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Dit liefdesverhaal begint zoals er elke dag, overal ter
wereld liefdesverhalen beginnen. Een jongen
ontmoet een meisje en het meisje valt als een blok
voor de jongen in kwestie. Tot zover gaat alles goed.
Maar nadat Sienna en Nick elkaar ontmoeten zijn er
geen zenuwen voor hun eerste afspraakje, geen
bloemen en bonbons. Sterker nog: er is niet eens
sprake van een eerste dronken zoen. In plaats
daarvan worden ze beste vrienden. Sienna is jong,
mooi en kwetsbaar. Ze voelt zich verantwoordelijk
voor de hele wereld en houdt haar geheimen
angstvallig verborgen. Nick is grappig, sterk en is er
altijd voor Sienna als ze hem nodig heeft. Samen
zijn ze perfect. Zonder elkaar zijn ze nergens. Als je
beste vriend zo ontzettend belangrijk voor je is, hoe
breng je jezelf er dan toe om te vertellen wat je
eigenlijk voor hem voelt?
"Misschien is een van de grootste vijanden die je ooit
zult tegenkomen" 'de beschuldiger te midden van de
broeders'." Begrijp de geweldige inzichten over hoe
dit beschuldigingswapen wordt ingezet en leer hoe u
dit kunt overwinnen, terwijl u dit klassieke boek door
Dag Heward-Mills leest.
Engeland, 1942. Saba is opgegroeid met de
Libanese verhalen van haar vader en de Turkse
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liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt
gevraagd om in het Midden-Oosten voor de Engelse
troepen te zingen, vertrekt ze zonder aarzelen naar
de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan
een lange reis, van het kleurrijke Turkije naar de
vergane glorie van Beiroet, tot in de labyrintische
straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze
als Brits meisje van Arabische afkomst een
bijzondere positie heeft in de hogere kringen van het
Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren
en spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er
ondanks de dreiging van de Tweede Wereldoorlog
een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen
onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om
Saba s vertrouwen te winnen. Er zijn namelijk talloze
gevaarlijke geheimen die een meisje als zij
gemakkelijk kan ontdekken
Autumn (ik-figuur) zit per ongeluk samen met Dax,
een vreemde medescholier, een lang weekend
opgesloten in de bibliotheek. Hoe overleeft zij drie
dagen met een enge, onbetrouwbare jongen? Vanaf
ca. 15 jaar.
'Veel belangrijker dan wat we weten of niet weten, is wat we
niet wíllen weten.' Tot zijn negende doet hij alles wat andere
jongetjes ook doen: hij zit bij de padvinderij, droomt ervan om
popster of voetbalheld te worden, en op zijn kamer oefent hij
het juichen na het scoren van een droomdoelpunt. Maar dan
overlijdt zijn moeder en verliest hij zijn zorgeloosheid Zijn
vader heeft geen idee wat hij met de jongen aan moet. Pas
vele jaren later, op zijn sterfbed, zegt zijn vader iets
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'persoonlijks': 'We hadden een hondje moeten nemen, na het
overlijden van je moeder.' Zelfs op dat moment kan zijn vader
zich er niet toe zetten hem de waarheid te vertellen. Waarom
duurt het veertig jaar voordat hij te weten komt wat er echt is
gebeurd met zijn moeder? Is het niet vooral zijn eigen angst
voor de waarheid die hem ervan weerhoudt het onder ogen te
zien? Massimo Gramellini weet op geheel eigen wijze een
thema als verlies zowel ontroerend als met zelfspot te
brengen. Hij draagt Ik wens je mooie dromen op aan
iedereen die ooit een dierbare heeft verloren. Die door
verdriet of door angst voor de waarheid niet voluit kan leven.
Maar die uiteindelijk de kracht heeft gevonden om deze angst
van zich af te schudden en weer durft te leven en lief te
hebben.
Roxanne, Candice en Maggie, sinds jaren dikke vriendinnen,
werken alle drie bij een glossy tijdschrift in Londen. Elke
maand hebben ze een vaste afspraak om bij te kletsen over
alles wat er in hun leven gebeurt, met veel cocktails, de
laatste roddels en slappe-lachbuien. Maar achter hun
succesvolle pantser verbergen de jonge powervrouwen een
groot geheim. Roxanne heeft een geheime minnaar. Maggie
denkt dat ze niet geschikt is voor het moederschap. Candice
wordt meedogenloos door haar verleden ingehaald. Een
toevallige ontmoeting in de cocktailbar zet de levens van de
vriendinnen op scherp. Zullen zij elkaar door dik en dun
blijven steunen?

*** Met een gratis voorproefje van Gena Showalters
nieuwe boek Eerste leven *** Alice dacht dat ze alles al
had meegemaakt, maar helaas... het kan nog erger. Na
de laatste zombie-aanval gebeuren er vreemde dingen
met haar. Spiegels komen tot leven, ze hoort stemmen
die anderen niet schijnen te horen, en ze heeft soms de
afschuwelijke neiging om iemand aan te vallen. Wat is er
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toch met haar aan de hand? Cole, haar vriendje, doet
ook al zo raar. Eerst ontwijkt hij haar de hele tijd, en dan
maakt hij het volkomen onverwacht uit. En dat is nog niet
alles. Het lijkt wel alsof hij iets voor haar verborgen
houdt. Maar Alice wordt pas echt bang als ze in de
spiegel kijkt...
De zeventienjarige Lesley is een echt tienermeisje: haar
zorgen draaien om jongens, haar studie en ruzie maken
met haar jongere zusje. Ze is dol op haar moeder Mara,
die prachtige verhalen kan vertellen over haar jeugd in
Hongarije en Duitsland voor de oorlog. Maar Mara heeft
ook traumatische herinneringen die ze nooit wil delen
met haar dochters. Terwijl Lesley het gruwelijke
oorlogsverleden van haar moeder begint te ontdekken,
stort hun gezin ineen. En Lesley beseft dat zij haar
moeder nooit echt heeft gekend.
Genomineerd voor de NS Publieksprijs 2014. Stem en maak
kans op een jaar gratis boeken én een jaar gratis reizen met
de trein: https://www.nspublieksprijs.nl/c/00427|2 'Debet' is de
spannende nieuwe thriller van Saskia Noort. Op een koude
winternacht verongelukt Michel Brouwers, tv-producer. Met dit
ongeluk komt er een einde aan alles waarin Karen, zijn
echtgenote, geloofde. Het perfecte plaatje dat haar leven lijkt,
blijkt een gruwelijke leugen wanneer alle spoken uit het
verleden zich een voor een aandienen. Tussen het rouwen
en het opvoeden van haar twee puberdochters door probeert
ze de waarheid boven tafel te krijgen. Ook keert ze in deze
thriller terug naar de plek waar het allemaal begon: Bergen.
Het dorp is in de greep van de economische crisis, evenals
Karen en de vriendengroep van toen, De eetclub. Onder
aanvoering van Simon, haar ex-minnaar, gaat de strijd om
macht, geld en genot onverminderd door. In de literaire thriller
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Debet ontrafelt Karen eindelijk het ware geheim van De
eetclub, met gevaar voor eigen leven.
DebetAmbo|Anthos
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