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Er is een weerwolvenfeest op school, wrow! Timmie draagt een wolvenmasker van papier.
Dolfje en Noura niet. Het is volle maan. Zij hebben geen masker nodig. Het feest is vol
dansende vampieren en weerwolven. DJ Leo draait plaatjes. En volgens meester Frankula
gaan Dolfje en Noura de wedstrijd winnen. Maar dan gaat het mis. Alle maskers moeten af...
Bekroond door de Nederlandse Kinderjury
Brieven van de Groningse graficus en drukker (1882-1945).
Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma ontsnappen aan de greep van de
Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze wat er de avond ervoor was
gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in een soort zeemeermin was
veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een eeuwenoude vloek is
Gemma mooier en krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus Harper
zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op
zoek in de gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren naar
haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking
(1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf
uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie.
Over Watersong 1 Lokroep: `Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met
deel 2!' Chicklit.nl ****
De landverhuizers in CanadaDe onsterfelijke BartfussAmbo|Anthos
Het leven op een grote appelboerderij in Georgia wordt danig verstoord als de zoon van de
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eigenares thuiskomt met een heel bekende vriendin.

Advocaat Mack heeft één duidelijke missie: Vind de vermiste vennoot Bert Kamin en de
plotseling verdwenen vijf miljoen dollar van het gerenommeerde advocatenkantoor
Gage & Griswell. Macks onderzoek brengt hem naar de gesloten wereld van de
advocatuur en bij de vondst van een lijk, komt hij er gauw achter dat niets is wat het
lijkt. Maar is Mack zelf wel te vertrouwen voor dit onderzoek? Scott Turow neemt je in
‘De beschuldiging’ mee in de harde wereld van Kindle County. 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.
Een gerenommeerde kunstverzamelaar geniet van het vernietigen van zijn topstukken;
twee jongens moeten hulpeloos toekijken terwijl hun vader de oorlog verklaart aan de
wasberen die hun landhuis teisteren; een jonge kunstenaar tracht bij een bekende doch
achterbakse roddelaarster in het gevlij te komen. In twintig verhalen toont Paul Theroux
ons de mens die gedreven wordt door verlangens, wraaklust en zijn eigen demonen. In
'De vrouw van de reiziger' zien we de meest duistere, verzengende, verontrustende
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kant van de wereldberoemde reisschrijver.
Populair-wetenschappelijk overzicht van de geschiedenis van Europa vanaf de oude
Grieken tot heden.
Osama bin Laden is dood. Saddams regime is omver geworpen. Bagdad is een ruïne.
Nu zijn alle ogen gericht op Jon Bennet en Erin McCoy, twee adviseurs van de
Amerikaanse overheid, die naar het Midden-Oosten reizen om een historisch ArabischIsraëlisch vredesverdrag af te sluiten en de nieuwe visie van de Amerikaanse president
op vrijheid en democratie te verspreiden. Maar in het verborgene liggen mannen op de
loer, bedacht op het kwade. Voor hen gaat het vredesverdrag lijnrecht tegen al hun
principes in. Het ene na het andere angstwekkende plan komt aan het licht: een Iraans
complot om zelfmoordaanslagen te laten plegen in Amerika, een terroristisch complot
om de minister-president van Israël te vermoorden en een Joods complot om de
Rotskoepel op te blazen. Jon en Erin krijgen te maken met een strijd om Jeruzalem en
het Heilige land, en een Iraaks plan om een tweede Babylon te stichten; ze vragen ze
zich af: Zijn dit de tekenen van de laatste dagen voor de terugkeer van Christus? De
thrillers van Joel Rosenberg vormen een eenheid, maar zijn ook als afzonderlijke delen
te lezen. De juiste volgorde van deze reeks is: 1. De Laatste Jihad 2. De Laatste Dagen
3. Het Ezechiëlscenario 4. De Tempelcodex 5. De Eindstrijd De nieuwe reeks van Joel
Rosenberg begint met de Twaalfde Imam. Binnenkort verschijnt het tweede deel
Operatie Teheran. De pers over Joel Rosenberg: 'Rosenberg steekt boven het
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gemiddelde uit.' - Nederlands Dagblad 'Actualiteit en fictie komen in dit boek angstvallig
samen. Is het allemaal waar wat Rosenberg schrijft? Zal de wereldgeschiedenis zich zo
ontvouwen? Geen idee. Wat ik wel weet, is dat deze thriller adembenemend goed en
spannend is. Wauw, wat een boek!' - Eva
Het platteland van Engeland, 1752. Agnes Trussel is zeventien jaar, terwijl de winter
nadert, haar vader geen werk heeft en het allerlaatste varken wordt geslacht. Voor de
schandelijke geheimen die zij met zich meedraagt is nergens plaats - en zeker niet in
het tochtige huisje waar ze met haar zes broers en zusjes woont. Ten einde raad vlucht
Agnes naar Londen. Ze vindt onderdak bij vuurwerkmaker John Blacklock en wordt al
snel zijn assistent. Agnes geniet met volle teugen van de vreemde wereld vol vuur,
vonken, rook en glans. Maar haar blijdschap wordt overschaduwd door zorg. Wat zal er
gebeuren als haar geheimen uitkomen? Wacht haar dan het gevang, de galg
misschien? Dan dient zich Cornelius Soul aan, handelaar in kruit. Agnes verzint een
plan dat haar in één klap zal redden van haar zorgen. Maar daarvoor zal ze sluw te
werk moeten gaan...
