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Kurt Austin krijgt te maken met een schrikwekkende
vijand, iemand die een Egyptisch rijk - machtig en
groot als dat van de farao's - wil stichten. Daarvoor
heeft hij een krachtig wapen in handen, een wapen
dat voor de gehele wereldbevolking een bedreiging
vormt: Zwarte Mist, een plantenextract dat ontdekt is
in de Stad der Doden en waarvan wordt gezegd dat
het doden tot leven kan wekken, door in ruil een
levend iemand te doden. Kurt en het NUMA-team
moeten het om de wereld van de ondergang te
redden opnemen tegen Osiris, heerser van de
Egyptische onderwereld.
Het kind van de Gruffalo: The Gruffalo's Child goes
out to find the Big Bad Mouse she has heard so
much about.
De relatie tussen Beth en haar moeder Alice is altijd
moeizaam geweest. Maar wanneer haar demente
moeder op sterven ligt, laat Beth haar leven in
Londen voor wat het is en komt ze terug naar huis in
Dublin. Samen met haar broer James blijft ze tot
haar laatste adem bij haar moeder. Wanneer ze de
brieven leest die Alice heeft geschreven als
spijtbetuiging over de ingewikkelde band met haar
dochter, blikken ze terug op hun jeugd. Laat Beth
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haar moeder eindelijk toe in haar hart? ‘De
ommuurde tuin’ is een ontroerende en intieme
roman over liefde, spijt en hoop. Catherine Dunne
(1954) is een schrijfster uit Ierland. Als kind schreef
ze al korte verhalen en in 1995 werd ze fulltime
romanschrijver. In 1997 brak ze internationaal door
met haar roman ‘In het begin’, dat op de Italiaanse
bestsellers lijst, Bancarella, belandde en in meerdere
talen vertaald werd. In totaal bracht ze 10 romans
uit, waaronder ‘De ommuurde tuin’. Typerend voor
haar romans zijn de intieme herinneringen en
gebeurtenissen binnen het gezinsleven.
De gepensioneerde uitgever Reither ontmoet, na de
vondst van een mysterieus boek zonder titel, per
toeval Leonie Palm, die net haar hoedenwinkel heeft
gesloten. Ze hadden beiden de hoop op een grote
liefde al opgegeven, maar een autorit van drie dagen
naar Sicilië brengt daar verandering in. Wedervaring
is een schitterende kleine roman over literatuur en
taal, en over de liefde tussen twee oudere mensen
die niets meer te verliezen hebben, slechts alles te
winnen.
Sarah Butlers Voor de brand is een hedendaags
boek dat een stem geeft aan jongeren aan de
onderkant van de samenleving. Butler beschrijft
magnifiek hoe de sympathieke zeventienjarige Stick
uit het grauwe Manchester-Noord na de dood van
zijn beste vriend wordt meegezogen in de gekte en
het geweld van de rellen van zomer 2011. In plaats
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van de relschoppers te veroordelen, laat Sarah
Butler de menselijke kant van hen zien: ze is
virtuoos in het beschrijven van Sticks innerlijke strijd,
zijn boosheid, minderwaardigheidsgevoel en
minachting voor de volwassenen die op hun
onhandige manier proberen te helpen.
‘Indrukwekkende roman over hoe rouw kan
ontaarden in blinde woede.’– The Independent
‘Hoe moeilijk het is om jezelf te zijn’ Een schrijver
denkt evenwicht in het leven te hebben gevonden en
begint te schrijven aan een boek over yoga, dat hij al
meer dan een kwarteeuw beoefent. Maar weldra valt
het serene zelfbeeld aan gruzelementen, verschijnen
gebreken, leugens en verraad aan de oppervlakte en
opent zich een afgrond. Zijn persoonlijk leven, zijn
liefdesleven, het maatschappelijk leven
(terroristische aanslagen en vluchtelingencrisis) –
alles begint te wankelen. En wat als alles een illusie
blijkt te zijn? De schrijver belandt in een
psychiatrische inrichting in Parijs en wordt
behandeld met elektroshocks: als er geen genezing
is voor dit kwaad, kan hij altijd nog proberen het te
beschrijven.
