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Organisatien ... Netherlands. Ministerie van Oorlog 1894
HIV en AIDS Ann Deschamps 2000
Duik erin Alexandra Heminsley 2017-08-01 Alexandra Heminsley dacht dat ze kon zwemmen. Tot ze op een dag de zee in dook, en erachter kwam dat ze het niet écht kon. Haar watervrees besloot ze te lijf te gaan en ze doorstond de schaamte van het
aantrekken van een wetsuit. Ze behaalde een persoonlijke triomf door tijdens een zware periode van ivf-behandelingen als een eigentijdse Odysseus in de Ionische Zee naar Ithaka te zwemmen. Ondertussen probeerde ze haar lichaam te accepteren zoals het
is en haar geest tot rust te brengen. De grote les die ze leerde van haar verwoede zwemtrainingen: als het tij verloopt, verzet men de bakens.
Privatisation of security 2005
De onbekende vrouw Mary Kubica 2020-05-12 Sadie en Will zijn pas net met hun twee kinderen verhuisd naar een klein kustplaatsje, als hun nieuwe buurvrouw Morgan dood gevonden wordt. Iedereen is geschokt, vooral Sadie, die doodsbang is bij de
gedachte dat er zo dichtbij een moord is gepleegd.Maar het is niet alleen Morgans dood die haar de stuipen op de lijf jaagt. Het is ook het donkere nieuwe huis, dat ze na het onverwachte overlijden van Wills zus erfden, en de aanwezigheid van Wills nichtje,
een tiener als een donderwolk.Sadie bijt zich vast in het mysterie van Morgans dood. Maar hoe meer ze ontdekt, hoe meer ze zich realiseert wat er op het spel staat als de waarheid aan het licht komt...
Winter Ali Smith 2018-06-29 Boek van het Jaar (The Daily Telegraph, The Observer, Evening Standard, The Times, The New York Times) Winter is het tweede boek uit Ali Smiths schitterende seizoencyclus, na de Man Booker Prize-favoriet Herfst. Wat de plot
en de meeste personages betreft is het geen vervolg, maar de romans hebben wel vergelijkbare thema's, en ook in Winter keert de liefde voor kunst terug. Vier mensen - twee oude zussen, een zoon van een van hen en een buitenstaander - vieren samen
kerst in een kast van een huis in Cornwall, ook al zijn ze eigenlijk vreemden voor elkaar. Wordt het vrede op aarde voor hen? De winter maakt dingen scherper zichtbaar. Ali Smiths Winter werpt een warme, wijze, vrolijke en compromisloze blik over ons post
truth-tijdperk in een tijdloos verhaal over herinneringen, kunst en liefde. Ali Smith werd in 1962 geboren in Inverness, Schotland. Vier van haar romans, waaronder Herfst, werden genomineerd voor de Man Booker Prize. Ze woont in Cambridge. 'Er zijn weinig
schrijvers op het wereldtoneel die zulke onconventionele en verleidelijke fictie produceren. Ali Smith wil een rilling over je rug laten lopen en slaagt daarin met verve. Haar schrijfstijl is een reeks dennenappels, afgevuurd op roze wangetjes.' THE NEW YORK
TIMES
Mijn gewonde hart Martin Doerry 2003 Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood correspondeerde met haar kinderen.
Nomade James Swallow 2019-04-23 Marc Dane is een MI6 field agent die thuis achter de computer werkt, maar als hij de enige overlevende is van een gewelddadige aanval op zijn team, bevindt hij zich plots middenin de actie. Wanneer alle bewijzen Marc als
verrader aanwijzen, volgt een race tegen de klok om zijn naam te zuiveren. Terwijl hij eigenlijk niemand kan vertrouwen, moet hij gedwongen samenwerken met de Rubicon groep en hun leider Lucy Keyes, een ex-militair die weet hoe het voelt om een outsider
te zijn. Een terroristische aanval dreigt en alleen Lucy en Marc kunnen die stoppen voor het te laat is.
