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Stille schreeuw Angela Marsons 2019-12-01 Het eerste deel van de spannende en zeer verslavende Kim Stone-serie Voor de fans
van M.J. Arlidge en Robert Bryndza Vijf mensen staan rondom een ondiep graf. Ze hebben om de beurt gegraven. Een graf voor
een volwassene zou nog langer hebben geduurd. Het slachtoffer was onschuldig, maar ze hadden geen keus. Hun geheimen
moesten bewaard blijven, ten koste van alles. Een gewurgde schooldirectrice blijkt slechts het begin van een reeks gruwelijke
moorden die de inwoners van Black Country doet huiveren. Na een lugubere vondst in een voormalig weeshuis realiseert detective
Kim Stone zich dat de dader van al deze misdaden één en dezelfde is – en dat hij al dertig jaar actief is. Stone is de enige die de
moordenaar kan ontmaskeren, maar ze wordt afgeleid door demonen uit haar verleden. Terwijl zij de duistere gebeurtenissen uit
haar jeugd probeert te verwerken, blijft het dodental stijgen... Over de boeken van Angela Marsons ‘Mijn advies? Lees het direct. Je
krijgt er geen spijt van.’ Mark Edwards, bestsellerauteur van Follow You Home ‘Totaal, compleet, volstrekt BRILJANT.’
Bforbookreview.wordpress.com ‘Simpelweg geweldig.’ Thebooknurse.co.uk ‘Fenomenaal. Een echte pageturner.’ Ilovereading.sg
‘Angela Marsons heeft me compleet omvergeblazen.’ Readersretreat.co.uk
De existentialisten Sarah Bakewell 2016-11-15 ‘De existentialisten’ van Sarah Bakewell vertelt het bewogen verhaal van een
invloedrijke generatie denkers, waaronder Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre en Raymond Aron. Zij speelden een cruciale rol in
het verzet tijdens WO II en in emancipatiebewegingen van onder anderen feministen, antikolonialisten en studenten. Schijnbaar
moeiteloos schakelt Sarah Bakewell tussen hun gepassioneerde levens en geëngageerde ideeën. Bakewell gaat op zoek naar wat
de existentialisten ons te bieden hebben in een tijd waarin vrijheid en mensenrechten weer onder druk staan. Deze pageturner
brengt perfecte mix van biografieën en ideeën. ‘Bakewells boek is een mengsel van filosofie en biografie van de hoofdrolspelers
van het existentialisme, van anekdoten en inzichten, van persoonlijke herinneringen en cultuurgeschiedenis.’ – Vrij Nederland
Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik,
Ezio Auditore di Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici leidt de stad, die wordt beheerst door
rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore stelt alles in het
werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt de
Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke
missie: cruciale documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en
Niccolò Machiavelli. Hij weet dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te overleven. In zijn strijd om corruptie te lijf te
gaan en de reputatie van zijn familie in ere te herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn tegenstanders is hij
een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal
geschreven worden in bloed.
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping aan een lange en onterechte opsluiting, belooft de
verbitterde genezeres Meidoorn geen wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden. Achtervolgd door haar
celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden. Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar
iedereen moet helpen die om hulp vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van het gebied hoort van haar
talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van Meidoorn al snel een onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet
Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek. ‘Een wereld vol betovering, devotie, gebroken
harten en mysterie... levert een smakelijke maaltijd voor de fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
Eerste steen rechts Darynda Jones 2012-07-09 De stoere en sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere
gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de laatste tijd is er nog iets
anders aan de hand: regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek van een knappe, mysterieuze jongen. Wat hij met haar doet
is met geen pen te beschrijven. Wie is hij? En leeft hij echt of is hij ook een dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet
als ze zich aan hem overgeeft, maar hem weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won met Eerste steen rechts de Golden
Heart® voor de Beste Paranormale Roman. Haar debuut vormt de start van een driedelige serie, waarin Charley Davidson de
hoofdrol speelt. Tweede steen links is het volgende deel en verschijnt in 2013 in Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen
met haar man en hun zoontjes.
De droom H. G. Wells 2019-10-22 In De Droom van H.G. Wells is er sprake van een raamvertelling: er wordt een verhaal in een
verhaal verteld. De roman begint ergens rond het jaar 4000, en we volgen de bioloog Sarnac die op vakantie is met zijn geliefde.