Een aangrijpende novelle over liefde, huwelijk en
vriendschap van de auteur van Portret van een man
Ellinor en haar man Henning zijn goed bevriend met
Anna en Georg. Maar alles verandert wanneer de
twee stellen op skivakantie gaan en Anna en
Henning omkomen in een lawine. Hun echtgenoten
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blijven alleen achter. In hun verdriet trekken Elli en
Georg steeds meer naar elkaar toe, maar kunnen
twee mensen zomaar opnieuw beginnen? Pas
wanneer Georg jaren later overlijdt en Elli helemaal
alleen achterblijft, durft ze het verleden onder ogen
te komen – een verleden dat meer ontsluit dan rouw
en verraad. Vaak ben ik gelukkig is een
aangrijpende roman over de verwoestende kracht
van geheimen. Jens Christian Grøndahl schetst in
deze novelle een vlijmscherp portret van een
huwelijk. De pers over Vaak ben ik gelukkig ‘Een
schitterende vintage Grøndahl.’ **** NRC
Handelsblad ‘De reconstructie van Elli’s leven in
deze aangrijpende roman is dan ook iets wat bijblijft
in zijn deels melancholieke, deels harde introspectie,
maar ook in zijn verkwikkend herkenbare
maatschappijkritiek.’ Trouw ‘Met Vaak ben ik
gelukkig heeft Jens Christian Grøndahl weer een
bijzonder boek aan zijn oeuvre toegevoegd. Een
boek dat je bijblijft.’ Wim Krings, Boekhandel Krings
Sittard ‘Een genadeloos juweeltje!’ Zin ‘Een
volwaardige, uitgekristalliseerde roman met een
pulserende vorm, een uitgewogen opbouw en een
vertelster die door haar eerlijkheid de emoties achter
de woorden direct in je vastpint. Onuitwisbaar. Vanaf
de eerste veelbetekenende regel.’ Tzum.nl
Een Belgische vrouw werkt in 1990 voor een jaar in
een Japans bedrijf in Tokio, waar ze stuit op
onthutsende cultuurverschillen.
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onbewoond eiland, krijgen ze ruzie. Oblong prentenboek
met ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 3 jaar.
Op de eerste dinsdag van oktober keert Rosa Hartung
terug op haar post als minister van Sociale Zaken. Na de
dramatische verdwijning van haar twaalfjarige dochter
heeft ze een jaar verlof genomen. Linus Berger, een
psychisch gestoorde man, heeft de moord op Hartungs
dochter bekend, maar kan zich niet meer herinneren
waar hij de verschillende lichaamsdelen van het meisje
heeft begraven. Op dezelfde dag dat Hartung terugkeert
in het parlement, wordt een jonge, alleenstaande moeder
op brute wijze vermoord in haar huis in een buitenwijk
van Kopenhagen. Ze is gemarteld en een van haar
handen is eraf gehakt. Wanneer de rechercheurs Thulin
en Hess arriveren op de plaats delict treffen ze een
kastanjepoppetje aan. Het poppetje blijkt een sinister
geheim bij zich te dragen, al wordt dit eerst aangezien
voor een bizar toeval. Maar als er nog een vrouw wordt
vermoord – en dit keer mist het slachtoffer beide handen
– beginnen Thulin en Hess te vermoeden dat er een
verband is tussen de zaken. En het heeft er alle schijn
van dat de missie van de moordenaar nog niet voorbij
is...
Goldmund en Narziss ontmoeten elkaar op een
kloosterschool. De twee worden vrienden, hoewel ze in
zowat alles tegenpolen blijken te zijn. Narziss is een
asceet en wetenschapper die zijn leven in het teken van
God heeft geplaatst, terwijl Goldmund een kunstenaar en
levensgenieter is. Als Goldmund besluit de wijde wereld
in te trekken belandt hij in een avontuurlijke en gruwelijke
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reis opEzoek
naar liefde, schoonheid en vrijheid. Na vele
omzwervingen komen de twee vrienden elkaar weer
tegen.
Sandra is dertig en zwanger van een man van wie ze
niet houdt. Nadat ze haar baan heeft opgezegd, heeft ze
zich teruggetrokken in een dorpje aan de Spaanse kust,
waar ze de bejaarde Fredrik en Karin Christensen leert
kennen. Het Noorse echtpaar vangt Sandra op en biedt
haar zelfs kost en inwoning aan in ruil voor de zorg voor
Karin, die slecht ter been is. De komst van de
mysterieuze Julián verstoort hun idyllische samenleven.
Julián vertelt Sandra over choquerende gebeurtenissen
uit zijn eigen Tweede Wereldoorlogs-verleden en dat van
de Christensens. Hoewel Sandra Julián aanvankelijk niet
gelooft, beginnen haar stukje bij beetje de geheimzinnige
gewoontes van het koppel en hun duistere vrienden op
te vallen. Ze beseft echter niet dat ze door haar
groeiende inzicht haar eigen leven en dat van haar kind
in gevaar brengt.
