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Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur
van de succesvolle graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder.
Met oom Berend, troubadour zonder publiek, reist Sam door het land. Sam is
voorbestemd om troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de
beruchte koning Brutus oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar
weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar. Stuk voor stuk hebben ze een uniek
talent. Als schaduwridders willen zij niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het
koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie
jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse
burgeroorlog (1875). Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de
rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie
na afloop van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers van Een
keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De
Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil en dank
elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende
erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en
Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee
tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie
– als kind van haar familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die
de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar
eigen, meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende
verhalen tot leven van de historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties,
waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig probeerden hun dierbaren
terug te vinden.
Anna Ellory vertelt in het aangrijpende De meisjes van Ravensbrück over liefde, de
duisternis van de Holocaust en de hoop op overleven. Bestseller in Engeland. 1989,
Berlijn. De Muur is gevallen en Berlijn viert feest. Miriam is uit een lastig huwelijk
gevlucht om voor haar stervende vader Henryk te zorgen. Ze voelt zich schuldig dat ze
hem al jaren maar heel weinig heeft gezien; hij was het niet eens met haar huwelijk.
Dan ziet ze tijdens het verzorgen een kamptatoeage op zijn arm en kantelt alles wat ze
over hem dacht te weten. Hij is niet Joods, waarom heeft hij dan in een
concentratiekamp gezeten? Hij heeft nooit een woord gesproken over de oorlog. Ze
gaat op zoek naar antwoorden en in zijn spullen vindt ze tot haar ontzetting een
kampuniform van Ravensbrück, het vrouwenkamp. Wanneer ze in de zomen van het
uniform geheime brieven aan haar vader ontdekt, die daar al 40 jaar verstopt zitten,
probeert ze het mysterie van zijn verleden te ontrafelen. ‘Ellory's krachtige debuut...
onthult de verontrustende waarheid over deze vrouwen en hun kracht, opoffering en
uithoudingsvermogen. Pak de zakdoeken er maar bij!’ Heat Magazine ‘Een
buitengewone en meeslepende roman die me van begin tot eind in zijn greep hield en
ontroerde.’ Mary Chamberlain, auteur van De kleermaakster van Dachau
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren verkocht Wanneer literatuurstudente
Anastasia Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet interviewen, ziet ze een
mooie, intelligente en intimiderende man. De onbevangen, onschuldige Ana realiseert
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zich tot haar grote schok dat ze hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure
schoonheid, humor en onafhankelijke geest te weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook
naar haar verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden. Gechoqueerd maar ook
gefascineerd door Greys opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in eerste instantie
terughoudend. Hoewel alle ingrediënten voor een succesvol leven - zijn internationale
bedrijven, zijn enorme kapitaal, zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey een
man die gekweld wordt door demonen en die wordt opgeslokt door zijn dwingende
behoefte aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde, hartstochtelijk fysieke affaire
begint, ontdekt Ana de geheimen van Christian Grey, en verkent ze haar eigen duistere
verlangens. www.uitgeverijprometheus.nl www.fiftyshadesofgrey-film.nl
www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork (c) Universal Studios. All Rights
Reserved.
Someone Named EvaHoughton Mifflin Harcourt
Voor de lezers van De bibliothecaresse van Auschwitz van Antonio Iturbe en De
bakkersdochter van Sarah McCoy Een aangrijpend Holocaust-verhaal, gebaseerd op
ware gebeurtenissen Voordat alles veranderde had de Joodse Hannah Rosenthal een
heerlijk leventje. Maar nu, in 1939, zijn de straten behangen met rood-wit-zwarte
vlaggen; de bezittingen van haar familie worden in beslag genomen en ze zijn niet
langer welkom op plekken die vroeger een tweede thuis waren. Dan dient zich een
uitweg aan: de SS St. Louis, een oceaanstomer die Joden een veilige overtocht vanuit
Duitsland biedt. Het lukt de Rosenthals een plaats te bemachtigen en ze vertrekken
richting Havana. Maar al snel zorgen onheilspellende geruchten ervoor dat de
voorzichtige hoop van de passagiers plaatsmaakt voor angst. Het schip dat hun redding
leek te zijn, wordt hun noodlot. Zeventig jaar later, in New York, ontvangt Anna Rosen
voor haar twaalfde verjaardag een pakketje van haar oudtante Hannah. De inhoud van
het pakketje zorgt ervoor dat Anna en haar moeder naar Havana reizen om de
waarheid te achterhalen over het mysterieuze en tragische verleden van hun familie.