Als Sarnac een dutje gaat doen heeft hij een hele vreemde, uitgebreide droom. Deze droom vormt de rest van het verhaal, en volgt
het volledige leven van Harry Mortimer Smith, een Engelsman die leefde aan het begin van de twintigste eeuw. Door een verhaal
uit zijn eigen tijd te laten vertellen door iemand uit de verre toekomst kan Wells kritiek leveren op de aspecten van de maatschappij
waarvan hij denkt dat er in de toekomst anders over wordt gedacht. Zo gaat Smith weg bij zijn vrouw omdat ze is vreemdgegaan,
en vertrekt hij naar het front van de Eerste Wereldoorlog om te gaan vechten in een zinloze oorlog. H.G. Wells (1886-1946) geldt
als pionier van het sciencefictiongenre. Zijn fantasierijke boeken over de toekomst of het leven op andere planeten spreken nog
altijd tot de verbeelding. Tot zijn bekendste werken horen The Time-machine, The invisible man en The War of the Worlds, dat
onder andere tot hoorspel, musical en speelfilm is verwerkt.
Het genootschap van de nacht Christi Daugherty 2012-08-01 Allie Sheridans wereld stort in. Ze haat school, haar broer is

weggelopen van huis en ze is net gearresteerd. Alweer. Deze keer hebben haar ouders er genoeg van. Ze sturen haar naar
Cimmeria Academy, een kostschool voor probleemjongeren. Cimmeria houdt er nogal strikte regels op na. Telefoons, televisie,
computers en internet zijn ten strengste verboden. En er is een geheime nachtschool die zijn activiteiten zorgvuldig verborgen
houdt voor het oog van onwetende studenten. Allie maakt snel vrienden. De knappe Sylvain en de ruwe diamant Carter strijden om
haar liefde. Wanneer Allie op een nacht wordt aangevallen, volgt een reeks vreemde voorvallen. Een meisje komt gruwelijk aan
haar eind. Langzaamaan wordt duidelijk dat Allie op een gevaarlijke plek is. Kan ze nog wel iemand vertrouwen? Wat gebeurt er
allemaal in op de geheimzinnige Cimmeria Academy?
Godinnenwraak Aimée Carter 2014-03-04 Goddess Test Wat als onsterfelijkheid niet voor eeuwig is? Deel 2 Kate heeft als enig
meisje de Godinnentest doorstaan, waarna ze door de goden onsterfelijk is gemaakt. Nu is ze er helemaal klaar voor om zich bij
Henry, de machtige koning van de onderwereld te voegen. Helaas is het leven samen met Henry in zijn paleis niet helemaal wat ze
ervan had verwacht. Hij heeft haar zelfs nog niet één keer gekust sinds ze terug is uit de bovenwereld! Houdt hij eigenlijk wel van
haar? Dan wordt Henry het slachtoffer van Calliopes wraakzucht en wordt hij door haar toedoen ontvoerd door het enige wezen dat
machtig genoeg is om hem te doden: Kronos, de koning van de Titanen. Terwijl de andere goden zich opmaken voor een strijd die
het einde van alles kan betekenen, gaat Kate op zoek naar de Tartarus om Henry te redden. Al snel beseft ze dat ze het niet in
haar eentje kan en dat ze hulp nodig heeft. Hulp van de enige vrouw die ze nooit had willen ontmoeten: Persephone, Henry's grote
liefde... 'Meiden die van romantiek houden, zullen smullen van dit verhaal, dat eindigt met een enorme cliffhanger.' - NBD Biblion
De hemelverdiener Ayad Akhtar 2012-02-28 Een groots debuut over een Amerikaans-islamitisch gezin dat worstelt met geloof en
trouw, en een plek probeert te vinden tussen twee culturen. Nog voordat hij haar ooit ontmoet heeft, is de twaalfjarige Hayat al
gebiologeerd door Mina, een goede vriendin van zijn moeder. De verhalen over deze mooie, briljante vrouw maken haar bij
voorbaat tot een legende. Hij ziet reikhalzend uit naar haar komst. Mina is Pakistan namelijk ontvlucht en komt bij hen in Amerika
wonen. Hayats vader is minder enthousiast. Hij heeft bij zijn vertrek uit Pakistan bewust de fundamentalistische wereld achter zich
gelaten en probeert zich zo goed mogelijk aan te passen aan zijn nieuwe, westerse leven. De komst van Mina brengt echter weer
vrolijkheid en geluk in het gezin, waarin vaak onenigheid heerst. Ook laat Mina Hayat kennismaken met de schoonheid en kracht
van de Koran. Voor de ogen van zijn vader verandert hij volledig. Wanneer Mina het gezin verlaat om haar eigen leven te gaan
leiden, wordt Hayat zo diep getroffen door gevoelens van jaloezie dat zijn gedrag rampzalige gevolgen heeft voor de mensen van
wie hij het meest houdt
Onvermoede hartstocht Helen Bianchin 2012-08-14 Alessandro del Marco mag dan welgemanierd overkomen, Lily weet wel beter!
