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‘Een kunstenaar van het vlietende leven’ van
Kazuo Ishiguro speelt in oktober 1948. Japan heeft
de oorlog verloren. De Amerikanen hebben Japan
bezet en gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De
jeugd noemt hen die Japan tot de afgrond hebben
gebracht verraders. Sommigen van hen plegen
zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een
invloedrijk kunstenaar geweest. Zijn vrouw en zoon
zijn in de oorlog omgekomen. De oude schilder heeft
zijn schilderijen weggezet. Hij vertelt in dit boek
vergoelijkend over zijn jeugdig idealisme, over zijn
leermeesters en leerlingen; over zijn aandeel in de
oorlog toen hij zich leende voor propagandistische
doeleinden waardoor veel jonge mannen de dood in
werden gejaagd. Kazuo Ishiguro is een van de
meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het
Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In
romans met een grote emotionele zeggingskracht
legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de
wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
een schokkende reconstructie van Trumps eerste
termijn als president door twee topjournalisten met
ongeëvenaarde toegang tot het Witte Huis In 2020
gaan de Amerikanen weer naar de stembus om een
president te kiezen. Wat zou nog vier jaar Trump
betekenen? Philip Rucker en Carol Leonnig nemen
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afstand van de dagelijkse waan van breaking news
en Twitter voor een reconstructie van de eerste
ambtstermijn. Op basis van meer dan 200 bronnen
in en om het Witte Huis wordt een schokkend beeld
geschetst van de dagelijkse gang van zaken in het
Oval Office en van Trumps ontmoetingen met
buitenlandse regeringsleiders. Terwijl het onderzoek
van Robert Mueller over Russische inmenging en de
impeachment van het Huis van Afgevaardigden
boven Trumps hoofd hangen, proberen zijn
ambtenaren voortdurend de veroorzaakte rommel op
te ruimen. De auteurs geven een verhelderend beeld
van de unieke invulling die Trump heeft gegeven aan
het presidentschap. Volgens hen is het een
vergissing om deze slechts als chaos te
beschouwen. De pogingen van Donald Trump om de
Amerikaanse instituties en internationale
bondgenootschappen op de proef te stellen, zijn
succesvoller dan verwacht. Philip Rucker is chef
verslaggeving over het Witte Huis bij The
Washington Post en versloeg eerder de verkiezingen
van 2012 en 2016 en de regering-Obama. Carol
Leonnig is onderzoeksjournalist bij The Washington
Post, waar ze sinds 2000 werkt. In 2015 won ze de
Pulitzerprijs voor haar artikel over wangedrag bij de
Geheime Dienst en in 2017 (samen met Rucker)
voor Ruslands inmenging tijdens de
presidentsverkiezingen van 2016. Beiden zijn vaste
gasten bij tv-zender MSNBC.
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Een bundeling van de leukste, ontroerendste,
grappigste en stoutste verhaaltjes en gedichtjes uit
Het grote boek voor de kleintjes, Het grote boek voor
de kleuters, Het grote Pietertje Pet boek, Het grote
dierenverhalenboek en Versjes en liedjes voor de
kleintjes. De bekende figuurtjes maken van alles
mee: ze gaan kamperen of logeren, lopen weg of
ruimen op, willen geld verdienen of schoonmaken,
en zijn jarig of ziek. Ieder verhaaltje of gedichtje is
een feest van herkenning voor jonge kinderen. Een
heerlijk boek om – thuis of in de klas – elke dag uit
voor te lezen!
Een heerlijk meidenverhaal in romantisch Parijs
Anna kijkt erg uit naar haar laatste jaar op school in
Atlanta, waar ze een cool bijbaantje heeft, een lieve
vriendin en waar haar secret crush opeens interesse
in haar lijkt te hebben. Dan wordt ze door haar vader
naar de kostschool in Parijs gestuurd. Anna voelt
zich eerst doodongelukkig, maar dat gevoel ebt
gauw weg als ze Étienne St. Clair ontmoet. Étienne
is charmant en heeft de looks & de brains… en een
vriendin. Maar in de Stad van de Liefde moeten
wensen uit kunnen komen. Zal een jaar vol bijnaromantische ervaringen eindigen met de felbegeerde
French Kiss?
Zelfhulpgids voor effectieve gedragsverandering.