De pers over Het Duitse meisje ‘Het groeiende gevoel van gevaar dat de Rosenthals
ervaren in Berlijn, en de onrust onder de oppervlakte van de luxe omstandigheden aan
boord, worden opmerkelijk krachtig overgebracht.’ Booklist online ‘Deze tragedie, zo
veel jaar genegeerd, bevat een les die de wereld moet leren en nooit meer vergeten:
heb medeleven met vluchtelingen.’ Ana Maria (Karman) Gordon, overlevende van de
SS St. Louis ‘Een aangrijpend en hartverscheurend Holocaust-verhaal; de lijst van
passagiersnamen achter in het boek draagt nog bij aan de impact ervan.’ Library
Journal ‘Een krachtig verhaal over verlies en de moed om toch door te gaan met het
leven.’ RT Book Reviews ‘Het verhaal wordt nog indringender in het licht van
hedendaagse discussies over vluchtelingen.’ Bookpage
From her home in Lidice, Czechoslovakia, in 1942, eleven-year-old Milada is taken with
other blond, blue-eyed children to a school in Poland to be trained as "proper Germans"
for adoption by German families, but all the while she remembers her true name and
history.
De bibliotheek van Parijs van Janet Skeslien Charles is een onvergetelijk verhaal over
familie, vriendschap, liefde en de verbindende kracht van literatuur. Parijs 1939: De
ambitieuze Odile Souchet is net begonnen aan haar droombaan bij de Amerikaanse
bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s de lichtstad bezetten verandert alles van de
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ene op de andere dag. De bibliotheek blijft open, maar de Joodse bezoekers zijn niet
meer welkom. Odile en haar collega’s riskeren hun leven door hun Joodse abonnees
zelf de boeken te brengen. Maar wanneer Odile ontdekt dat haar vader, een politieman,
nauw betrokken is bij het handhaven van het naziregime, raakt zij in een groot
persoonlijk conflict. Heeft zij de moed om de juiste keuzes maken?
Eva en Cage wonen samen in Sea Breeze. Alabama.Op een dag krijgt Cage een
honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar er zit een addertje onder het gras... De beurs is
namelijk voor een universiteit in een staatver weg. Als ze op het punt staan samen uit Sea
Breeze te vertrekken, hoort Eva dat haar vader doodziek is. Ze besluit bij hem op de boerderij
te blijven. Kan de relatie tussen Eva en Cage standhouden nu ze zo ver van elkaar vandaan
zijn, in totaal verschillende werelden? Of zetten ze hun liefde op het spel door hun eigen
onzekerheden en de bagage uit hun verleden?
We waren gebonden door verlangen. Onze passie voerde ons tot voorbij elke grens, naar de
onweerstaanbare, scherpe rand van obsessie... Gideon Cross. Zo prachtig als hij aan de
buitenkant was, zo beschadigd was hij van binnen. Als een allesverzengend vuur stak hij het
verlangen in me aan. Ik kon niet uit zijn buurt blijven. Gideon was mijn verslaving, mijn
begeerte, hij was van mij. Maar mijn verleden was net zo gewelddadig als dat van hem, we
waren beiden gebroken. We zouden het nooit redden samen. Het was te moeilijk, te pijnlijk.
Behalve wanneer het perfect was. Op de momenten dat onze onstilbare honger en wanhopige
liefde zorgden voor de meest zalige gekte... Begeerd door jou is het tweede deel in de
Crossfire-trilogie en neemt je mee naar een duistere wereld vol verlangen en spanning. Het is
het perfecte boek voor alle fans van E. L. James’ Vijftig tinten grijs.
'Een scherpzinnige, spannende en complexe spionageroman.' - New York Times Op een
ochtend vindt Grace een achtergelaten koffer op het station. Er zitten twaalf oude foto's in van
verschillende vrouwen. Impulsief neemt Grace de koffer mee naar huis en gaat op onderzoek
uit. Al snel komt ze erachter dat de koffer eigendom was van ene Eleanor die leidinggaf aan
een netwerk van vrouwelijke geheimagenten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij werden
vanuit Londen naar bezet Europa gestuurd om als koeriers en telegrafisten het verzet te
helpen. Ze zijn echter nooit thuisgekomen en het is een raadsel wat er met hen is gebeurd.