Brams moeder wil een weekend zonder elektriciteit:
iedereen moet helemaal offline! Een regelrechte ramp
voor Bram. Zal hij dit overleven? Of wordt de oude
wereld hem fataal? Dit e-book is niet geschikt voor zwartwit e-readers. Bram Botermans moet helemaal offline in
'ff offline', deel 10 van Jeff Kinneys graphicnovelserie Het
leven van een Loser. Mevrouw Botermans voert actie om
een weekend alle elektriciteit af te laten sluiten in hun
woonplaats. Een regelrechte ramp voor Bram, die niet zo
geschikt is voor de wereld van vroeger. Hij wil online zijn!
Als opa komt logeren, groeit de spanning in huize
Botermans. Zal Bram dit overleven? Of wordt de antieke
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gewoonweg fataal?
Voor de liefhebbers van de boeken van Jojo Moyes en
de films You’ve Got Mail en Notting Hill Nightingale
Books, aan de hoofdstraat van een Engels stadje, is een
droom voor de echte boekenliefhebber. Emilia
Nightingale heeft het echter moeilijk en de verleiding om
de winkel te verkopen is groot. Maar ze heeft haar pas
overleden en zeer geliefde vader beloofd dat ze zijn werk
zou voortzetten. Ook de klanten willen graag dat de
boekwinkel blijft. Sarah Basildon, de eigenaresse van
Landgoed Peasebrook, kwam vaak haar hart uitstorten.
Of had zij ook een andere reden om langs te komen?
Gelukkig heeft Emilia naast beste vriendin Andrea en
collega Dave ook heel veel aan Marlowe, een goede
vriend van haar vader – die een stuk jonger blijkt te zijn
dan ze dacht... Echte liefde vind je in de boekwinkel is
het hartverwarmende verhaal van Emilia’s gevecht om
de boekwinkel open te houden, van haar bijzondere
vader en van haar liefde voor haar klanten en de boeken
die ze allemaal liefhebben. Over de boeken van
Veronica Henry ‘Veronica Henry schrijft fantastisch.’ Jill
Mansell ‘Heerlijke roman over liefde, verlangen, hoop en
dromen.’ Woman and Home ‘Een heerlijk verhaal over
liefde, compassie en veerkracht’ The Sun
'Een sensationeel debuut. Op een indringende, soms
sprookjesachtige toon presenteert Bergmann zijn
verhaal.' Frankfurter Neue Presse 'Een spannende,
sensibele, schitterend geschreven roman over de kracht
van de magie _ die zich ook op momenten kan voordoen
waarop men er niet op rekent.' NDR.de 'Emanuel
Bergmann is een ontdekking: tot voor kort volslagen
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onbekend,
presenteert hij een werk dat zowel serieus als
geestig is en dat overvloeit van magische verrassingen.'
buchSZENE Ze ontmoeten elkaar in Los Angeles: een
oude man die zijn geloof in de mens heeft verloren, en
een kleine jongen die overal in gelooft. Wat kan deze
twee samenbrengen, behalve het verloop van de
wereldgeschiedenis, die de meest verbijsterende trucs in
petto heeft? Praag, 1934. De vijftienjarige Mosche
Goldenhirsch raakt tijdens een bezoek aan het circus
volledig in de ban van de toverkunst. Hij verlaat zijn
ouderlijk huis en sluit zich aan bij het circus, dat
langzaam verder trekt, naar Duitsland. Maar daar is
inmiddels de nazipartij aan de macht gekomen. Weet
Mosche, intussen een beroemd goochelaar, zich daar te
handhaven? Los Angeles, 2007. De tienjarige Max Cohn
klimt uit zijn slaapkamerraam om op zoek te gaan naar
de Grote Zabbatini, ooit een groot goochelaar. Max is
ervan overtuigd dat Zabbatini's krachten het huwelijk van
zijn ouders kunnen redden. De truc is een betoverende
en tegelijk bijzonder humoristische roman, die tijdperken
en continenten overspant, over de kwetsbaarheid van
het leven en het verlangen om betoverd te worden. Het
boek zal in vele landen verschijnen. Emanuel Bergmann
(Saarbrücken, 1972) werkte jarenlang voor verschillende
filmstudio's en productiemaatschappijen in de Verenigde
Staten en Duitsland. Hij publiceert regelmatig in diverse
Duitse kranten en tijdschriften. De truc is zijn eerste
roman.