Het lijk van een meisje dat 20 jaar geleden verdween, wordt teruggevonden bij de rivier. Het
onderzoek wordt heropend en sheriff John Gaines komt erachter dat in die tijd meer meisjes
verdwenen zijn. 'Het kwaad en de rivier' is de nieuwe thriller van R.J. Ellory. Het lichaam van
een meisje dat twintig jaar geleden verdween, wordt teruggevonden in de oever van de rivier.
Het onderzoek wordt heropend en sherrif John Gaines komt er achter dat er meer meisjes in
die tijd verdwenen zijn. Waarom weigeren haar vrienden te praten? Wat is de rol van de
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invloedrijke familie Wade? Is het toeval dat een belangrijke getuige bij een brand omkomt? En
hoe betrouwbaar is het geheugen van de aan Alzheimer lijdende vader van een van de
verdachten? R.J. Ellory is de enige auteur die drie keer op rij bekroond werd met vijf sterren in
de VN Thrillergids. Voor de liefhebbers van Michael Connelly en Jo Nesbø, Ellory schrijft
thrillers die keer op keer overdonderen.
Tijdens de wekelijkse seance in het huis van de blinde Jennifer Jordan, een goed medium, valt
een van de aanwezige vrouwen dood van haar stoel. Juist van deze avond had Jennifer
Jordan veel verwacht, maar de geesten leken onbereikbaar. Toch voelde ze de spanningen in
haar nabijheid, het trillen van hartstochten, felle emoties. Er was iets gaande om haar heen...
iets dramatisch, lugubers. Is het de vertoornde geest van een gestorvene die wraak heeft
genomen of is een van de aanwezigen de moordenaar? Rechercheur De Cock zoekt de
moordenaar bij de levenden, want, zegt hij: 'Gestorvenen zijn in de hemel of in de hel en uit
beide windstreken heb ik nog nooit een moordenaar zien komen.' Toch constateert hij aan het
eind van dit boek: 'Er is meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden.
Florence heeft haar moeder Jane nooit kunnen vergeven dat ze, als gevolg van Janes eerste
en enige one-night-stand, een ongelukje was. Als tienermoeder heeft Jane moeten vechten om
haar baby te mogen houden, maar Florence wil die verhalen niet horen. Totdat Florence eigen
zorgvuldig geplande zoontje wordt geboren en met zijn komst zijn moeders wereld op zijn kop
zet. Voor het eerst in haar leven wendt ze zich tot haar moeder voor hulp.Zodra Jane haar
pasgeboren kleinzoon in haar armen houdt, wordt ze overspoeld door lang weggestopte
herinneringen aan het tumultueuze jaar dat zijzelf moeder werd: de woede van haar ouders, de
nieuwe vrijheden van de sixties waarvan zij niet kon profiteren, en de consequenties van de
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overweldigende liefde voor haar kind een gevoel dat Florence nu ook leert kennen. Is dit het
moment waarop moeder en dochter eindelijk nader tot elkaar komen?
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.
Biografie van de Duitse diktator Adolf Hitler (1889-1945).
Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam, op een architect worden drie
kogels afgevuurd, en er is ook nog een oude man verdwenen. De Cock komt in een
wespennest terecht. Een oude vrouw verdwijnt tussen Purmerend en Amsterdam. Op een
architect worden drie kogels afgevuurd. En er is ook nog een oude man verdwenen.
Familieleden van de drie genoemden reageren of verdrietig, of verbaasd of ongerust.
Rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het Amsterdamse bureau Warmoesstraat komt
met zijn medewerker Vledder in en wespennest terecht en begeeft zich zelf op vreemd terrein
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(Purmerend, Enkhuizen en Medemblik) om eruit te komen. Beide rechercheur raken in een
schimmenrijk het spoor volkomen bijster. Nog nooit heeft De Cock zo'n bizarre zaak gehad.