Achter zijn koele façade gaat een gevaarlijk verleidelijke man schuil. Daarom probeert ze hem zoveel mogelijk te mijden tijdens
haar zomervakantie aan het Comomeer. Lastig is alleen dat hij de pleegzoon van haar tante is en ze hem dus óveral tegenkomt. Ze
zou haast gaan denken dat hij haar niet uit het oog wil verliezen. Waarom kan hij haar niet gewoon met rust laten? Hij heeft toch
alles wat hij wil? Een succesvol miljardenbedrijf, appartementen over de hele wereld, een privévliegtuig... Wat wil hij dan nog meer?
Dit boek is ook verkrijgbaar in een 8-in-1 Bouquet eBundel.
De kleinzoon David Abbott 2010-10-04 Met empathie maar tegelijkertijd onopgesmukt beschrijft Abbott de kleine maar
vernietigende tekortkomingen van de menselijke ziel. Tekortkomingen die in hogemate de loop van onze levens bepalen. Henry
Cage had het allemaal perfect voor elkaar.Een succesvol reclamebedrijf, geld eneen goed leven. Maar als hij begin zestig plannen
maakt voor zijn oude dag, staat plotseling zijn geordende leven op zijn kop. Een daad van zinloos geweld in zijn woonplaats
Londen brengt Henry behoorlijk van zijn stuk. Later ziet Henry zijn belager in een restaurant ruziemaken met diens vriendin. Hij
observeert de twee, zoals hij klanten van het restaurant wel vaker bekijkt. Maar dan vraagt de manager Henry de zaak waar hij al
jaren komt te verlaten. Het is het begin van een zenuwslopende serie treiterijen en intimidaties door de onbekende man, die zich
lijkt te hebben vastgebeten in Henry. Zijn ex-vrouw vraagt hem langs te komen in Florida, ze heeft kanker en is stervende. Henry
realiseert zich dat hij weinig tijd heeft zijn fouten uit het verleden onder ogen te zien. Ook gaat hij langs bij zijn zoon Tom met wie hij
sinds zijn scheiding geen contact meer heeft gehad. En daar wacht hem eveneens een grote verrassing.
Bitterblauw Kristen Cashore 2012-10-03 Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na
middernacht, gekleed in een donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit, en stapte een wereld
binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de kasteelmuren.
Overdag proberen haar raadsmannen het verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s nachts komt ze meer en
meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw wist dat haar vader niet geliefd was, maar het begint
haar te dagen dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in handen is geweest van een krankzinnige. En dat ze, om de wonden te
helen, dieper en dieper moet graven in de herinneringen die haar adviseurs zo wanhopig proberen te vergeten.
Seeker Arwen Elys Dayton 2015-05-29 De next big thing na The Hunger Games en Divergent! Quin, Shinobu en John ondergaan
in Schotland al jaren een intensieve training om een Zoeker te worden. In tegenstelling tot John ronden Quin en Shinobu die
succesvol af. Wanneer de twee echter de eed hebben afgelegd die hen tot een echte Zoeker maakt, komen ze erachter dat het
nobele doel dat ze dachten na te streven, niet meer bestaat. Quin en Shinobu besluiten te vluchten om hun lot te ontlopen en
kiezen allebei hun eigen pad. John is echter op zoek naar hen en de waardevolle athame die de Zoekers gebruiken, om recht te
zetten wat er in het verleden met zijn familie is gebeurd. De allesbeslissende strijd om gerechtigheid barst los en Quin zal haar pad
voor de toekomst moeten kiezen.
