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Liefde en andere geheimenBoekerij
Prachtig coming-of-age-verhaal Het leven van Honey is al gecompliceerd genoeg
met haar chaotische familie. Thuis draagt ze (mede) de zorg voor haar
gehandicapte zus en voor het huishouden en wil ze het iedereen naar de zin te
maken. Ze probeert om niet op te vallen en geeft nooit tegenspraak. Als haar op
een dag gevraagd wordt, terwijl ze bij de bushalte slentert, of ze met de bus mee
moet, antwoordt ze vanzelf ‘ja’. En ze zegt ook 'ja' op de vraag of zij Karen is
die als laatste verwacht wordt op de cursus Chinees. En op de vraag of zij de
kleindochter is die Marcel in het hospice komt opzoeken. Zo komt ze in
onmogelijke situaties terecht, maar sluit ze ook vriendschap met de terminaal
zieke Marcel. Marcel laat haar zien dat ze zelf keuzes mag maken en haar eigen
pad kan kiezen. Op haar beurt helpt Honey Marcel om zich te verzoenen met zijn
verloren dochter. Een boek om bij te huilen en bij te lachen Bekroond met de
Deense nationale Book Award 2015 Met herkenbare thema’s als familie,
vriendschap, eenzaamheid en verdriet
Het begint allemaal met een glimmende rode grasmaaimachine. Is dat haar
kerstcadeau? Met een schok realiseert Nancy zich dat de sieraden die haar man
Jonathan de laatste tijd gekocht heeft niet voor haar bestemd waren, maar voor
een andere vrouw. Ze vertrekt naar Londen om een nieuw leven te beginnen. Het
duurt niet lang voor ze haar knappe buurman Connor ontmoet.
De stad wint altijd is een opmerkelijke roman over een van de belangrijkste
gebeurtenissen van de afgelopen jaren, de Arabische Lente. Omar Hamiltons
debuut schakelt tussen hoogtepunten als de nachtelijke veldslagen tegen de
politie en dieptepunten als zijn eenzaamheid in New York na de nederlaag, en
dompelt de lezer daarmee onder in een van de meest wezenlijke gebeurtenissen
van de 21ste eeuw. Hamiltons proza is beklemmend visueel, intens lyrisch en
ongegeneerd politiek.
Het vervolg op Hoorntjes, hamburgers en harige billen Zondag 17 juli Dit tweevriendjes-voor-de-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 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 Teletubbies-pyama, 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
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het worden?
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 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?
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie reist historicus Fluke Kelso van Oxford
naar Moskou voor een conferentie. Op een avond wordt hij in zijn hotelkamer
bezocht door een oud-bewaker van Lavrenti Beria, voormalig hoofd van de
Russische geheime politie. De oude man beweert dat hij aanwezig was toen
Stalin stierf en vertelt over een mysterieus schrift dat Beria toen heeft ontvreemd.
Kelso besluit het verhaal te onderzoeken, maar wat begint als een onopvallend
bezoek aan de staatsarchieven ontaardt in een levensgevaarlijke achtervolging
tot in het uiterste noorden van Rusland, naar de eindeloze bossen nabij de
havenstad Archangelsk,waar het grootste geheim van Josef Stalin al vijftig jaar
verborgen is.
Een Zuid-Afrikaanse detective heeft dertien uur om een backpacker op te sporen
die getuige was van de moord op haar vriendin in Kaapstad.
Hemel en hel vertelt het meeslepende verhaal van iemand die zich na de dood van een vriend
geen raad meer weet. Op een dag gaan twee vrienden, Bárdur en 'de jongen', de zee op om te
vissen. Ze worden overvallen door een storm en Bárdur raakt onderkoeld. De jongen probeert
zijn vriend nog te redden, maar moet uiteindelijk machteloos toezien hoe hij sterft. Een boek
heeft tot de dood van Bárdur geleid: hij was zo onder de indruk van Paradise Lost van Milton
dat hij vlak voor het vissen op zee nog even naar zijn hut was teruggelopen om een paar
mooie regels te lezen. Die wilde hij in de boot aan zijn vriend citeren, maar daardoor vergat hij
zijn warme jas mee te nemen. Na de dood van Bárdur gaat de jongen op reis om het boek
terug te brengen naar de man die het uitleende. Stefánsson maakt indruk door zijn beeldende
en poëtische beschrijvingen. Hemel en hel is een prachtige en aangrijpend mooie roman, met
filosofische weerspiegelingen over het leven en het geweld van de natuur.
Text and translation of a hitherto unpublished chronicle of the most important Malay colony in
Borneo. Hikayat Bandjar is a highly valuable body of material for the study of Indonesian
cultural history. The author gives a textual and philological analysis of its contents. In the
introduction he discusses earlier publications on the Hikajat Bandjar, the condition of the
manuscripts, the language in which the text is written, and the (scholarly) appreciation
expressed for Malay chronicles in the past. In the following chapter Ras gives summaries and
comparisons of recensions I and II of the Hikajat Bandjar, and looks at parallels with other
Malay and Javanese stories. He also discusses the Malay colony in Southeast Borneo and its
contacts with Java.
De plaats delict in een kathedraal in New Orleans is schokkend, zelfs voor ervaren
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rechercheurs als Bentz en Montoya. Zuster Camille is gewurgd aangetroffen, in een vergeelde
bruidsjurk, bedekt met een altaarkleed. Valerie is ontzet door de dood van haar zus.