Een jonge man genaamd Samuel overlijdt in een
vreselijk auto-ongeluk. Was het een ongeluk of was het
zelfmoord? Een naamloze schrijver met zo zijn eigen
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probeert Samuels laatste dag in kaart te
brengen. Uit gesprekken met vrienden, familieleden en
buren ontstaat het portret van een man: het liefdevolle
kleinkind, de terughoudende bureaucraat, de loyale
vriend, de weloverwogen poseur. De jonge man die alles
voor zijn vriendin Laide deed en alles deelde met zijn
beste vriend Vandad. Tot hij met beiden het contact
verloor. Wat ik me niet herinner is een aangrijpend
verhaal over liefde en herinnering. Maar het is ook het
verhaal van een schrijver die, door de contouren van
Samuels verhaal in te vullen, grip probeert te krijgen op
een eigen waarheid. Wat uit onze vluchtige geheugens
beklijft? En wat blijft verborgen achter alles wat we ons
niet herinneren? Verteld met Khemiri’s karakteristieke
stilistische vernuft belooft deze bestseller, een
emotionele achtbaan van een boek, een moderne
klassieker te worden.
Fate: The Winx SagaOveramstel Uitgevers
De nummer 1 Sunday Times-bestseller 'Voor de moesson is
een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een
scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale
geschiedenis.' LANCASHIRE POST Over De vrouw van de
theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet
en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' SANTA
MONTEFIORE 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van
de theeplanter is historische fictie op haar best. Gewoonweg
betoverend.' THE SUNDAY EXPRESS 1930, Rajputana,
India. Sinds de dood van haar man zijn de 29-jarige fotografe
Eliza en haar camera onafscheidelijk. Wanneer de Britse
overheid haar naar een van de Indiase prinselijke staten
stuurt om de koninklijke familie en het Indiase leven te
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neemt ze zich dan ook heilig voor er een succes
van te maken. Maar wanneer Eliza bij het paleis arriveert,
ontmoet ze daar de knappe en mysterieuze broer van de
vorst, Jay. Zij wijst hem op de armoede van zijn mensen,
terwijl hij haar aandacht vraagt voor de onrechtvaardigheden
van het Britse regime. Maar gaandeweg ontdekken Eliza en
Jay dat ze meer gemeen hebben dan ze op het eerste
gezicht dachten, en komt bovendien de onthulling van een
familiegeheim steeds dichterbij. Hun omgeving denkt daar
echter anders over. Uiteindelijk zullen ze een keuze moeten
maken; doen ze wat van hen wordt verwacht of volgen ze
hun hart? Voor de moesson is een romantisch,
hartverscheurend verhaal over een schijnbaar onmogelijke,
allesoverrompelende liefde dat de lezer zal meevoeren en
ontroeren. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren.
Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar
behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. In 2014
publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid van de
tropen, waarna vervolgens de bestsellers De vrouw van de
theeplanter en De dochter van de zijdekoopman uitkwamen.
Voor de moesson is haar vierde roman. Dinah Jefferies woont
met haar man in Gloucestershire.
Fascinerende gesprekken over hipsters, millenials, tatoeages,
social media en andere cultuuruitingen van deze tijd. Eminent
filosoof Zygmunt Bauman kruist de degens met de jonge
Italiaanse filosoof Thomas Leoncini. Wie is de meester en wie
de leerling? Een heerlijk boek voor iedereen die zich jong
voelt, of oud, ingeleid door een voorwoord van voormalig
Denker des Vaderlands Marli Huijer.
De zusjes Gillian en Sally Owens worden opgevoed door hun
wereldvreemde tantes, die de meisjes ontzag voor de natuur
bijbrengen en en passant ook nog wat hekserij... Eenmaal
volwassen gaan de zusjes ieder hun eigen weg. Vele jaren
zijn verstreken als op een dag Gillian voor Sally's huis stopt,
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in haar auto het lijk van haar minnaar, James. Ze
begraven zijn lichaam in de achtertuin, maar de geest van
James blijft spoken. Uit angst dat het lijk wordt ontdekt, doen
Gillian en Sally een beroep op de magische praktijken van
hun tantes. Magische praktijken is een heerlijke roman over
magie en echte liefde, over families en dagelijkse
betoveringen.
Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van zijn
baasje James, is hij een bekende verschijning in de straten
van Londen. James is straatmuzikant en ze treden samen op.
Overal worden ze herkend en Bob is simpelweg
onweerstaanbaar. In Bob de straatkat beschreef voormalig
zwerver en drugsverslaafde James hoe hij door de
vriendschap met Bob een nieuwe invulling aan zijn leven kon
geven. Sindsdien is Bob bezig de harten van mensen over de
hele wereld te veroveren en misschien wel de beroemdste kat
ter wereld te worden. Over hun belevenissen in de straten
van Londen schreef James dit tweede boek.