Grace doet er alles aan om achter de waarheid te komen en raakt geboeid door de jonge
moeder Marie die geheimagent werd. Haar gedurfde missie overzee onthult een opmerkelijk
verhaal over vriendschap, moed en verraad.
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige
tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet
én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en Spijker in een raar
bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in het zuiden van Engeland. James moet van
die niet zo lieve tantes altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt een eind als hij van een
oud mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij de kale perzikboom vallen,
en dan groeit er aan de boom een reusachtige perzik die zo groot wordt als een huis! James
kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan, juffrouw
Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen beleven ze de gekste avonturen, zoals een
wilde tocht van de heuvel af, en zelfs een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het
tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de filmrechten inmiddels
verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar
ze woont als beklemmend: steeds maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de
dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz
is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de
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maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en
Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert
nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als een metalen
doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen.
Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden
waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te zeggen, zelfs al weet
ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al
helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had
niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de heerschappij
van Artemis.
De tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt en naar het wielerstadion in Parijs
gebracht, waar duizenden joden worden verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter
gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in een kledingkast opsloot, net voordat de politie
het appartement binnendrong, en de sleutel bij zich stak. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond,
een Amerikaanse journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia. Ze
gaat op zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt zij het goed verborgen geheim
van haar schoonfamilie.
Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger – bekend als de ballerina van Auschwitz –
begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing. Wat er met ons gebeurt is
uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we ermee doen. We krijgen in ons leven
allemaal te maken met lijden. We kennen allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en
mislukking. Maar we hebben ook allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of
moeilijkheden. We kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te
ervaren. Dr. Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids
geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het
destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen
met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten Het geschenk. In dit boek leer
je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht
die erin zit.
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet
op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut
Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal
waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna
fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich
gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest
van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde
te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat
een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de
kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op
Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt
het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig
weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te
overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven?
`Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
De zeventienjarige Wren Connolly werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten
kwam ze weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en onkwetsbaar, maar
hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178
minuten de dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is nog praktisch
menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat, maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen
en heeft altijd een glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar Callum maakt
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iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit
een bevel genegeerd, maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit ze
alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur van Starters - Een
bottenbrekende heldin vecht voor haar leven, haar liefde en voor wat er nog over is van haar
mensel?kheid in deze frisse k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica Rossi,
auteur van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
Edith Eger was 16 jaar oud toen ze in 1944 naar Auschwitz werd gedeporteerd. Haar ouders
werden direct naar de gaskamer gestuurd, Edith werd gedwongen om voor Mengele te
dansen. Haar onverschrokkenheid hielp haar en haar zusje te overleven, al waren ze nog
maar nauwelijks in leven toen het kamp eindelijk werd bevrijd. In De keuze deelt dr. Edith Eger
haar oorlogsherinneringen en de opmerkelijke verhalen van hen die zij sindsdien heeft
geholpen. Als psycholoog doet zij uit de doeken hoe ze haar cliënten helpt om zich uit hun
eigen gedachten te bevrijden, en hoe iedereen voor vrijheid kan kiezen. Haar indrukwekkende
en belangrijke verhaal is een inspiratie voor iedereen.
In verband met haar opleiding verhuist het joodse meisje Steffi in het najaar van 1940 van het
kleine eiland waar haar zusje en pleegouders wonen, naar Gotenburg. Vervolg op 'Een eiland
in zee'. Vanaf ca. 12 jaar.
