukt – maar dan blijkt het verleden hem achterna te reizen. Danielle Steel heeft van haar 91 romans rond de 800 miljoen exemplaren verkocht in ongeveer 50
verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. ‘Toegankelijk,
glamoureus en romantisch tegelijk.’ Vriendin
Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en kan de
vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt in
zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt
ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die
haar zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn met een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin
handel, wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
Inleidend overzicht van het gehele vakgebied van management.
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