Rosie zegt ja Dawn French 2016-06-24 De superrijken van Manhattan hebben hun eigen strikte gedragsvoorschriften. In het kille appartement van de familie Wilder-Bingham aan Park Avenue bestuurt matriarch Glenn haar huishouden als een generaal.
Wanneer de Engelse giga-optimiste Rosie hun huis binnenstuitert, heeft niemand in de gaten dat ze lak heeft aan reglementen. Rosie - achtendertig, excentriek, met een geheim verdriet en een hart zo groot als New York - begint hun levens draad voor draad
te ontrafelen.
Dansen op de vulkaan Anthony Capella 2013-10-16 1944: De 22-jarige kapitein James Gould arriveert in Napels. Hij is aangesteld om huwelijken te ontmoedigen tussen Britse soldaten en hun beeldschone Italiaanse vriendinnen. En het lijkt erop dat de
onschuldige officier in zijn missie zal slagen - zo goed zelfs dat de gedupeerde Italiaanse schonen besluiten dat het zo niet langer kan. Ze stellen hem voor aan de aantrekkelijke jonge weduwe Livia Pertini. Ooit was zij chefkok in het restaurant van haar vader;
nu zwaait ze de scepter in de keuken voor de geallieerde officieren. Met haar tongstrelende gerechten betovert ze de jonge kapitein. Hij zal moeten kiezen tussen het volgen van bevelen, of het volgen van zijn hart...
Sovjetistan Erika Fatland 2017-03-01 Turkmenistan, Kazachstan, Tadzjikistan, Kirgistan, Oezbekistan. De jonge antropologe en schrijfster Erika Fatland trok door deze fascinerende en voor ons zo onbekende landen van Centraal-Azië. Ze trof er markante
dorpelingen, oude tradities als de adelaarsjacht, de zijdecultuur en bruidroof, maar zag ook hypermoderne steden van marmer en glas en een bloeiende olie-industrie. En dan waren er nog de talloze sporen van de Sovjetoverheersing. Zullen deze landen die
periode ooit te boven komen? Sovjetistan is een ongewoon en onvergetelijk reisverslag.
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien Noelle Hancock 2011-08-22 Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per
toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ? - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te
volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar wie ze is en waartoe ze allemaal in
staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit
avontuur mogen meemaken.’ - Julie Powell auteur van Julie & Julia
Hier was ik Gayle Forman 2015-10-16 Deze YA-roman volgt Cody Reynolds in de maanden na de onverwachte zelfmoord van haar beste vriendin Meg. Waarom heeft Meg haar niet gewaarschuwd? Cody ontdekt dat er een hoop is wat Meg haar nooit heeft
verteld. Over haar oude schoolvriendinnen, over Ben McAllister - de jongen die Megs hart brak - en over een versleuteld computerbestand, dat Cody niet lijkt te kunnen openen. Wanneer ze toch toegang krijgt tot het bestand, worden de geheimen achter Megs
dood beetje bij beetje aan Cody onthuld...
Welkom in Amerika Linda Boström Knausgård 2018-10-16 Ellen groeit op in een licht gezin. Althans, volgens haar moeder, een succesvolle en levenslustige actrice die in haar eigen wereld leeft. Maar sinds de dood van vader wordt er niet meer vrij gespeeld in
het grote huis, sluit haar grote broer zich op in zijn kamer en hult Ellen zich in stilte. Ellen heeft de dood van haar drinkende en agressieve vader zo hevig gewenst dat ze ervan overtuigd is dat zij de oorzaak van zijn overlijden is. Ze is bang geworden voor de
kracht van haar gedachten. Met haar stilte beschermt ze zich tegen zichzelf en daagt haar moeder uit tot een krachtmeting.