Eva Personalized Name Journal Custom Name Gift Idea Eva contains alternating blank pages
and lined pages. Express yourself with words or images. Blank pages also provide the option
to paste pictures or clippings scrapbook style. The Eva personalized cover will be enjoyed by
you or your gift recipient named Eva every time this trendy journal is used for creative writing,
taking notes, making lists, or drawing. Is your name Eva? Looking for a gift idea for someone
named Eva? This Eva custom name journal is just what you need. PARENTS: Perfect for use
as a journal to preserve family memories as young children named Eva grow up. Makes a
great gift idea for parents of kids named Eva. Mothers and fathers can start journaling their
children's experiences at any time. This customized Eva journal creates lovely future memories
to share as a keepsake as the child grows older. TEACHERS & HOMESCHOOL IDEAS: The
chalkboard style makes this an ideal student progress journal for a child named Eva. Use for
assignments and/or as a resource for personalized portfolio assessment. GIFT IDEAS:
Excellent idea for a custom name graduation gift, customized back to school gift, or
personalized holiday / Christmas present for people named Eva. Write or sketch - the choice is
yours with this handy blank book. Please note: The cover of this journal featuring the name
Eva is a flat photo, not a textured material. www.DistinctiveJournals.com
Polen, 1939.De jonge Helena heeft het huwelijk van haar ouders zien stranden toen haar
moeder Francizka niet langer gebonden wilde zijn aan een nazi-sympathisant. Vastbesloten
om haar dochter op te voeden met andere waarden, neemt ze een radicaal besluit: ze stelt
haar huis open aan diegenen die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen. In de stal en
onder de keuken huisvesten Francizka en Helena twee Joodse gezinnen. En op zolder maken
ze ruimte vrij voor Vilheim, een Duitse soldaat die niet meer wil vechten in een oorlog waar hij
niet achter staat. Geen van de onderduikers weet van elkaars bestaan. Geen van hen zal de
oorlog overleven als zijn verblijfplaats uitlekt. Jenny Witterick, bankier van beroep, werd
geraakt door het oorlogsverhaal van een Pools gezin en besloot hun verhaal op te schrijven.
Het resultaat is Het geheim van mijn moeder. Witterick doneert de opbrengsten van haar boek
aan de Indigo Love of Reading Foundation.
In het New York van vlak na de Tweede Wereldoorlog hoopt de tweeëntwintigjarige zuiderling
Stingo een groot schrijver te worden. Hij maakt kennis met zijn buren, de Poolse Sophie, die
de verschrikkingen van een concentratiekamp heeft overleefd, en haar charismatische maar
gewelddadige vriend Nathan. De relatie tussen Sophie en Nathan is stormachtig; hoop en
verlangen, schuldgevoel en miskenning voeren de boventoon. Deze grote roman over liefde,
overleven en spijt werd succesvol verfilmd met Meryl Streep in de hoofdrol.
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Eva, de roman die bij het verschijnen in 1927 veel opzien baarde en sindsdien vele malen is
herdrukt, is Carry van Bruggens openhartige zelfportret, een biecht waarin via een
voortdurende dialoog met haar alter ego beleden wordt dat de zin van het bestaan gelegen is
in strijd met de wereld, in zelfstrijd. Eva is de geschiedenis van een bijzondere jonge vrouw die
zich losmaakt uit het milieu waaruit ze afkomstig is, van het geloof waarmee ze opgroeide, die
haar eigen weg in het leven zoekt.
‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead is de hartverscheurende opvolger van de
bekroonde internationale bestseller ‘De ondergrondse spoorweg’. In deze nieuwe roman
ontleedt hij een nog recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse geschiedenis – het tijdperk
van de Jim Crow-rassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de hand van het verhaal van
twee tieners op een helse tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de
burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen
tegemoet. Totdat hij vanwege een vergissing op de Nickel Academy belandt. Met name de
zwarte jongens worden aan het sadisme van hun witte bewakers uitgeleverd. Misbruik,
marteling en corruptie zijn aan de orde van de dag; voor het minste vergrijp worden de jongens
‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze nooit meer terugkomen. In deze gruwelkamer is er voor
Elwood één houvast: zijn vriend Turner, die geen enkele ambitie koestert, behalve ontsnappen
uit Nickel.

De Oostenrijks-joodse auteur vraagt zich af of het mogelijk dan wel gerechtvaardigd is
vergeving te schenken aan zijn vervolgers.
In de lente van 1939 leidt de Joodse familie Kurc een redelijk normaal leven in Radom,
Polen. Tot de oorlog uitbreekt. De vijf broers en zussen raken over vijf werelddelen
verspreid. Addy, musicus, weet een Braziliaans visum te bemachtigen. Jakob gaat in
het verzet. Mila verbergt haar dochter in een klooster buiten Warschau. Genek belandt
via een Siberisch strafkamp in Persië, waar hij zich aansluit bij het geallieerde leger. De
zwangere Halina vlucht te voet over de Oostenrijkse Alpen de vrijheid tegemoet.
In november 1959 leest Truman Capote in The New York Times een bericht over het
boerengezin Clutter in Holcomb, Kansas, dat bruut wordt uitgemoord door twee jonge
criminelen. Hij stort zich op de zaak en besluit deze tot het onderwerp te maken van
een roman. Zes jaar lang doet hij onderzoek, hij interviewt alle betrokkenen en
begeleidt de moordenaars tijdens hun laatste gang naar hun executie op 14 april 1965.