Lin ontsnapt uit een Australische gevangenis en reist met een
vals paspoort naar India. Hij dompelt zich onder in de
kleurrijke chaos van Bombay, waar hij de trouwe gids
Prabaker ontmoet en bevriend raakt met de maffiabaas
Khader Khan en de ongrijpbare Karla. Onder de indruk van
de armoede in de krottenwijken en gesteund door zijn nieuwe
vrienden besluit Lin zijn beperkte EHBO-training aan te
wenden om een kliniek te beginnen. Terwijl een niet aflatende
stroom verstotelingen bij hem aanklopt, bouwt hij een nieuw
leven op. Maar pas als Lin de innerlijke rust voelt om kritisch
te kijken naar zijn eigen daden, komt de liefde waarnaar hij zo
verlangt binnen handbereik. Shantaram is een
onweerstaanbare epische roman met een indrukwekkende
levensboodschap, dat voor een groot deel gebaseerd is op
het leven van de auteur. Gregory David Roberts (Melbourne,
1952) werd na het plegen van een serie roofovervallen in
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zijn ontsnapping werd hij de meest gezochte man van
Australië en begon hij een lange reis over verschillende
continenten. Roberts woonde tien jaar in de sloppenwijken
van Bombay, vervalste documenten, smokkelde wapens naar
Afghanistan en werkte voor de maffia. Toen werd hij alsnog
opgepakt. Nadat hij zijn straf uitgezeten had, schreef hij
Shantaram.
Alan Bradley, Het stroeve touw Een Flavia de Luce roman
Flavia de Luce is hoogbegaafd en dol op scheikunde en op
misdaad. In haar scheikundelab maakt ze gifbrouwsels, die
ze bij voorkeur test op haar twee zussen. Op een morgen
stuit Flavia op de beroemde poppenspeler Rupert Porson die
vanwege motorpech vastzit in het dorp Bishops Lacey.
Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij een gratis
show op voor de dorpsbewoners maar de show eindigt abrupt
met Ruperts spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de
politie de grootste moeite heeft om het mysterie op te lossen,
heeft de gewiekste Flavia meer succes. Door haar slimme
vragen komt ze al snel met een aantal mogelijke verdachten.
Maar daarmee komen ook duistere zaken aan het licht die
vooral geheim hadden moeten blijven...
Tony en Andrée, vroegere schoolvrienden die een affaire zijn
begonnen, hebben elkaar acht keer bemind in de blauwe
kamer van het Hôtel des Voyageurs. Maar wanneer hun
relatie onthuld dreigt te worden, beslist Tony ze te
beëindigen. Andrée aanvaardt dit niet en ontpopt zich tot een
femme fatale die niet alleen Tony, maar ook hun beide
echtgenoten in gevaar brengt. In De blauwe kamer wisselt
Georges Simenon intieme scènes in de hotelkamer af met
kille ondervragingen in een gerechtsgebouw. Deze
psychologische roman verkent de klassieke thema s van
passie, wraak en (on)rechtvaardigheid op een totaal
meeslepende manier.
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Het langverwachte derde deel in de De Medicitrilogie Moord, verraad en politieke spelletjes, de
familie de’ Medici schrikt nergens voor terug in haar
klim naar Florentijnse heerschappij. Gewetenloze
huurlingen, dodelijke gifmengers en genadeloze
soldaten passeren de revue, maar ook briljante
kunstenaars en charmante courtisanes. In het derde
boek van deze bloedstollend spannende serie is de
hoofdpersoon Caterina de’ Medici, de echtgenote
van Hendrik II en koningin van Frankrijk. In het Parijs
van de zestiende eeuw, in een wereld vol religieuze
oorlogen en politieke intrige, moet zij het groeiende
succes van haar rivale, de minnares van de koning
Diana van Poitiers, tegengaan en bondgenoten zien
te vinden in een vijandig buitenlands hof waar
menigeen uit is op haar leven. De pers over de
boeken van Matteo Strukul: ‘Matteo Strukul is een
ware meester van het genre, hij weet actie, avontuur
en spanning perfect te combineren.’ Il manifesto
‘Liefhebbers van historische romans mogen deze
niet laten liggen: meeslepend, intrigerend en
spannend van de eerste tot de laatste bladzijde. ’
Italië Magazine ‘De geschiedenis van een zeer
belangrijke dynastie en een verhaal over
samenzwering en verraad. Maar ook het verhaal
over de grote culturele revolutie van de renaissance,
toen Italië het centrum van schoonheid en pracht
was en een voorbeeld voor heel Europa.’ La
Repubblica
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Het verlangen te zijn als alle anderen is een
Bildungsroman waarin de hoofdpersoon de band
tussen hemzelf en de wereld probeert te begrijpen.