De queeste van de Ridders van het Woord loopt ten
einde als de krachten van het goede van over de
hele wereld samenkomen om het kwade definitief te
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verslaan. Logan Tom en Angel Perez, de Ridders
die eden hebben gezworen om hun familie te
wreken, Kirisin Belloruus, een jonge elf die
verantwoordelijk is voor het lot van zijn ras, en
Havik, de jongen op wiens magere schouders het lot
van de hele wereld rust... Vluchtelingen van
Shannara is een epische saga met alle kenmerken
van Terry Brooks' fantasy: actie en magie,
geloofwaardige personages, een verhaal dat boeit
van begin tot eind en dat alles onderdeel van het
grote verhaal van Shannara dat wereldwijd inmiddels
miljoenen fans kent.
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze
trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze
opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met
paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht
gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3
jaar.
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
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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.
'Ik zie dit zo een nieuwe megasuccesvolle boekenserie
worden à la Twilight en Harry Potter. [...] Als je Twilight
goed vond, zul je hier zeker ook van genieten, ongeacht
je leeftijd.' - www.fanbolt.com 'Volgens MTV News zou Ik
ben Nummer Vier wel eens 'de nieuwe Twilight' kunnen
worden. Dit is ook echt iets voor fans van De
hongerspelen. Maar laat je niet door de Young Adult
vergelijkingen weerhouden. Ik ben Nummer Vier hield
ook mij van het begin tot het einde in zijn greep.' www.booktopia.com 'Ik kan deze recensie in 5 woorden
samenvatten:HET BESTE BOEK TER WERELD.GEEF
MIJ HET VERVOLG NU.VET VET VET VET VET.' www.kidliterate.com
Tom Meron is een gelukkig getrouwde vader van twee
kinderen die een kalm leventje leidt en nog nooit in de
problemen is geweest. Maar op een rustige
zaterdagmiddag ontvangt hij een telefoontje dat zijn
leven voorgoed zal veranderen: zijn vriend Jack Calley,
een succesvolle advocaat, schreeuwt om hulp. En dan
hoort Tom door de telefoon hoe Jack wordt vermoord.
Zijn laatste woorden, gericht aan de moordenaar, zijn het
adres waar Tom met zijn gezin woont. Verward en
doodsbang ontvlucht Tom het huis. Dan blijkt dat zijn
vrouw wordt vermist, er een lijk in haar kantoor is
gevonden en de politie de jacht op hem heeft geopend.
En terwijl Jacks moordenaar hem op de hielen zit, heeft
Tom geen flauw idee wat er allemaal aan de hand is...
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De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk.
Ze gaat als enige uit haar wijk naar het zelfstandig
gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend
is. Haar klasgenoten zitten op hockey, praten
onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen
als Jojanneke en Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan
met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet
ze doen met die ene klasgenoot die vastberaden is haar
het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in
een wereld waarin oude regels niet meer gelden en
nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is
een briljant en schrijnend verhaal over de multiculturele
kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en
met ongelooflijk veel humor beschreven door een van
Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die
allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor
haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic
Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.
'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.' vrij
nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid
prikkelen.' de volkskrant
De tirannieke Nurse Ratched regeert haar afdeling in de
psychiatrische inrichting van Oregon State met
beklemmende discipline. De patiënten houden zich
gedeisd door geestdodende medicatie en de dreiging
van elektroshocktherapie. Haar strikte regime wordt
verstoord door de komst van McMurphy, een
levenslustige crimineel die doet alsof hij gek geworden is
om kans te maken op een makkelijk leventje in een
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inrichting. Wanneer McMurhpy ziet hoe de patiënten hun
dagen hier doorbrengen en hoe hun levens verpieteren,
besluit hij in opstand te komen. Hij begint opmerkingen
te maken over het figuur van de Big Nurse, en
introduceert kaartspellen bij zijn medepatiënten. Hij
organiseert een ongeoorloofd uitje en weet zelfs twee
prostituees de afdeling binnen te smokkelen. Hij betaalt
daar niet alleen zelf de prijs voor, maar ziet ook hoe zijn
vrienden meer en meer beginnen te lijden nu ze in
aanraking komen met de buitenwereld. In de soms
onderhuidse, soms uitgesproken of zelfs fysieke strijd
tussen McMurphy en Ratched vervagen de grenzen
tussen goed en kwaad, mentaal gezond of gek, leven en
dood. One Flew Over the Cuckoos Nest is een van de
grootste, meest indrukwekkende romans van de
twintigste eeuw. Een ode aan het leven en de vrijheid.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met
Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen.
Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik
weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het
zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is
hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan
maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste
wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot
officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal
volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij
besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen:
dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan
vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn
beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney
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ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek
bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag
cartoonist worden.
Met Hero laat bestsellerauteur Rhonda Byrne aan de
hand van de levens van 12 zeer succesvolle mensen
zien dat iedereen in het leven alles heeft meegekregen
om je dromen waar te maken. Jij ook! Waar je ook staat
in het leven en hoe je ook bent, het is nooit te laat om
van je leven een succes te maken. Als je dat doet, zal je
ontdekken wie je bent en waarom je hier bent! In dit boek
komen succesvolle zakenmensen en sporters, mannen
en vrouwen aan bod. Zij kregen het succes niet cadeau,
maar wisten hun innerlijke talenten te gelde te maken
door geloof in eigen kunnen en zonder vrees de wereld
tegemoet te treden. Rhonda Byrne, die wereldberoemd
werd met The Secret, vertelt ook haar eigen verhaal.

Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme
boerenjongen en zijn draak Saphira slechts een
blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele
beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen
Galbatorix, de boosaardige koning, moeten
opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De
Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan
iedereen had durven hopen, maar kunnen ze
Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia
doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Londen 1850. Mist en vuile straten, en een
begraafplaats met de naam Tom-All-Alone's waar
ratten wonen. De eerbiedwaardige advocaat Edward
Tulkinghorn houdt kantoor in een chique huis in
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Lincoln's Inn Fields, waar hij zijn machtige cliënten
beschermt en een dodelijk geheim verbergt. Dat
geheim dreigt te worden onthuld door een
schimmige en onzichtbare tegenstander, die koste
wat het kost moet worden opgespoord en tot zwijgen
gebracht. Ex-politieagent Charles Maddox, nu
privédetective, moet die klus klaren. Algauw wordt
de eerste gruwelijke moord gepleegd. Lynn
Shepherd heeft zich voor Kerkhof in Londen laten
inspireren door Charles Dickens' meesterwerk Bleak
House. Ze is verdergegaan waar Dickens moest
ophouden: in haar spannende historische roman
beschrijft ze een wereld waarin jeugdprostituees en
te vondeling gelegde baby's ten prooi vallen aan de
hebzucht en seksuele afwijkingen van de gegoede
burgerij. En iedereen die daartegenin wil gaan wordt
op genadeloze wijze uit de weg geruimd.
Sir Arthur Conan Doyle (1859 - 1930) was historicus,
atleet, spiritist, oorlogscorrespondent maar bovenal
schrijver. Doyle schiep met Sherlock Holmes het
karakter van de beroemdste en meest vernuftige
detective aller tijden. De spanning, de intriges en de
vaart waarmee de verhalen worden verteld, hebben
niets aan zeggingskracht ingeboet. Het vierde deel
in de Sherlock Holmes-serie bevat onder andere de
verhalen Het teken van de vier, Het mysterie van het
Boscombedal en Het avontuur van de kartonnen
doos.
Vier verhalen die een sinistere inslag en een
Page 9/19

Bookmark File PDF Pixl Maths Paper 2 June 2014
verrassende wending aan het slot gemeen hebben
De bijzondere voorleesverhalen in Nachtlichtjes
laten kinderen op een speelse en meditatieve manier
kennismaken met zichzelf en hun grenzeloze
fantasie. Je kind beleeft meeslepende en
prikkelende avonturen. Voorlezen uit Nachtlichtjes
werkt ontspannend en versterkt de band tussen jou
en je kind. De twintig verhalen zijn geïllustreerde
visualisaties die je kind leren om in zichzelf en zijn
eigen mogelijkheden te geloven. Dit boek geeft
praktisch en inspirerend advies over meditatie en
visualisatie. Deze waardevolle 'levenslessen' voor je
kind worden ingeleid door professor David Fontana.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort.
Geïnspireerd door Florence Nightingale vertrekt de
avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in
te zetten voor de eindeloze stroom slachtoffers. Voor
haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella,
speelt de oorlog zich vooral op papier af. Ze knipt
oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van
haar verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die
als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook van
Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde
brieven die de gruwelen van de oorlog pas écht
dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar
Italië wordt overgebracht om te herstellen, besluit
Mariella in een opwelling hem te bezoeken.