In koelen bloede is de magistrale reconstructie van een gruwelijke moordzaak, waarin
Capote de kunst van de romanschrijver paart aan de techniek van de journalist. Met de
publicatie in 1965 van dit overrompelende boek was een nieuw literair genre geboren:
de non-fictieroman, ook wel faction geheten. Capote laat zien hoe één enkele daad van
stompzinnig geweld talloze levens voor altijd verandert.
Ik heet Eva. Ik ben geboren in een achterkamer van een naargeestig huis en
opgegroeid tussen oude meubelen, boeken in het Latijn en mummies van mensen.
Toch ben ik daar niet melancholiek door geworden want ik ben ter wereld gekomen met
in mijn geheugen een vleugje oerwoud. In een stijl die even krachtig en kleurrijk is als
het Zuid-Amerikaanse landschap van regenwouden, ruige bergen en verdorstende
woestijnen, vertelt Isabel Allende het adembenemende verhaal van het bizarre en
fantastische leven van Eva Luna. Ze voert de lezer mee naar een exotische wereld
waarin werkelijkheid en verbeelding naadloos in elkaar overgaan.
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een 93-jarige
vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op
zoek zijn naar iets – een gedeeld verleden, een onverwachte toekomst, een plek om
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thuis te komen, een geliefde, een sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke
wijze samen en herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Een liefde zo onvergankelijk als de sterren aan de hemel... Hope is de eigenaresse van
een bakkerij op Cape Cod. Haar in Frankrijk geboren grootmoeder Rose lijdt aan
alzheimer en vraagt haar in een zeldzaam moment van helderheid naar Parijs te gaan
om uit te zoeken wat er in de Tweede Wereldoorlog met haar familie is gebeurd. Hope
vertrekt naar Frankrijk, en haar zoektocht leidt haar naar zowel een kerk, een synagoge
als een moskee; naar een geschiedenis verborgen in de verschrikkingen van de
Holocaust, en naar een lang verloren liefde die zijn eigen geheimen met zich
meedraagt. De pers over Zolang er sterren aan de hemel staan ‘Een meeslepend
verhaal over generaties die worstelen om te overleven. De recepten die verspreid door
het boek staan, helpen de lezers om de smaken van Hopes reis te ervaren.’ Publishers
Weekly
Frank McDonough gebruikt niet eerder gepubliceerde archiefstukken om een beeld te
schetsen van de gewone en buitengewone mensen die het naziregime probeerden te
bestrijden. De werkwijze om ze op te sporen en te volgen wordt op gedetailleerde wijze
beschreven. De slachtoffers komen aan het woord in de verslagen van de verhoren
waaraan ze door de Gestapo werden onderworpen. De Gestapo was een efficiënte
organisatie die met weinig financiën en manschappen optrad tegen politieke en raciale
‘volksvijanden’. Iedereen werd ertoe verleid zijn naasten aan te geven: de Gestapo
zette buren, collega’s, vrienden en familieleden ertoe aan om hun geliefden te
verraden. Lang niet iedereen werd vervolgens ook gearresteerd, maar de geheime
staatspolitie slaagde er zeer goed in om angst te zaaien onder de burgerij. McDonough
legt de wortels van haar werkwijze bloot, én hij schetst een onthutsend beeld van het
dagelijkse leven onder het naziregime.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna
zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na
veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen,
maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat
hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem
te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken...
Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In
Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen
pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht
om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en
grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een
zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com

De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede band gehad, ondanks hun
verschillen. Isabelle, de jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs, terwijl
Viann op het platteland van Frankrijk een rustig bestaan leidt met haar man
Antoine en hun dochtertje. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en
Antoine moet meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt niet alleen de
relatie tussen de zussen zwaar op de proef gesteld, maar ook hun moed en hun
gevoel voor goed en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het leven
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van haar kind op het spel staat? Moet Isabelle haar familie in gevaar brengen als
dat betekent dat ze levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld om
je heen in elkaar stort?