Europa Tim Parks 2012-10-11 'Europa' is de koortsige, obsessieve monologue intérieur van Jerry Marlow, een leraar Engels in Italië die met een stel collega's en studenten op weg gaat naar Straatsburg om een petitie in te dienen. Hooggestemde idealen zijn
niet aan de orde in deze veldtocht: de leraren vinden dat ze worden achtergesteld bij hun Italiaanse collega's. Eindelijk komt 'Europa' eens van pas. Jerry heeft geen politieke motieven. Hij is alleen geïnteresseerd in zijn voormalige minnares, een pittige
Française. De affaire is heel slecht afgelopen maar Jerry kan de vrouw niet vergeten. Elke vrouw die hij verovert doet hem alleen maar aan haar denken. Alleen omdat zij zich had opgegeven heeft Jerry zich aangesloten bij de demonstranten. Hij haat groepen.
Terwijl de lire alsmaar keldert, raast de touringcar vol jonge studentes en gefrustreerde leraren naar het hart van Europa. Iedereen maakt zich op voor een paar wilde nachten. Ondertussen worstelt Jerry met zijn gedachten. Cynisme, walging en een wanhopig
verlangen naar haar strijden om de voorrang. Zijn scherpe geest maakt korte metten met de kleinzielige collega's, de naïeve studentes, de stupide eenvormigheid van Europa. Maar zijn verlangen ergens bij te horen, al is het maar bij datzelfde Europa, laat zich
niet wegredeneren. 'Europa' werd genomineerd voor de Booker Prize 1997. Het beste aan deze roman is de stem die Parks hier laat horen: Marlows droge, verslagen redeneringen boeien tot de laatste pagina." - Sunday Times. Een meesterlijk portret van een
wendbare geest, geketend door verlangen en walging." - Daily Telegraph
In extremis Tim Parks 2017-11-07 Thomas weet dat er iets is dat hij aan zijn moeder moet vertellen voor ze sterft. Maar zal hij haar op tijd bereiken? En heeft hij de moed om te zeggen wat hij eerder niet kon? Zijn telefoon trilt, zijn hersenen maken overuren,
en hij kan zijn aandacht niet houden bij de ernst van wat er staat te gebeuren. Moet hij proberen de familiecrisis van een vriend op te lossen? De scheiding van zijn eigen vrouw heroverwegen? Thomas beweegt zich jachtig door de dagen, maar kan in feite
geen stap zetten. Waarom is hij zo volslagen verward en verlamd? In extremis onderzoekt hoezeer onze identiteit haar wortels vindt in onze familiegeschiedenis. Zijn we ooit in staat echt te veranderen?
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
Thomas en Mary Tim Parks 2016-06-21 Thomas en Mary zijn dertig jaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen, een hond en een huis in een buitenwijk. Al jaren groeien ze steeds verder uit elkaar, keer op keer bereikt hun relatie een kritiek punt, maar kan
Thomas niet beslissen te vertrekken. Wat gebeurt er in een relatie als de prille liefde allang heeft plaatsgemaakt voor sleur en je in een ritme terecht bent gekomen van de hond uitlaten, na elkaar naar bed gaan en ruziemaken over wie de deur van de koelkast
open liet staan? Thomas en Mary gaat over de pijn die het hele gezin voelt wanneer een koppel besluit dat het nu echt over is.
Verborgen lichamen Christopher Brookmyre 2011-09-06 Inspecteur Catherine McLeod heeft één credo: misdaad in Glasgow is rechttoe rechtaan. Wraak en kleinzielig getreiter zijn over het algemeen het motief. Maar wanneer ze een vermoorde
onderwereldfiguur in een steegje vindt, bekruipt haar het gevoel dat er meer doden zullen volgen. Wat ze niet beseft, is op hoeveel lang verborgen geheimen ze door haar onderzoek zal stuiten - aan beide kanten van de wet. Aan de andere kant van de stad
werkt Jasmine Sharp samen met haar oom Jim als privédetective. Wanneer Jim plotseling verdwijnt, leiden zijn dossiers haar naar Glen Fallan, een huurmoordenaar binnen het criminele circuit die al twintig jaar dood zou zijn. Haar onderzoek neemt echter een
onverwachte wending als ze op een web van corruptie stuit dat de gehele politiemacht op zijn grondvesten zal doen schudden - mits ze lang genoeg blijft leven om het bewijs te leveren?