Ondertussen droogt de stroom brieven van Rosa op
en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella
Page 10/19

Bookmark File PDF Pixl Maths Paper 2 June 2014
laat haar verloofde achter en vertrekt naar het hart
van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam
ontvouwt zich een werkelijkheid die er heel anders
uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in
zichzelf een kracht die ze niet voor mogelijk had
gehouden. '
John Anselm heeft het zwaar voor de kiezen. Na
vele bewogen jaren als oorlogsjournalist in Beirut,
woont hij weer thuis in Duitsland: getraumatiseerd en
overspannen. Ook laat zijn geheugen hem steeds
vaker in de steek en zijn familiegeschiedenis
achtervolgt hem meer dan hem lief is. Toch raakt hij
weer in het gevaarlijke wereldje terecht als hij via zijn
werk een ex-huurmoordenaar moet opsporen.
Opnieuw zit hij vast in een benarde situatie vol
geweld, bedrog en gevaar. ‘De kwade dag’ is een
echte thriller met inhoud waarin Temple je over de
hele wereld meeneemt van Hamburg naar
Johannesburg. Peter Temple (1946 - 2018) was een
succesvolle Australische thrillerschrijver en
journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat Jack
Irish zijn het populairst met onder andere ‘Kwade
schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de thriller
‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar
hij tevens een Miles Franklin Award voor heeft
ontvangen. Temple is in Australië zeer geliefd om
zijn misdaadromans en is drie keer bekroond met de
Ned Kelly Award, de hoogste Australische prijs in de
thriller categorie.
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Spannende roman over liefde, macht en de
glasblaaskunst in het onweerstaanbare Veneti r>De
Britse kunsthistorica Elinor verblijft via een
uitwisselingsprogramma van de universiteit een
aantal maanden in Veneti m schilderijen uit de
renaissance te bestuderen. Ze wordt verliefd op een
gondolier en raakt zwanger van hem. Hun werelden
verschillen echter te sterk en Elinor keert als
alleenstaande moeder terug naar Londen. Dertig
jaar later vertrekt haar dochter Nora na een
stukgelopen huwelijk naar Veneti de geboortestad
van haar vader. In Engeland heeft zij op de
kunstacademie leren glasblazen en zij hoopt zich op
het beroemde eiland Murano verder te kunnen
bekwamen. Nora wordt als leerling aangenomen bij
een prestigieuze glasblazerij, maar haar collega's
confronteren haar met de mysterieuze verdwijning
van haar voorvader in de zeventiende eeuw, een
meester in het glasblazen. Wil zij een nieuw bestaan
opbouwen in deze betoverende stad, dan zal zij dit
drie eeuwen oude familiegeheim moeten ontrafelen.
De glasblazer is een adembenemende roman waarin
je wordt meegevoerd naar het rijke Veneti it de
zeventiende eeuw met zijn schitterende paleizen,
machtige doges en hun genadeloze heerschappij.
Marina Fiorato studeerde geschiedenis in Oxford en
Veneti n volgde een opleiding aan de
kunstacademie. Zij is naast schrijfster ook actrice en
filmrecensent. De glasblazer is haar debuutroman.
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Zonder twijfel Khaddafi s best bewaarde geheim. En
het schokkendste. Soraya is veertien als Khaddafi
haar middelbare school met een bezoek vereert. s
Avonds vertelt ze haar moeder hoe het is gegaan en
ze is mateloos trots op het feit dat Khaddafi haar
haren heeft gestreeld. Wat zij en haar familie op dat
moment nog niet weten, is dat dat ene, teder
overkomende gebaar haar lot heeft bezegeld. De
volgende dag wordt Soraya onder valse
voorwendselen meegenomen om plaats te nemen in
Khaddafi s harem. Zeven helse jaren lang is ze het
slachtoffer van verkrachting, lichamelijk en geestelijk
misbruik en marteling. Tot ze tijdens de
volksopstanden van 2011 weet te vluchten
Ellen Jebeau is een trotse, onafhankelijke vrouw die
zich moedig door het leven slaat. Wanneer haar man
Joe overlijdt, laat hij haar slechts schulden na, maar
hoe onbevredigend Ellens huwelijk ook was, het
heeft haar in ieder geval een doel gegeven: haar
zoontje Joseph, de vreugde van haar leven. Ellens
zwager Arthur Jebeau, een vermogend advocaat, is
een weduwnaar met opgroeiende kinderen. De
oplossing voor hun beider probleem ligt dan ook
voor de hand: Ellen en haar zoon nemen hun intrek
in het oude buiten van de familie Jebeau. Een
beslissing die voor alle betrokkenen verstrekkende
gevolgen zal hebben...