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' Goodreads.com 'Een meester in zijn vak en terecht beschouwd als een van de beste
historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert na de succesvolle
campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held
van Rome is Valerius niet de man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend
door de vele gevechten, zijn zus is dodelijk ziek en zijn vader leeft in zelfverkozen
ballingschap. En ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer paranoïde. Zij
die macht begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe
bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van Rome zelf bevindt. Over de volgers van
Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt gefluisterd
dat ze een opstand willen ontketenen. Nero beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van
Rome te worden, in de sekte te infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd wordt,
gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem zijn leven, en de levens van
twintigduizend Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een zoektocht
die hem tot aan de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie
hem misschien wel net zoveel kan kosten als wanneer hij faalt.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit twee-vriendjes-voorde-prijs-voor-één-scenario staat niet in Muttis Zo wordt iedere sufkop verliefd op je. 7.55 Dit
betekent wel dat ik altijd en overal op mijn qui-vive moet zijn qua schoonheid en glamour. Een
van mijn vriendjes zou wel eens zo zoenlustig kunnen zijn dat hij bij het krieken van de dag al
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hiernaartoe komt geracet. Dan moet ik voorbereid zijn. Maar niemand mag het weten. Ik moet
glamour uitstralen, maar dan op een natuurlijke ik-kom-net-uit-bed-manier. Dussss, een
piepklein beetje foundation, een vleugje poeder, lippenstift, mascara en een ietsje eyeliner.
8.00 uur Goed, wat moet ik aan? Nachtkleding of dagkleding? 8.01 uur Geen Teletubbiespyama, dat is een ding dat zeker is. 8.06 uur Spijkerrokje en een t-shirt? Yep. Georgia heeft
eeuwen gewacht tot er een vriendje langskwam en nu heeft ze er twee tegelijk: Robbie de
Oorspronkelijke SeksGod en Masimo, de Italiaanse zanger en Liefdesgod. Wie van de twee
gaat het worden?
In de zomer van 1915 wordt in een kleinburgerlijk stadje aan de Rijn Trudi Montag geboren.
Doordat ze gevangen zit in een lichaam dat ze verafschuwt, voelt ze zich een buitenstaander,
iemand die geen deel heeft aan de maatschappij. Haar ogen registeren echter alles, al die
kleine, subtiele veranderingen in de samenleving die haar vertellen dat Duitsland aan het begin
van een grote catastrofe staat. Een indrukwekkende roman over de coming of age van een
meisje in de woeligste periode in Duitslands geschiedenis.
Appelfeld vertelt het verhaal van Bartfuss, `de onsterfelijke genoemd vanwege zijn kamp
ervaringen. Gevangen in een tragisch huwelijk worstelt Bartfuss met gevoelens en
herinneringen die hem angst aanjagen en tegenstaan, en probeert hij tegelijkertijd waardigheid
en compassie levend te houden essentiële menselijke waarden. Een indringend en
onvergetelijk verhaal, geschreven in Appelfelds kenmerkende sobere en indirecte taal. De
onsterfelijke Bartfuss is misschien wel het krachtigste portret van een Holocaust-overlevende
ooit geschreven.

De Experimentele klinische psychologie draagt bij aan kennis en begrip van de
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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 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.
Dit derde deel van de serie De jonge samoerai speelt zich af in feodaal Japan, 1613.
Onder dreiging van oorlog moet Jack laten zien uit welk hout hij gesneden is.
Samoeraifamilies kiezen partij en het eerste bloed vloeit: Jack moet alles gebruiken wat
hij op de samoeraischool heeft geleerd. Zijn leven en dat van zijn vrienden hangt af van
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de tweezwaardenstijl, de geheime zwaardstijl van de legendarische Masamoto Takeshi.
Maar eerst moet Jack de schat van zijn vader terugveroveren op de gevaarlijke ninja
Drakenoog. Gaat Jack slagen, of sterft hij een pijnlijke dood?
De bewoners van het Schotse eiland Parla zijn nog altijd in diepe rouw over het verlies
van een van hen als er op een dag een man meer dood dan levend aanspoelt bij de
rotsen van Sye. Is het Tom, de echtgenoot van Maggie die vier jaar geleden in de
golven verdween toen hij een jongen redde van de verdrinkingsdood? Al snel wordt
duidelijk dat hij het niet is, maar wie is deze grote sterke man die zijn geheugen kwijt
lijkt te zijn wel? Voor sommige bewoners is hij de mythische fi guur de Visman uit een
oude legende, die hoop brengt aan alle mensen. De aangespoelde man maakt bij de
eilandbewoners allerlei gevoelens los die zij zorgvuldig weggestopt hadden. De oude
verpleegster Tabitha, die hem liefdevol verzorgt, zoekt voor het eerst in jaren weer
contact met haar zus; Nathan, die zijn vrouw Kitty heeft bedrogen, vraagt haar bij hem
terug te keren; en Maggie, die voor het eerst weer gevoelens van liefde durft toe te
laten, begint een gepassioneerde relatie met de vreemdeling. Maar als de dagen
verstrijken en de man op krachten is gekomen, wordt het tijd dat hij zijn eigen verhaal
vertelt. Eilanders is een duizelingwekkend mooie roman over liefde, verlies en de kracht
van de zee, die geeft en neemt, en over mythen die het leven van een hele
gemeenschap kunnen beinvloeden.
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