Blood of eden Julie Kagawa 2013-11-19 Blood of Eden Deel 1 Allie doet het onmogelijke: ze sterft om te kunnen overleven. De
zeventienjarige Allie moet zien te overleven in een verwoeste wereld waarin vampiers de macht hebben. Nadat een van haar
voedselstrooptochten haar bijna fataal is geworden, laat meestervampier Kanin haar kiezen: sterven of een vampier worden. Ze
kiest voor het laatste, en dat brengt weer heel andere problemen met zich mee. Wat het betekent om een vampier te zijn, merkt ze
pas echt als ze verliefd wordt op de dappere, loyale en zéér menselijke Zeke. Wat zal er gebeuren als hij erachter komt wat ze
werkelijk is? Haar hart mag dan niet meer kloppen, maar dat wil niet zeggen dat het niet gebroken kan worden...
Onhoudbaar Linwood Barclay 2018-04-16 Race-tegen-de-klok thriller over een familie met een donker geheim blijft je tot op de
allerlaatste bladzijde op het verkeerde been zetten Voor de fans van Harlan Coben Als een tiener door een dronken bestuurder
wordt doodgereden is het stadje Promise Falls in rep en roer. Dat de dader niet veel ouder is dan het slachtoffer is bijzaak: het
enige wat er voor de inwoners toe doet is dat hij overduidelijk schuldig is en een veel te lage straf krijgt. Al snel worden de jongen
en zijn familie op vreselijke manieren bedreigd. Ze schakelen privédetective Cal Weaver in, die merkt dat het hele stadje uit is op
wraak. Het zal niet lang meer duren voor iemand het heft in eigen handen neemt en er nog meer slachtoffers vallen. De pers over
de boeken van Linwood Barclay ‘Barclays kracht zit in het beschrijven van doodgewone families die ongewild geconfronteerd

worden met kwade zaken.’ VN Detective en Thrillergids ‘Een regelrechte masterclass in het hedendaagse thrillergenre.’ Het Parool
‘Moeilijk weg te leggen als je de eerste pagina’s eenmaal achter de kiezen hebt.’ Dagblad de Limburger ‘Barclay behoort tot de
beste thriller-schrijvers.’ Dagblad van het Noorden ‘Uitermate ingenieus.’ Vrij Nederland
David Harum Edward Noyes Westcott 1899
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave:
ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie
een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje
Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te
vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden
Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt
kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Nachtjagers Jeaniene Frost 2014-02-13 Half-vampier Cat Crawfield werkt nu als geheime agent voor de overheid om de wereld te
ontdoen van de ondoden en ze gebruikt alle skills die ze van Bones, haar sexy en uiterst gevaarlijke ex, geleerd heeft. Als Cat zelf
op de lijst staat om uitgeschakeld te worden is Bones de enige die haar kan helpen. In dit tweede deel van de Nachtjagers-serie
ziet Cat zich wederom genoodzaakt om met Bones samen te werken en dit maakt van alles in haar los. Cat probeert om hun relatie
zakelijk te houden, maar ze kan haar verlangens voor Bones niet eeuwig onderdrukken... De magische sensatie van het moment.
Against the Dawn Amanda Bonilla 2014-05-20 A Shaede Assassin Novel (#4) “Full of fascinating characters, high-stakes intrigue,
and fast-paced action, it’s a truly exhilarating adventure! Do not miss out!”—Romantic Times (top pick, 41?2 stars) “Amanda Bonilla
knows how to keep you on the edge of your seat...she’s a must read.” –Amanda Carlson, author of the Jessica McClain urban
fantasy series. Six months can feel like a just couple of weeks when you’ve been away in another realm. Literally. Now that Darian
is back in Seattle, she’s ready to face the life—and the man—she left behind. But it’s not going to be easy when a ghost from her
past shows up looking to wreak havoc on Seattle’s supernatural crime scene. Darian isn’t as careless as she used to be, though.
She and Tyler, her sexy Jinn protector, have come a long way in the trust department. And it’s a good thing too—because when Ty
contracts her to assassinate a wickedly powerful supernatural who goes by the name of Mithras, it will take all her faith in Ty, and
herself, to get the job done. While Darian does whatever it takes to get to her mark, Xander, the Shaede King is busy making plans
of his own. With Darian’s attention divided between Lorik’s secrets and her mission she might not be able to stop Xander from doing
anything in his power to separate Darian from her sworn protector and in the process, destroy his own kingdom...
Zonnevlerk Oppel, Kenneth 2001 De jonge vleermuis Schim gaat op zoek naar zijn vader en komt terecht in een reusachtig
geheimzinnig mensenbouwwerk. Hij vertrouwt het echter niet. Vanaf ca. 10 jaar. Vervolg op: Zilvervlerk.
Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het symbool verwijst naar de oude wereld, toen Noorse goden
vanuit hun hemelbastion in Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is Asgard een ruïne en de kracht van de goden is
verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar vrienden staan voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het rijk der doden
verslaan en het naderende einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps te overleven moet Malin
een wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.
'En hoe gaat het met u, dokter Sacks?' Lawrence Weschler 2019-10-31 Begin jaren tachtig ontmoette Lawrence Weschler de toen
nog hard aan de weg timmerende Oliver Sacks in New York. Het was een onzekere periode voor de jonge neuroloog: Sacks' eerste
boek Ontwaken in verbijstering was tien jaar eerder al verschenen, maar hij had het grote publiek nog niet bereikt. Met de jaren
groeide Sacks' bekendheid en werd de vriendschap tussen hem en Weschler hechter. Op zijn sterfbed vroeg Sacks zijn goede
vriend of hij zijn verhaal zou willen optekenen. Dit boek is het resultaat van dat verzoek. In En hoe gaat het met u, dokter Sacks?
brengt Weschler Sacks' extravagante persoonlijkheid prachtig tot leven. We worden teruggevoerd naar Sacks' jongere jaren vol
drugs en turbulentie, volgen hem in zijn werk als neuroloog en schrijver, zien hem patiënten helpen en vrienden vermoeien, en we
volgen zijn strijd met medische en wetenschappelijke instellingen om aandacht te krijgen voor zijn belangrijkste bekommernis als
neuroloog: de individuele menselijke ziel. Weschler is erin geslaagd om Sacks' belangrijkste vraag voor zijn patiënten - Hoe gaat
het met u? -terug te kaatsen naar de beroemde neuroloog zelf.
Witte kaarten Anne Bishop 2017-07-18 De aankomst van Monty’s broer in Lakeside lijkt niet zo belangrijk – maar alleen Meg weet
wat er echt op het spel staat... Het vijfde en afsluitende boek over Meg, Simon en de Anderen. ‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is
het vijfde, afrondende boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode
letters’, ‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden over in
Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark van Lakeside, werken hard om
de broze vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s louche broer, naar het Stadspark met het
plan zich te verrijken ten koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun klauwen scherp
houden, lopen de spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het spel
staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de rand van een graf...
Assassins creed broederschap Oliver Bowden 2013-05-03 `Ik ga op reis naar het zwarte hart van een verdorven rijk om mijn
vijanden uit te roeien. Maar Rome is niet in één dag gebouwd en kan niet genezen worden door één enkele assassijn. Ik ben Ezio
Auditore da Firenze. Dit is mijn broederschap. Het eens zo machtige Rome is in verval geraakt. De stad wordt overspoeld door
rampspoed en verloedering en haar inwoners gaan gebukt onder het juk van de familie Borgia. Er is maar één man die hen kan
bevrijden van deze tirannie: Ezio Auditore, de meesterassassijn. Ezio s missie vraagt het uiterste van hem. Cesare Borgia, nog
kwaadaardiger en gevaarlijker dan zijn vader, de paus, zal niet rusten voordat hij heel Italië heeft veroverd. En in zulke verraderlijke
tijden zijn samenzweringen aan de orde van de dag, zelfs binnen de gelederen van de broederschap
Lennon David Foenkinos 2019-11-02 In het Dakota, een duur appartementencomplex in New York, luistert een psychotherapeut
naar zijn patiënt. De patiënt is een vijfendertigjarige man die praat over de vrouw van wie hij zielsveel houdt, over de relatie met zijn
twee zoons en over zijn jeugd in Liverpool. Én over zijn tijd als leider van The Beatles, de grootste band aller tijden. De band die hij
ooit populairder dan Jezus noemde. John Lennon beëindigde in 1975 zijn muzikale carrière om in New York voor zijn gezin te
zorgen. De media kunnen slechts gissen naar zijn beweegredenen om zich terug te trekken. De enige aan wie hij die uit de doeken
doet is zijn therapeut. In achttien gesprekken onthult Lennon zijn kant van het verhaal. Hoe ervaarde hij de bloeiperiode van The
Beatles, waarom brak hij met ze? Wat heeft zijn jeugd daarmee te maken? Welke invloed hadden zijn zoons Julian en Sean, en
vooral: welke rol had Yoko Ono? Als groot fan deed David Foenkinos jarenlang onderzoek naar het mysterieuze leven van John
Lennon. Met Lennon is het hem gelukt een uniek beeld te schetsen van de laatste vijf teruggetrokken jaren van de ster, voordat hij

voor zijn huis werd doodgeschoten door een manische fan. Foenkinos beschrijft de wervelwind van een leven vol vreugde, falen,
drugs, liefde en creativiteit met verve. Het is alsof John Lennon persoonlijk het woord voert.