Het is haar allereerste grote opdracht als
rechercheur: undercover gaan als serveerster in de
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nachtclub van Jonah Blackhawk. Het laatste wat
Allison Fletcher dan ook wil, is die opdracht in
gevaar brengen door zich te laten afleiden door de
aantrekkelijke Jonah. Bovendien, hoe weet ze of ze
hem kan vertrouwen?
De meisjes en vrouwen in Afghanistan worden
gediscrimineerd, vernederd en beschouwd als last
voor de gemeenschap. Veel ouders vermommen
een van hun dochters als jongen om betere kansen
voor zichzelf en hun familie te creëren. Zo kunnen
de meisjes wel een opleiding volgen, geld verdienen
en de maatschappelijke positie van de familie
verstevigen. Maar zodra ze in de puberteit komen
wordt er van ze verwacht dat ze veranderen in
gehoorzame, huwbare vrouwen. Voor veel meisjes is
die ommekeer niet eenvoudig. De vrijheid en het
respect die ze genoten staan in schril contrast met
wat de toekomst hun biedt. Jenny Nordberg vertelt
de verhalen van deze meisjes en vrouwen, onder
wie de vijfendertigjarige Shukria, moeder van drie,
die tot een huwelijk is gedwongen, en de
vijftienjarige Zahra die weigert om vrouw te worden:
als alles je wordt afgenomen, waarom zou je dan
een vrouw willen zijn?
Als het tienermeisje Dora Lennox op
woensdagmiddag uit school komt treft ze de
voordeur van het huis open aan. Hoewel de auto op
de oprit staat, is het stil in huis. Dan doet Dora een
verschrikkelijke ontdekking: haar moeder Ruth ligt op
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de grond, vermoord. Maar wie zou een doodgewone
huisvrouw willen vermoorden? En waarom?
Inspecteur Karlsson krijgt de zaak toegewezen.
Wanneer tijdens het politieonderzoek aan het licht
komt dat Ruth Lennox een geheim leven leidde, is
haar gezin geschokt. Om het onderzoek te kunnen
voortzetten schakelt Karlsson Frieda s hulp in, die hij
nu meer nodig heeft dan ooit tevoren. Maar Frieda
heeft zo haar eigen problemen. Ze heeft veel moeite
om de mislukte aanslag op haar leven te verwerken.
En als ze dan ook nog door een van haar patiënten
op het spoor van een seriemoordenaar wordt gezet,
raakt Frieda steeds dieper verstrikt in een gevaarlijk
web. Of is het slechts haar eigen verbeelding die
met haar aan de haal gaat? Zal het Frieda lukken
het duistere geheim op te lossen voordat ze er zelf
door wordt verzwolgen? Wachten op woensdag is,
na Blauwe maandag en Dinsdag is voorbij, de derde
thriller met Frieda Klein in de hoofdrol. Opnieuw
heeft Nicci French een razend spannende en goed
geconstrueerde thriller geschreven, waarin het leven
van Frieda stapje voor stapje verder wordt
blootgelegd.
Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu
moet hij die inlossen... Tien jaar geleden deed
Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte:
mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem
een brief sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels
een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze
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wordt gedwongen tot een liefdeloos huwelijk. Gideon
besluit haar te kidnappen en zelf met haar te
trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op
Gideon. Met hem samenwonen in Stone Creek is als
een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig:
Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze voelt dat hij
iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells
Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus,
die als gevolg heeft dat hij binnenkort Stone Creek
voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen
plichtsbesef en zijn verlangen naar Lydia. Is hij sterk
genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man
kan vinden die wél bij haar kan blijven?