Terugkijkend begon het voor de verteller toen hij als
negenjarige op een avond een park in een Italiaanse
stad binnensloop. Daar overviel hem het besef dat
tienduizenden anderen voor hem in het park hadden
rondgeslenterd, dat hij een van velen was, dat hij
deel uitmaakte van een groter geheel, en dat ook hij
zijn steentje moest bijdragen aan het heil ervan. Dat
is het begin van een verhaal waarin de verteller,
ouder en wijzer, terugkijkt op zijn pogingen zich in te
zetten voor de wereld om hem heen, maar tegelijk
op afstand wilde blijven. Waar lag voor hem de
grens? In hoeverre zijn die gebeurtenissen in de
wereld om hem heen van invloed geweest op de
loop van zijn eigen leven? Met aanstekelijke ironie
en in een sprankelende stijl vertelt Piccolo in deze
diepzinnige roman over collectiviteit en
individualisme. Over platvloersheid en het streven
naar het hogere. Over principes en de
verantwoordelijkheid voor de keuzen die wij maken.
Oliver Orme, befaamd kunstschilder, is gevlucht:
weg van zijn minnares, zijn huis, zijn vrouw en zijn
drang om te schilderen. Hij heeft zich teruggetrokken
in zijn geboortehuis. Terwijl hij probeert een
antwoord te vinden op de vraag waarom alles nu zo
gelopen is, wordt hij bezocht door spoken uit het
verleden. Gravend in familieherinneringen en
Page 14/22

Where To Download Superpigiamini Fanno Festa
Scuola Di Scrittura Pj Masks Con Pennarello
Scrivi E Cancella
terugdenkend aan de ma¬nieren waarop hij greep
op de wereld heeft geprobeerd te krijgen, legt Olly
de kern bloot van een man die er in zekere zin altijd
op heeft gewacht gered te worden van zichzelf. De
blauwe gitaar is een spannende, ernstige en
komische meditatie over kunst, diefstal en de
verwoestende kracht van jaloezie.
Het is 1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië,
proberen de bewoners de oorlog achter zich te laten
en de draad weer op te pakken. Voor sommigen een
bijna onmogelijke opgave. Voor Ani Lachlan, die na
de oorlog haar man verloor door een noodlottig
ongeluk en die nu alleen hun dochtertje moet
opvoeden. Voor dichter Roy McKinnon, die door wat
hij in het leger meemaakte een writer's block heeft,
maar die zonder poëzie niet kan leven. En voor arts
Frank Draper, die getekend is door de
gruwelijkheden waarvan hij in de
concentratiekampen getuige was. In de kleine
bibliotheek van Thirroul komen ze elkaar tegen - een
ontmoeting die hun levens opnieuw drastisch zal
veranderen...
Op de Alfea Internationale School komen studenten
van de Andere Wereld samen om te trainen, om
magie te leren en om te ontdekken hoe ze hun
krachten kunnen beheersen. Vijf studenten,
volslagen vreemden, worden kamergenoten. De vijf
meisjes willen wat elke tiener wil: erachter komen
wie ze zijn. Maar wanneer een oud, al lang
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overwonnen kwaad plotseling buiten de
kasteelmuren opduikt, worden deze tieners
gedwongen hun krachten op de proef te stellen. Ze
ontdekken een geheim dat zo krachtig is dat het
alles wat ze weten in twijfel trekt.
De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg
dat je niet te veel materiële ballast krijgt, dan kun je
meer van het leven genieten. Mooie gekleurde
platen over twee bladzijden beelden deze
geschiedenis uit
Gentry's thriller is een meer dan waardige concurrent
van Gillian Flynn's Gone Girl... Het is zo aangrijpend
dat je gaat twijfelen aan het eigen verleden van je
familie - Entertainment Weekly Een avond als alle
andere eindigt voor de familie Whitaker in een
afschuwelijke nachtmerrie: hun oudste dochter Julie
wordt met een mes op haar keel vanuit haar eigen
kamer ontvoerd, terwijl de rest van de familie ligt te
slapen. Haar jongere zus is de enige getuige, maar
kan niets anders doen dan hulpeloos toekijken en
zich verstoppen in een kast uit angst voor de
gewapende, gestoorde indringer.Deze tragedie
betekent bijna het einde voor de familie maar
uiteindelijk brengt het hen dichter bij elkaar. Van
waarzeggers tot postercampagnes: ze doen er alles
aan om hun dochter terug te vinden, wetende dat ze
mogelijk al lang om het leven is gebracht.