De Zwaluwman Gavriel Savit 2016-05-26 Een sprookjesachtige, originele roman over de omzwervingen van een jong meisje tijdens
de Tweede Wereldoorlog; voor de lezers van ‘De boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte pyjama’. Krakau, 1939. Anna Lania is
zeven wanneer de Duitsers haar vader oppakken. Ze blijft alleen achter, tot ze de Zwaluwman ontmoet. Hij is lang mysterieus en
heeft uitzonderlijke gaven. Ze weet dat de Zwaluwman niet haar vader is, maar hij heeft wel eenzelfde gevoel voor talen. Zelfs voor
die van de vogels. Wanneer hij een zwaluw roept op zijn arm te gaan zitten drogen haar tranen en besluit ze hem te volgen. Weg
uit de gevaarlijke stad, het bos in. Maar in tijden van oorlog kan alles gevaar betekenen. Zelfs de Zwaluwman. Met ‘De Zwaluwman’
heeft Gavriel Savit een weergaloze roman geschreven die harde levenslessen niet schuwt, maar tegelijkertijd de verrassende
mogelijkheden laat zien die het leven biedt. ‘Dit fenomenale debuut zal ieders hart veroveren.’ – ‘The Sunday Times’ ‘Een
verbluffend debuut over oorlog, overlevingskracht en menselijkheid. Het doorstaat de vergelijking met ‘De boekendief’ en ‘De
jongen in de gestreepte pyjama’ glansrijk.’ – ‘The Bookseller’
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op de drempel van een industriële revolutie,
de eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede, koude magiërs die het
continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het
gewone volk verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt ook
geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds
de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden aan een
contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu
zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige
titels. Rob H. Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een
nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
Heerser, Rivaal, Banneling (Over Kronen en Glorie—Boek 7) Morgan Rice 2019-05-24 “Morgan Rice komt wederom met wat een
briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie over moed, eer, magie en geloof in je
lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te zetten, voor wie we op elke pagina juichen…
Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een goed geschreven fantasy novel.” --Books and Movie
Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) HEERSER, RIVAAL, BANNELING is book #7 in Morgan Rice’
bestverkopende epische fantasy serie OVER KRONEN EN GLORIE, die begint met SLAAF, KRIJGER, KONINGIN (Boek #1). Nu
Delos in puin ligt, zetten Ceres, Thanos en de anderen koers naar de laatste vrije uithoek in het Rijk: het eiland Haylon. Daar hopen
ze zich met de laatste vrijheidsstrijders te verenigen, zodat ze het eiland kunnen versterken en een spectaculaire verdediging op
kunnen zetten tegen de hordes uit Felldust. Spoedig beseft Ceres dat als ze een kans willen hebben om het eiland te verdedigen,
ze meer nodig zal hebben dan gewone vaardigheden: ze zal de spreuk van de tovenaar moeten verbreken en de kracht van de
Ouden moeten herwinnen. Om dit te bereiken moet ze alleen de rivier van bloed afvaren, naar de donkerste grot, een plek waar
leven noch dood bestaat, en waar ze eerder dood dan levend uit zal komen. Ondertussen is de Eerste Steen Irrien vastberaden om
Stephania als zijn slavin te houden en Delos te onderdrukken. Maar de andere Stenen van Felldust lijken andere plannen te
hebben. HEERSER, RIVAAL, BANNELING vertelt een episch verhaal over tragische liefde, wraak, verraad, ambitie en
lotsbestemming. Onvergetelijke personages en bloedstollende actie nemen ons mee naar een wereld die we nooit meer zullen
vergeten, en die ons weer opnieuw verliefd laat worden op fantasy. “Een fantasy vol actie, die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s
voorgaande novels zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van
Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice verslinden en smeken om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (over
De Opkomst van de Draken) Boek #8 in OVER KRONEN EN GLORIE zal binnenkort verschijnen!
De godinnentest Aimee Carter 2013-01-22 Het is een test die nog geen enkel meisje overleefd heeft. En nu is de beurt aan Kate!