Metropolis Philip Ballantyne Kerr 2019
Onder de Drachenwand Arno Geiger 2018-10-04 Het is 1944. Veit Kolbe brengt een paar maanden door in het bergdorpje Mondsee, onder de steile Drachenwand. Hij ontmoet hier twee vrouwen, Margot en Margarete. Kolbe is een soldaat met verlof; hij is in
Rusland gewond geraakt. Wat de twee vrouwen met hem delen is de hoop dat ze ooit weer een gewoon leven kunnen leiden. In Onder de Drachenwand schrijft Geiger over Veits verblijf in de bergen, over zijn nachtmerries en de tijdens de oorlog zeldzame
normale momenten in dit Oostenrijkse dorpje. Het is een ijzersterke roman over de kracht van verhalen, over het individu en de oorlog, over de dood en over de overlevenden, en over liefde in duistere tijden.
Zomerlicht, en dan komt de nacht Jón Kalman Stefánsson 2018-02-12 In ‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’ schrijft Jón Kalman Stefánsson over een klein IJslands dorp, waar de bewoners dolen in het labyrint van de menselijke ziel. Iedereen strijdt op zijn
manier tegen de lethargie, een gevaar dat in de kleine gemeenschap op de loer ligt. Stefánsson schrijft met mededogen over het dorp, waarin de komst van een restaurant met veel wantrouwen wordt bezien en een affaire de gemoederen lang bezighoudt. Het
einde van ‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’ van Jón Kalman Stefánsson zal daardoor als een mokerslag aankomen en de lezer niet meer loslaten. ‘Stefánsson weet als geen ander het unieke in elke liefdesgeschiedenis te vatten.’ – Trouw
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17 Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit
standaardwerk tot historicus, antropoloog en sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen, gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar
meer nog een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht van
muziek.
Het verhaal van Asta Jón Kalman Stefánsson 2019-02-12 Jón Kalman Stefánsson, auteur van onder meer ‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’, schreef met ‘Het verhaal van Ásta’ een meesterwerk over liefde en sensualiteit. ‘Het verhaal van Ásta’ is een
aangrijpend verhaal over het onvermogen om lief te hebben. Een prachtige en zinnelijke roman over het leven dat altijd anders verloopt dan we hoopten, en onze eindeloze zoektocht naar geluk. Stavanger, Noorwegen. Sigvaldi ligt op de stoep: hij is van een
ladder gevallen. Net als de wolken die steeds van uiterlijk veranderen, veranderen zijn herinneringen met de tijd. Liggend op de stoep herinnert hij zich de man die hij dertig jaar geleden was in IJsland, een man die ’s winters op zee voer en ’s zomers als
schilder werkte. Zijn eerste vrouw, Helga, was diep verliefd op hem en toch onrustig. Ze noemden hun tweede dochter Ásta, naar een heldin uit de IJslandse literatuur. Een voornaam met een belangrijke betekenis – het lijkt heel erg op het IJslandse woord
voor liefde – maar die slechts ongeluk zal brengen. ‘Het wordt tijd dat deze man de Nobelprijs krijgt.’ DWDD Jón Kalman Stefánsson (1963) behoort tot de grootste Europese schrijvers van deze tijd. In een poëtische en beeldende stijl schrijft hij over IJsland.
‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’ was een van de boeken van de maand februari bij DWDD.