Gedachten over wat Julie heeft moeten doorstaan,
zijn nauwelijks te verdragen voor de
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getraumatiseerde en geschokte achterblijvers. Hoe
kun je je nog veilig voelen in je eigen huis na zo'n
afschuwelijke ontvoering die alles verandert? Dan
gebeurt er op een nacht, acht jaar later, het
ondenkbare: de deurbel gaat en als er open wordt
gedaan, staat Julie voor de deur. Haar veilige
thuiskomst lijkt een wonder en de familie is buiten
zichzelf van vreugde. Maar Anna, de moeder van
Julie, heeft diep in haar hart bedenkingen. Ze
weigert eraan toe te geven maar kan ze ook niet
ontlopen. Als een voormalig detective contact met
haar opneemt, begint de zware zoektocht van Anna
naar de waarheid over de vrouw van wie ze niets
liever wil dan dat het echt haar dochter is. Want als
ze niet Julie is, wie is deze vrouw dan wel? Gentry
overstijgt verwachtingen met sterke plot twistsKirkus Reviews
New York, voorjaar 2008. De jonge auteur Marcus
Goldman lijdt aan een writers block, en dat terwijl de
deadline van zijn uitgever nadert. Dan wordt in de
tuin van zijn mentor, sterauteur Harry Quebert, het
lichaam gevonden van Nola Kellergan, die ruim
dertig jaar eerder op vijftienjarige leeftijd spoorloos is
verdwenen. Op Nolas lichaam ligt het manuscript
van de roman die Quebert zijn doorbraak naar het
grote publiek heeft bezorgd. Harry Quebert is
onmiddellijk hoofdverdachte en zijn beroemde roman
komt in opspraak. Overtuigd van de onschuld van
zijn grote voorbeeld vertrekt Marcus naar Harrys
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huis in New Hampshire om de werkelijke toedracht
rond de dood van Nola te achterhalen. Maar de
waarheid blijkt veel gecompliceerder dan hij dacht. In
De waarheid over de zaak Harry Quebert verbindt
Joël Dicker op indrukwekkende wijze een
intrigerende moordzaak met een gevoelig
geschreven verhaal over schrijverschap,
onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich
beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie
je slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger
dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd
als een langzaam proces, maar de onheilspellende
effecten ervan zien we nu al: hete zomers, grote droogte,
allesverwoestende overstromingen en orkanen.
Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een
mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde
brengt David Wallace-Wells de laatste
wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende
aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere
toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n
idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en
vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten
weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van
dit probleem en onze manier van leven niet snel
veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze
ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar
worden.
Napels, 1931. Een bittere wind raast door de straten van
Page 18/22

Where To Download Superpigiamini Fanno Festa
Scuola Di Scrittura Pj Masks Con Pennarello
Scrivi
Cancella
de stadEals
er een moord gepleegd wordt in het donkere
stadshart. Het San Carlo Theater staat op het punt de
spectaculaire opera Cavalleria Rusticana uit te voeren,
met in de hoofdrol 's werelds grootste tenor Arnaldo
Vezzi. Maar een paar minuten voor aanvang wordt de
operazanger dood in zijn kleedkamer gevonden. Zijn
keel is doorgesneden met een stuk spiegel. Maar op de
muren, zijn jas en sjaal is geen bloed te bekennen... De
mysterieuze commissaris Ricciardi wordt op de zaak
gezet. Hoewel het fascistische regime met zijn spionnen
en corruptie het oplossen van zijn zaak moeilijk maakt, is
hij vastbesloten de waarheid te achterhalen. De dood
zingt in Napels is een frisse, intelligente misdaadroman,
die geschiedenis en menselijke relaties moeiteloos
mengt.
Ieder volk heeft zijn eigen schat aan sprookjes en sagen.
De motieven vindt men vaak terug in de sprookjes van
andere volken, de uitwerking is telkens typerend voor de
aard en de beschaving van een bepaald volk. Dat geldt
ook voor de sprookjes die in Italië van geslacht op
geslacht zijn overgeleverd. Ze handelen over schone
prinsessen en machtige koningen, over monsters en
struikrovers, over iedele ridders een arme boeren, over
heksen en tovenaars. De beroemde schrijver Italio
Calvino verzamelden meer dan tweehonderd van die
sprookjes uit alle provincies van Italië. Uit die
representatieve Fiabe italinane koos en vertaalde Rein
Valkhoff er vijftig, die typerend zijn voor de Italiaanse
mentaliteit en die boeien zowel door het verhaalde zelf,
als door de vlotte, vaak humoristische verteltrant. Zo
ontstond een aantrekkelijk boek voor iedereen - jong of
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oud - die
van sprookjes houdt.