Omdat Kates ernstig zieke moeder zo graag terug wil naar haar geboorteplaats, verhuizen ze van New York naar het piepkleine
Eden, waar Kate op een nieuwe school moet beginnen - zonder vrienden, zonder familie en met de angst dat haar moeder de
herfst niet eens meer haalt. Tot overmaat van ramp toont de plaatselijke hunk belangstelling voor haar, wat de woede van zijn
vriendinnetje Ava wekt. Het had Kate dus eigenlijk niet moeten verbazen dat het feestje in het bos waar Ava haar voor uitnodigt, er
helemaal niet blijkt te zijn. Wat ze alleen nooit had kunnen voorzien, is dat Ava uitglijdt, met haar hoofd op een steen terechtkomt
en doodstil blijft liggen. Maar dan écht dood. Kate heeft nog niet eens tijd gehad om hysterisch te worden wanneer er uit het niets
een jongen opduikt - donker en adembenemend knap. Hoe hij het doet, is haar een raadsel, maar hij wekt Ava tot leven en
verdwijnt. Maar niet voordat hij Kate een voorstel heeft gedaan: als zij naar zijn landgoed Eden komt en een reeks van zeven testen
aflegt, kan ze niet alleen onsterfelijk worden, maar ook een heuse godin en... zijn bruid. En o ja, hij is Henry, de god van de
onderwereld, ook wel Hades genoemd. Kate is ervan overtuigd dat hij getikt is, maar toch... Ze heeft met eigen ogen gezien wat hij
met Ava deed. Zou hij haar moeder ook kunnen redden? Want in dat geval is ze tot élke test bereid! Alleen... wat als het haar niet
lukt? 'Een aanwinst voor de Young Adult Fantasy.' - NBD Biblion
Het jaar dat de wereld op zijn kop stond Clare Furniss 2014-10-28 Pearl is 15 als haar moeder overlijdt bij de geboorte van haar
halfzusje. Dit is haar hartverscheurende, soms ook grappige verslag van het eerste jaar na haar moeders dood â een jaar waarin ze
rouwt, woedend is op het lot en de wereld, haar babyzusje moet leren accepteren, voor het eerst verliefd wordt, en langzaam maar
zeker zichzelf terugvindt â met vallen en opstaan.
Het groene pad Anne Enright 2015-09-23 Wanneer haar oudste zoon Dan aankondigt priester te willen worden, sluit Rosaleen
Madigan zich op in haar kamer. In de jaren die volgen verlaten haar vier kinderen een voor een het ouderlijk huis. Dan vertrekt naar
New York, waar hij voor zijn homoseksualiteit uitkomt en geconfronteerd wordt met de gevolgen van aids; dochter Constance gaat
naar Limerick en trouwt een man die door haar moeder te min wordt bevonden; de altruïstische Emmet vertrekt naar Afrika als
ontwikkelingswerker; en de charismatische, maar alcoholistische jongste dochter Hanna droomt van een carrière als actrice in
Dublin, maar verzandt in het moederschap. Wanneer de kinderen zich jaren later tijdens de kerstdagen herenigen en te horen
krijgen dat Rosaleen het huis wil verkopen, wordt ieder van hen geconfronteerd met de beladen relatie tot hun moeder en tot
elkaar, en met het gemis van hun jaren geleden overleden vader. Het groene pad is de meest indringende roman van Anne Enright
tot nu toe, een roman over de worsteling van een vrouw met het moederschap en de invloed daarvan op haar kinderen.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale
zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor elkaar; ze delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en

de troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice, die langzaam haar geheugen
verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder
het gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring
en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog
doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar verwoestende
aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een
tour de force van een dwingende, betoverende en ontroerende stem.
Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie
kan ze nog vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de
serie De Anderen. De boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn opgegroeid met ‘Buffy the Vampire
Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de ‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar maanden dat ze nu in het
Stadspark woont dat het haar soms duizelt – letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze ontdekken hoe
zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest. Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare
oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden. Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de politie
geconfronteerd met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op,
tussen mensen en Anderen, maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst van de mensheid hangt aan
een zijden draadje, en alle ogen, van mensen en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...
Ziel van ijzer Patricia Briggs 2016-07-19 ‘Ziel van ijzer’ is het derde deel in de Mercy Thompson-serie van Patricia Briggs, na het
eerste deel ‘Onder de maan’ en het tweede deel ‘In het bloed’. Heerlijk leesvoer voor fans van Anne Bishop, Ilona Andrews en Jaye
Wells. Parttime coyote en garagehoudster Mercy Thompson heeft de magie van de Fae gebruikt om haar vrienden te beschermen.