Open graf Kjell Eriksson 2013-03-29 Als professor Bertram von Ohler de Nobelprijs voor Geneeskunde wint, wordt het onrustig in de anders zo chique wijk van Uppsala waar hij woont. Wanneer er een steen door zijn ruit wordt gegooid, denkt de politie aan een
grap, maar wat volgt kan moeilijk worden afgedaan als kattekwaad. Von Ohler krijgt het steeds benauwder: iemand wil hem duidelijk kwaad berokkenen, maar wie staat hem het meest naar het leven? Zijn duistere geschiedenis heeft hem ingehaald ... ‘Eriksson
heeft zich in de rij van Zweedse thrillerauteurs naast Henning Mankell en Håkan Nesser weten te plaatsen.’ – GPD
Hars Ane Riel 2019-06-12 Liv stierf toen ze nog maar zes jaar oud was. Tenminste, dat is wat iedereen denkt. Haar vader weet dat hij de enige is die ervoor kan zorgen dat zij veilig is. Dus verlaat hij op een avond zijn afgelegen huis om zijn boot de zee op te
duwen en richting de rotsen te sturen, om nadien zijn dochter als vermist op te geven. In het huis dat steeds voller wordt houdt Liv zich in een container verborgen. Zo hoeft zij nooit naar school. En zo blijft zij voor altijd bij haar ouders. Want haar moeder wordt
alsmaar groter en komt het huis ook nooit meer uit en haar tweelingbroertje Carl is altijd dicht bij haar, alhoewel zij de enige is die hem kan zien... Spannend, grimmig, verontrustend én liefdevol - Hars is een intense en unieke psychologische thriller die je bij de
strot grijpt en niet meer loslaat. Ane Riel (1971) studeerde kunstgeschiedenis en publiceerde diverse educatieve boeken voordat zij debuteerde als literair auteur. Met Hars brak zij wereldwijd door en won zij de vier meest prestigieuze literaire prijzen uit
Scandinavië. Het boek werd verkocht aan 21 landen. In 2020 verschijnt de verfilming, met Sofie Gråbøl (The Killing) in een van de hoofdrollen. 'Liv Haarder en haar ouders maken de grootste kans op de titel fictieve disfunctionele familie van het jaar. Ze lijken
een uitvinding van hedendaagse Gebroeders Grimm, en de plot, een verontrustend verhaal over bezittelijke liefde, is net zo luguber.' The Guardian, Beste boeken van 2018 'Buitengewoon origineel. (...) Het boek deed me denken aan Stephen King op zijn best:
huiveringwekkend als de pest, maar met medeleven voor elk personage, hoe misleidend ook.' The Daily Telegraph ***** 'Een van de uitzonderlijkste boeken die ik in tijden las. Uniek, meeslepend en prachtig geschreven.' The Daily Express *****
Ons huis staat in brand Greta Thunberg 2019-06-20 Op 20 augustus 2018 begon de Zweedse Greta Thunberg, vijftien jaar oud, haar actie als klimaatspijbelaar. Europa beleefde op dat moment de warmste zomer in drie eeuwen; hittegolven, droogte en
bosbranden teisterden het continent. Greta besloot iedere dag voor het Zweedse parlement te protesteren om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Wat begon als een actie van één jonge vrouw groeide in korte tijd uit tot een wereldwijde beweging.
Ons huis staat in brand is het niet eerder vertelde, zeer intieme verhaal van Greta Thunberg en haar familie. Haar moeder, operazangeres Malena Ernman, beschrijft de moeilijke jaren die voorafgingen aan die dag in augustus: hoe Greta als jong meisje
worstelde met depressies en een eetstoornis, hoe haar ouders zochten naar verklaringen en hoe ze omgingen met de diagnose die volgde, hoe Greta voor het eerst over klimaatverandering hoorde en niet kon stoppen erover na te denken, hoe ze haar gezin
overtuigde om hun levensstijl fundamenteel te veranderen en te vechten - voor het klimaat en voor de toekomst. Dit is het uitzonderlijke en ontroerende verhaal van een gezin dat laat zien wat we zelf kunnen doen voor een betere wereld. Meer nog dan dat is
dit een verhaal over de crisis die ons allemaal aangaat.
Een web van leugens Ian Rankin 2020-08-27 Het lichaam van een vermiste privédetective wordt gevonden in een auto, diep verscholen in een dicht bos. Een plek, gek genoeg, waar al eerder naar hem gezocht werd. Hoofdrecherceur Siobhan Clarke maakt
deel uit van een nieuw team, dat onderzoekt waar het in de oorspronkelijke zaak is misgegaan; er zijn altijd twijfels geweest over hoe de zaak is afgehandeld. Iedereen die erbij betrokken was wordt ondervraagd, het lijkt erop dat die stuk voor stuk wat te
verbergen hebben. Eén man in het bijzonder lijkt te weten waar het spoor naartoe leidt, wat voor hem ook het einde kan betekenen: John Rebus.
