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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.
Na het verschijnen van haar eerste dagboek werd
Bridget Jones een voorbeeld voor velen. Met haar
hilarische dagboeknotities veroverde Bridget een
internationaal miljoenenpubliek. In Bridget Jones: Het
nieuwe dagboek schrijft Fielding op humoristische wijze
over het bewogen leven van Engelands meest geliefde
heldin, haar knipperlichtrelatie met Mark Darcy en het
eindeloos wachten bij de telefoon, de krankzinnige maar
goedbedoelde adviezen van haar beste vriendinnen, en
haar altijd bemoeizuchtige moeder. Helen Fielding woont
en werkt in Londen. Haar romans Het dagboek van
Bridget Jones en Bridget Jones: het nieuwe dagboek
verschenen in veertig landen en er werden miljoenen
exemplaren van verkocht. Ook de verfilmingen van de
boeken, met in de hoofdrollen Renée Zellweger, Hugh
Grant en Colin Firth, waren wereldwijd een doorslaand
succes. In 2013 verscheen het nieuwe dagboek, Bridget
Jones: Mad About the Boy.
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In deze meesterlijke verhalen verkent Emma Donoghue
hoe mensenlevens onverwachte en onvoorziene
wendingen kunnen nemen. Haar fascinerende
personages zijn op een dwaalspoor geraakt: het zijn
emigranten, weglopers, zwervers. Ze reizen voor de
liefde of voor het geld, incognito of onder dwang. En ook
andere grenzen worden getart: die van ras, recht,
seksualiteit en gezondheid. Een gevallen vrouw in
victoriaans Engeland probeert haarzelf en haar kind te
onderhouden op de enige mogelijke manier, totdat haar
broer haar een andere optie biedt. Een slaaf smeedt een
plot met de vrouw van de baas om hen allebei te
bevrijden. Een puriteinse gemeenschap wordt
opgeschrikt door een seksschandaal. Deze vreemde,
waargebeurde verhalen, geïnspireerd door
krantenartikelen en verhalen uit de afgelopen vier
eeuwen, laten een verleden zien dat gevuld is van
intrigerende afwijkingen.

Verhalen spelend in een Oosteuropees joods milieu.
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
Arabisch-Israëlisch 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
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angstwekkende plan komt aan het licht: een Iraans
complot om zelfmoordaanslagen te laten plegen in
Amerika, een terroristisch complot om de ministerpresident 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
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
This title is available in the OAPEN Library http://www.oapen.org.
In De man die zijn vrouw voor een hoed hield vertelt
Oliver Sacks de verhalen van mensen die lijden aan
perceptuele en intellectuele afwijkingen: patiënten
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die hun herinneringen kwijt zijn, niet langer in staat
zijn om geliefden of alledaagse voorwerpen te
herkennen, of patiënten die te maken hebben met
tics en die zonder dat te willen obsceniteiten
schreeuwen. Hoewel deze gevallen ons vaak bizar
voorkomen, worden ze door Sacks’ respectvolle en
sympathieke wijze van vertellen diep menselijk. Aan
de hand van fascinerende en vaak ontroerende
ziektegeschiedenissen laat Sacks zien hoe het is om
te moeten leven met een neurologische afwijking.
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
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.
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Schets van een officieel bezoek van een aantal
westerse cultuurdragers aan de Sovjetleider
Gorbatsjov.
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.
Includes list of replacement pages.
Biografie van de Duitse diktator Adolf Hitler (1889-1945).

Het leven op een grote appelboerderij in Georgia wordt
danig verstoord als de zoon van de eigenares thuiskomt
met een heel bekende vriendin.
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