Wekenlang heeft ze Camille gesmeekt het klooster te verlaten, waar haar zus wilde leven als
een martelaar. Vanwege een affaire met de ex van Valerie was Camille non geworden. Ervan
overtuigd dat de politie niet genoeg doet, begint Valerie haar eigen onderzoek. Ze zet de jacht
in op een perverse moordenaar die het klooster van alle zonden wil zuiveren...
Een verhaal over de ontoereikendheid van de metafysica. Na de Praagse lente is de Hongaar
Endre vanuit Praag naar Nederland gevlucht. Hij vindt er snel werk. Het lijkt hem een goed
idee om zijn Nederlandse familie op te zoeken. Daar belandt hij in een milieu dat met zijn
gedachtenwereld nauwelijks enige affiniteit heeft. In het uiterst bekrompen Katholieke gezin
ontmoet hij echter twee van de vijf kinderen die hem boeien door hun originele inzet. Met de
oudste, Felix, botst hij voortdurend over diens theologische uitspraken. De jongen wil priester
worden. Hij zoekt de scherpe tegenstand van zijn neef Endre om in het vuur van discussies
zijn geloof te stalen.
14 Kay Scarpetta Patholoog-anatoom Kay Scarpetta werkt freelance voor de National Forensic
Academy. Haar team, met Pete Marino en Lucy Farinelli, krijgt te maken met een
angstaanjagende zaak. Als zij een aantal forensische puzzelstukjes bij elkaar leggen, wijst dat
naar een moordenaar met een even geniaal als misdadig brein. Tot nu toe heeft hij in de
schaduw zijn gang kunnen gaan. In een thriller die zich uitstrekt van het hete en vochtige
Florida tot het besneeuwde Boston, bewijst Patricia Cornwell wederom dat zij als auteur op
eenzame hoogte staat. Roofdier heeft een meesterlijk geconstrueerd plot en een schokkende
ontknoping. Patricia Cornwell is een van de meest gelezen en gewaardeerde thrillerauteurs ter
wereld. Ze is directeur aan de National Forensic Academy. Haar thrillers over de vrouwelijke
patholoog-anatoom Kay Scarpetta zijn veelvuldig bekroond, onder meer met de Edgar en de
Gold Dagger Award. Roofdier is de veertiende Kay Scarpetta thriller.
Nelly moet zich voorbereiden op haar bat mitswa, maar haar verliefdheid op prins William van
Engeland neemt al haar tijd in beslag.
Op een koude middag in februari vangt Stella een glimp op van een man die ze jaren niet
gezien heeft maar direct herkent. Dat denkt ze, althans. Ze vlucht naar Schotland, naar een
plek waarvan alleen haar zus Nina het belang kent. Aan de andere kant van de wereld beseft
Jake op datzelfde moment dat hij weg moet uit zijn verstikkende relatie. Hij reist naar
Schotland. Daar ontmoeten Stella en Jake elkaar, wat hun levens voorgoed verandert. Maar
niet voordat Stella haar verleden onder ogen durft te zien. Jij en ik is een intense roman over
de krachtige band tussen zussen en de manier waarop we gevormd worden door de dierbaren
om ons heen. 'Wat O'Farrell zo goed maakt, is dat ze de lezer hartstochtelijk mee laat voelen
met haar personages en hun lot.' The Times 'Niet weg te leggen.' ELLE 'Gepassioneerd en
onvergetelijk.' The Independent
Bi-linguale (Duits/Nederlands) editie van het ballade gedicht van 'Lenore' van G.A. Bürger.
Lenore is een ballade gedicht geschreven tussen 1771 en 1774 door G.A. Bürger. Van de
tekst verschenen diverse Nederlandse vertalingen, Jeroen was het doorgaans niet eens met
deze vertalingen en besloot om zelf een vertaling te schrijven. Na zeven stadia van vertalen
besloot Jeroen dat deze versie, voorlopig, zijn laatste zou zijn. Bakker is de mening toegedaan
dat vertalen altijd afbreuk doet aan het origineel daarom bevat dit boekje naast de vertaling
van Jeroen ook de originele Duitse tekst van Bürger. Jeroen trachtte om zo dicht als mogelijk
bij het origineel van Bürger te blijven. Lenore is verlooft met Wilhelm en hij trekt met Koning
Frederik naar het 'heftig krijgsgevaar' bij Praag. Lenore blijft verdroten achter bij haar moeder.
Als Wilhelm niet terug keert van de oorlog vertekend zich er een romantisch doch luguber
tafereel.
Jenna Sinclair moet en zal het dagboek van haar oma te pakken krijgen, al moet ze daarvoor
uit de kleren. Zo erg vindt ze dat overigens niet, want de man die het dagboek verborgen
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houdt, is een sexy cowboy die precies doet wat ze nodig heeft. Opgehitst door de verhalen van
haar oma over tepelringen en opwindende kettingen, kan ze Sam maar nauwelijks met rust
laten. Geobsedeerd als ze is door zijn machtige lichaam en de grensverleggende passie,
vergeet ze bijna waarvoor ze gekomen is: na een paar weken ongeremde seksuele spelletjes
met het dagboek onder haar arm weer naar huis. Als Sam dan ook nog vertelt dat hij meer
voor haar voelt dan lust en opwinding, weet ze dat ze zich goed in de nesten heeft gewerkt!
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