De hand van God Philip Kerr 2016-09-14 Coach Scott Manson staat met zijn team voor een nieuwe uitdaging: levend terug in Londen komen De spelers van London City zijn klaar voor de wedstrijd tegen Olympiacos in Athene. Scott Manson houdt zijn spelers
strak in de hand: geen alcohol, geen bezoeken aan nachtclubs en ook vrouwen zijn verboden. Na de match vliegen ze terug voor de cruciale wedstrijd in het Silvertown Dock-stadion. Scott had geen rekening gehouden met een dodelijk ongeval op de grasmat.
Bekim Develi, de sterspeler van City, stort halverwege de wedstrijd neer en staat nooit meer op. De autoriteiten hebben echter hun handen vol aan de stakingen, rellen en crisis die Griekenland teisteren en zitten niet te wachten op een onderzoek. Scott zal de
waarheid zelf moeten achterhalen – en snel ook, want de competitie wacht. De pers over Transfermaand ‘Met deze nieuwe reeks mikt Kerr op twee zeer verschillende doelgroepen: de voetbalfanaten die zelden een boek lezen en de al of niet voetbalminnende
thrillerlezer. Geen van beide worden ze teleurgesteld.’ Vrij Nederland ‘Hij schrijft... hij scoort!’ Mail on Sunday ‘Mooie thriller, met grafische grapjes, veel bekende namen en een mooi plot.’ Maarten Moll, Het Parool
Sneeuwblind Ragnar Jónasson 2020-01-07 Ragnar Jónasson is de nieuwe kroonprins van de IJslandse thriller. Sneeuwblind is een beklemmend en angstaanjagend debuut van een buitengewoon nieuw talent. Siglufjörður: een idyllisch vissersplaatsje in het
onherbergzame noorden van IJsland, dat alleen bereikbaar is via een smalle bergtunnel. Waar niemand zijn huis op slot doet en waar iedereen elkaar kent. Ari Thór, een jonge politieagent, begint er aan zijn eerste baan, ver van zijn vriendin in Reykjavík en ver
van de demonen uit zijn verleden. Wanneer een jonge vrouw halfnaakt in de sneeuw wordt aangetroffen, bloedend en bewusteloos, en een gerespecteerd schrijver zijn dood tegemoet valt in het plaatselijke theater, ontdekt Ari dat hij niemand in de kleine
gemeenschap echt kan vertrouwen, en dat geheimen en leugens er een levenswijze zijn.
Waar ik ga Gayle Forman 2018-04-20 Op het moment dat Freya haar stem verliest tijdens het opnemen van haar debuutalbum, wil Harun weglopen met de jongen van wie hij houdt en komt Nathaniel na een familietragedie aan in New York. De drie ontmoeten
elkaar in Central Park waarna hun wegen niet meer scheiden. Door beetje bij beetje delen van hun verleden aan elkaar te onthullen, proberen ze samen de weg terug naar zichzelf te vinden.
Een onbekend leven Susie Steiner 2019-02-28 Een jongeman bloedt op straat dood, slechts enkele meters verwijderd van een politiebureau. Een toevallige passant probeert hem nog te helpen, maar net voor de man sterft noemt hij de naam van een vrouw:
'Saskia'. Brigadier Manon Bradshaw werkt sinds de geboorte van haar jongste kind eigenlijk alleen nog maar aan cold cases, maar een moord zo vlak naast haar werkplek wekt haar interesse. De man blijkt een bekende, steenrijke bankier te zijn, en hij heeft
directere banden met Manon dan ze door heeft. De eerste aanwijzingen in de zaak leiden zelfs allemaal naar haar gezin toe, en tot haar verbazing zal ze zich moeten verdedigen tegen de verdenkingen van haar collega's. Manon gaat op onderzoek uit, maar
kan dat wel als de verdachten zo dicht bij haar staan?
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