Stel je voor: een hulpeloos, zwanger meisje van 16 dat
net uit de veiligheid van haar eigen omgeving is gerukt
en in een smerige bestelwagen is geduwd. Ontvoerd...
Alleen...Doodsbang. Vergeet haar nu... Stel je in plaats
daarvan een zwanger, manipulatief wonderkind voor. Ze
wordt in een smerige bestelwagen geduwd en voelt
vanaf het eerste moment van haar ontvoering een
koelbloedig verlangen naar twee dingen: haar ongeboren
kind redden en genadeloos wraak nemen. Ze gaat
methodisch, berekenend en wetenschappelijk te werk bij
het maken van haar plan. Niets laat ze aan het toeval
over, onverstoorbaar maakt ze haar berekeningen en
oefent ze, terwijl ze wacht... op het perfecte moment om
toe te slaan.
Sofia zou zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd
zwart. Op haar tiende droomt ze er nog van het liefje van
een piraat te worden, maar op haar zestiende neemt ze
een overdosis pillen en wordt ze opgenomen in een
kliniek. En op haar achttiende volgt ze een prestigieuze
theateropleiding in Rome, om vervolgens in New York te
belanden als een van de vele jonge actrices die hopen
ontdekt te worden. Maar uiteindelijk is Sofia altijd op de
vlucht, voor haar vrienden, voor haar ouders, voor haar
geliefden en bovenal voor zichzelf. Met grote emotionele
zeggingskracht en psychologische diepgang beschrijft
Paolo Cognetti de moeizame volwassenwording van de
onvergetelijke Sofia. Net als in zijn geliefde roman De
acht bergen bewijst hij een scherp besef te hebben van
de dringende vragen in het leven.
Het zijn de jaren tachtig. De hete zomers in Bari
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de geuren van romige sauzen, gegrild vlees
en verse pasta die uit de ramen komen. Door de kleine
steegjes van de oude stad rennen en spelen de kinderen
van families uit de buurt. Maria is echter een
buitenbeetje en trekt liever op met haar twee oudere
broers. Ze vindt haar uitweg uit de dagelijkse sleur van
een groot arm gezin in de vriendschap met Michele, een
jongen uit een beruchte criminele familie. Bij elkaar
vinden ze voor het eerst een houvast die ze beiden nog
niet kenden. Maar vanaf het moment dat de families met
elkaar te maken krijgen, lijkt hun groeiende band geen
schijn van kans meer te maken. 'Een fatsoenlijke familie'
is een verhaal over een liefde die, zelfs als ze onmogelijk
is, twee jonge mensen weerhoudt van wrok tegen de
haatdragende, bedreigende wereld om hen heen.
Ontroerend van begin tot eind.
Eindeloze zomerdagen, roomijs en het zoute water van
de zee: duik in de wonderlijke, levendige en fantasierijke
wereld van de kleine Fabio, die opgroeit met een
afwezige vader. Fabio Mancini, zes jaar oud, groeit op in
een klein Toscaans kustplaatsje. Hij woont daar met zijn
lieve, zwijgzame vader, beschermende moeder, zijn oma
en zijn negen oudooms, die hem mee uit vissen nemen
en paddenstoelen met hem zoeken. Zijn chaotische,
enorme familie lijkt onoverwinnelijk, tot een onverwachte
gebeurtenis op kerstavond hun wereld op zijn kop zet:
Fabio’s vader valt van een ladder en raakt in coma.
Fabio besluit zijn vader elke week voor te lezen uit een
van zijn handboeken, die hij wekelijks bij de kraam van
mevrouw Stella koopt. Maar zal zijn vader ooit wakker
worden? In het diepe is een geestige, ontroerende
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roman E
over
de overgang van kindertijd naar
adolescentie, vol angst, eerste liefdes en naïviteit.
David Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van
Carthago Hoe ver zou jij gaan voor Rome? Total War Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van de
Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius
Secundus, en van zijn greep naar de macht. Van zijn
eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale oorlog in
Noord-Afrika en de belegering van Carthago. Fabius
overwinningen bezorgen hem bewondering en respect,
maar trekken ook hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij
al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten je ergste
vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter
neer op één vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren
voor zijn visie van Rome? Ondergang van Carthago,
geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de
bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie
epische verhalen. Een verhaal over het lot van één man
en zijn reis door het hart van het Romeinse Rijk. Een
wereld waarin elke soldaat en elke burger militaire
slimheden en politieke intriges gebruikt om aan de dood
te ontsnappen...
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