Het teken van de vierSherlock Holmes Compleet
-Overamstel Uitgevers
Als de jonge Olivia Keene ziet hoe haar vader haar
moeder wurgt, bedenkt ze zich geen moment en grijpt
het eerste het beste voorwerp om hem voor het hoofd te
slaan. Zodra de gevolgen van haar daad tot haar
doordringen, beseft ze dat niets ooit meer hetzelfde zal
zijn. Haar moeder helpt haar te vluchten en regelt een
onder-komen bij een oude kennis aan het hof van
Brightwell. Daar vangt Olivia, die door het trauma niet
meer kan spreken, een geheim gesprek op tussen de
heer des huizes en zijn zoon Edward. Edward ontdekt
dat Olivia op de hoogte is van informatie die zijn
reputatie kan schaden en stelt haar aan als gouvernante
om haar in de gaten te kunnen houden. Maar hoe vaker
hun paden elkaar kruisen, hoe duidelijker wordt dat zij
niet zijn grootste bedreiging, maar juist zijn redding blijkt
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te zijn. Na Onvoorwaardelijk en De apothekersdochter
schreef Julie Klassen opnieuw een prachtige historische
thriller die speelt in de Regency-periode in Engeland.
Liefhebbers van Jane Austen kunnen hun hart ophalen
aan De stille gouvernante!
We ervaren dagelijks hoe we dankzij slimme zoektermen
op Google een bijna oneindig geheugen hebben. Uit
onderzoek blijkt dat intensieve gebruikers van Twitter en
Facebook voor bepaalde onderwerpen een vorm van
intuïtie, ook wel ‘ambient awareness’, ontwikkelen die
tien jaar geleden nog onbekend was. Wetenschappers
gebruiken software om denkstappen te maken die met
alleen hun hersenen onmogelijk zouden zijn. En
miljoenen mensen blijken het schrijven van een e-mail te
gebruiken om hun gedachten te ordenen. In We worden
steeds slimmer laat Clive Thompson zien dat onze
denkwerelden rijker en complexer worden naarmate we
meer op techniek vertrouwen. We leren en onthouden
meer, nemen de wereld om ons heen anders waar en
hebben zelfs totaal nieuwe gedachten. Thompson vertelt
hoe we smartphones, social media, zoekmachines,
tekstverwerkers en nog talloze andere technologieën
kunnen gebruiken om de capaciteit van onze hersenen
te vergroten. Zo kunnen we een samenwerkingsverband
aangaan met de schaakcomputer, of een soort extern
geheugen aanleggen – net als een 76-jarige miljonair die
digitaal letterlijk alles opneemt wat er in zijn leven
gebeurt. Volgens Thompson zijn we bij elke
technologische innovatie bang dat ons leven nooit meer
hetzelfde zal zijn. Maar net als in het verleden leren we
hoe we het nieuwe kunnen gebruiken en houden we vast
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aan wat goed is van het oude. We worden steeds
slimmer presenteert in heldere taal een vernieuwend
perspectief op het heden en de toekomst. Want ook
onze huidige wereld is ooit sciencefiction geweest.
Hij is de ideale man. Zij twijfelt. Hij houdt vol. Zij houdt af.
Judith, midden dertig en single, is eigenares van een
lampenzaak. Hannes, architect, begin veertig, is de
droom van iedere schoonmoeder. Ze leren elkaar
kennen en Judith geniet met volle teugen van de
aandacht van deze charmeur, die zich volledig op haar
richt. Toch begint ze het algauw benauwd te krijgen:
door zijn voortdurende liefdesbetuigingen en
aanwezigheid voelt ze zich door hem gevangengezet. Ze
probeert hem uit haar leven weg te krijgen, maar het
gaat van kwaad tot erger als hij van geen ophouden
weet. Het gaat steeds slechter met Judith, wat Hannes
liefde alleen maar groter maakt. Totdat ze haar intuïtie
volgt en op onderzoek uitgaat. Is Hannes wel de man die
hij zegt dat hij is? Een frisse liefdesgeschiedenis
verandert in een psychothriller die Stephen King de
koude rillingen zou hebben bezorgd.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros.
Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in
haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel
tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel
van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze
gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin.
Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer.
Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van
de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen.
Mary houdt niet van verboden en ook niet van
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geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke
Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn
lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is
geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek
dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret
Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor
het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het
verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary
dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei
weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd
betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin
de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding
onopvallend lijken, maar magisch zijn.
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