Merrin Meredith, de vroegere Leerling van DomDaniël, keert terug naar de Burcht
met maar één Duyster doel: wraak nemen op Septimus Heap. Merrin zorgt
ervoor dat Septimus gedwongen wordt een Queeste te ondernemen: een tocht
waarvan geen enkele Leerling Buitengewone Toverkunst ooit levend is
teruggekeerd. Op het nippertje weet Septimus zijn opdracht te ontlopen. Samen
met Jenna en zijn beste vriend Beetle gaat hij op zoek naar een mysterieuze
plaats waar alle Tijden samenkomen. Ze hopen hier Nicko en Snorri te vinden,
die gevangen zijn in het verleden. Maar kan Septimus werkelijk ontkomen aan de
dodelijke Queeste? www.septimusheap.nl `Zeker zo spannend als Harry Potter.
GPD `Fans van J.K. Rowling en Eoin Colfer zullen absoluut houden van de
boeken van Angie Sage. Children s Literature
Twee tegenpolen, Mikael Blomkvist en Lisbeth Salander. Hij is een charmante
man en een kritische journalist, en uitgever van het tijdschrift Millennium. Zij is
een jonge, gecompliceerde, uiterst intelligente vrouw met zwartgeverfd haar,
piercings en tatoeages én ze is een hacker van wereldklasse. Mikael wordt
benaderd door oud-zakenman Henrik Vanger. Veertig jaar geleden is de
zestienjarige Harriët Vanger op mysterieuze wijze verdwenen en vermoedelijk
vermoord. De zaak is echter nooit opgelost en inmiddels verjaard. Toch wil
Henrik Vanger graag dat Mikael zich hier nog eens op stort. Met hulp van Lisbeth
Salander stuit Mikael op een spoor dat rechtstreeks naar een zeer duister en
bloedig familiegeheim voert ... Mannen die vrouwen haten is het eerste boek in
de succesvolle Millennium-trilogie, waarvan wereldwijd meer dan 50 miljoen
exemplaren zijn verkocht.
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated,
absorbing (if not at times crackpot!), original and musing book reviews of
"Someone Named Eva." Don't say we didn't warn you: these reviews are known
to shock with their unconventionality or intimacy. Some may be startled by their
biting sincerity; others may be spellbound by their unbridled flights of fantasy.
Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You expect to get
pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it all.
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen
papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling. De
ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem
aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een raadsel en de
landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar
antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem gebeurd? Sommige
herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma
Lewis wordt gevraagd de patiënt te beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak
kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar.
Veertien jaar geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien
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heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen. Hoe
meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in
haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat niemand anders te
weten mag komen.
Spraakmakend boek over Hitlers vrouwelijke beulen Hitlers furiën vertelt het
verbluffende verhaal van de rol die Duitse vrouwen speelden aan het Oostfront.
Deze vrouwen waren niet alleen getuigen, maar vaak ook gewetenloze daders.
Vele jonge verpleegsters, onderwijzeressen, secretaressen en echtgenotes
zagen de opkomst van de nazi's en de vernietigende zucht naar lebensraum als
een kans om rijkdom en fortuin te vergaren in het 'wilde oosten'. Op basis van
twintig jaar archiefonderzoek in Oost-Europa en honderden interviews met
betrokkenen presenteert Wendy Lower het overtuigende bewijs dat vrouwen een
even grote rol hadden in de Holocaust als de mannelijke beulen over wie al
zoveel geschreven is. Een must-read voor geschiedenisliefhebbers. 'Het belang
van Wendy Lowers boek kan nauwelijks worden onderschat.' Manon Uphoff in
NRC 'Hitlers furiën zal worden ervaren en herinnerd als een keerpunt in
Holocaust- én vrouwenstudies.' Timothy Snyder, auteur van Bloedlanden
Emily heeft de pest aan die arrogante Londense winkelmeisjes, die haar achter
haar rug uitlachen. De meisjes hebben echter geen flauw benul dat de slonzig
geklede Emily een professionele 'mystery shopper' is - met een verborgen
camera. Sandie houdt van mooie spullen. Wanneer zij wordt ontslagen, is
'undercover' winkelen de enige manier om haar passie voor glamour te blijven
stillen. Grazia is een arme weduwe maar wil haar luxe levensstijl niet veranderen.
Ook zij gaat incognito vele winkels bezoeken. Hoe meer schoenen, parfum en
lingerie ze koopt hoe minder tijd ze heeft om te rouwen. Emily, Sandie en Grazia
zijn door omstandigheden 'shopaholic' van beroep en worden dikke vriendinnen.
Tot er plotseling dikke ruzie uitbreekt. Een bruisende, hippe roman over
vriendschap en dromen, die een spannend kijkje achter de schermen biedt van
de duurste winkels.
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