Nu eisen de Fae dat ze haar schuld inlost. Want iets of iemand heeft het op hen gemunt, en Mercy’s scherpe neus wordt
ingeroepen om de moordenaar op te sporen. Maar de moordenaar heeft zelf ook een val gezet, en als die dichtklapt, dreigt Mercy’s
oude baas en goede vriend Zee voor de moorden veroordeeld te worden. Dat kan Mercy niet laten gebeuren, want de rechtbank
van de Fae kent maar één straf... De Urban Fantasy-titels van Uitgeverij De Fontein zijn speciaal voor alle fans van ‘Charmed’,
‘Once Upon a Time’, ‘Twilight’ en de boeken van Cassandra Clare.
Minnares James Patterson 2014-07-10 Ben is niet als andere mannen. Zijn hyperactieve brein heeft altijd prikkels nodig. Films,
motorraces, wiskundige problemen en Diana Hotchkiss, een beeldschone vrouw voor wie Ben alles opzij wil zetten. Als Dianas
lichaam voor haar appartement wordt gevonden, lijkt het erop dat ze zelfmoord heeft gepleegd. Maar Ben kan niet geloven dat de
vrolijke en levenslustige Diana hiertoe in staat was en gaat op zoek naar antwoorden. Al snel ontdekt hij dat zijn droomvrouw er een
dubbelleven op na hield als succesvolle en manipulatieve lobbyist in Washington DC. Met zijn zoektocht maakt Ben echter
slapende honden wakker, en hij raakt ervan overtuigd dat iemand hem probeert tegen te houden bij de ontmaskering van Dianas
ongeoorloofde zaken. James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75
miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club. Patterson
woont en werkt in Florida.
Op de rand van het niets Corinne Duyvis 2017-03-14 Amsterdam, 2035 Terwijl een vernietigende komeet recht op de aarde afsnelt,
wacht de zestienjarige Denise gespannen op het moment van de inslag. De gelukkigen zijn al vertrokken in ruimteschepen, op weg
naar een nieuwe bestemming, maar vele andere families - inclusief die van Denise - hebben alleen recht op een plaats in een
tijdelijke schuilkelder, waarna ze weer terug moeten keren naar de verwoeste oppervlakte. Dan komt ze erachter dat op Schiphol
een laatste ruimteschip staat dat nog niet vertrokken is. Wanhopig probeert ze een plekje op het schip te bemachtigen, maar de
toelatingseisen zijn streng: iedere passagier moet zichzelf nuttig maken en een steentje bijdragen. Voor Denise, die autistisch is, is
dat extra moeilijk. Zal het haar lukken een plaats te veroveren of moet ze achterblijven op de straks onleefbare aarde? 'Een
spannend en beklemmend verhaal over leven en overleven in apocalyptisch Amsterdam. Ik heb het in één ruk uitgelezen.' Marieke Nijkamp, New York Times, bestsellerauteur van 54 minuten 'Duyvis' boeken worden in de VS door lezers en critici
enthousiast onthaald.' - Boekblad 'Op de rand van het nietsrekent af met de gebruikelijke oppervlakkigheid in Young Adultliteratuur.' - The New York Times
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de
strijd is nog niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens veilig Nu ook
Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende
buurman. Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft
de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. Eén ding is
zeker: één van hen zal sterven
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt
in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest
wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt
12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De
Kronieken van Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is.
Rae Kerrigan zou extatisch moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij
haar te zijn. Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan
zat om dezelfde reden als waarom Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor
de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om
degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg staan.
Een jaar zonder papa Suzanne Collins 2014-04-03 De vader van de jonge Suzy wordt naar Vietnam uitgezonden. Hoe veilig is haar
vader daar? En wanneer komt hij terug? De maanden gaan voorbij. Met elke ansichtkaart van haar vader wordt Suzy banger dat ze

hem niet meer zal herkennen. Wanneer hij terugkeert, ontdekt Suzy dat de oorlog hem wel heeft veranderd, maar dat hij heel veel
van haar houdt. Autobiografisch, indrukwekkend prentenboek van bestsellerauteur Suzanne Collins. Met heldere, vriendelijke
illustraties van James Proimos.
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