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De perfecte moord Peter James 2011-09-30 Victor en Joan zijn twintig jaar getrouwd
en praten nauwelijks nog met elkaar. Victor heeft het helemaal gehad met zijn baan en
wordt in beslag genomen door zijn bezoekjes aan zijn favoriete prostituee Kamila. Joan
heeft zich neergelegd bij het feit dat Victor nooit meer écht naar haar kijkt en dat ze
elke nacht wakker ligt van zijn gesnurk. Haar wraak is zoet: op Victors creditcard koopt
ze duur sexy ondergoed om haar geheime minnaar Don te imponeren. Terwijl de
rekeningen hoog oplopen en hij tot overmaat van ramp ook nog zijn baan kwijtraakt,
beseft Victor dat Joan uit de weg ruimen de enige manier is om zijn droom te
verwezenlijken: met Kamila samen leven. Maar Victor blijkt niet de enige te zijn die een
moord beraamt...
De witte veer John Boyne 2011-10-09 September 1919. De eenentwintigjarige
oorlogsveteraan Tristan Sadler stapt in Norwich uit de trein om een pakketje brieven te
overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht tijdens de Eerste Wereldoorlog aan
de zijde van Marians broer Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen door de
straten van de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart te luchten bij Marian en haalt hij
herinneringen op aan de bijzondere vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter
niet de ware reden van Tristans bezoek; hij draagt een groot geheim met zich mee dat
hun beider levens voorgoed kan veranderen en zelfs verwoesten...
Sara Kristen Harnisch 2014-12-20 Het Loiredal, 1895. De zeventienjarige Sara Thibault
droomt ervan om meesterwijnmaker te worden, net als haar vader. Maar als deze door
een tragisch ongeval om het leven komt, wordt de wijngaard aan hun grootste rivaal
verkocht. Na een dramatisch voorval vlucht Sara samen met haar zus Lydia naar New
York. Philippe Lemieux heeft zich in Californië gevestigd om er een grote wijngaard te
verwezenlijken. Dan krijgt hij het bericht dat in Frankrijk zijn broer is vermoord, en hij
besluit ervoor te zorgen dat de dader zijn straf niet zal ontlopen. Als ook Sara naar
Californië vertrekt in een poging alsnog haar droom waar te maken, komen de twee
elkaar in een wijngaard tegen. Onmiddellijk beseft Sara dat deze man haar lot in

handen heeft . In deze meeslepende debuutroman laat Kristen Harnisch de lezer
kennismaken met een doortastende jonge vrouw die alles op alles zet om haar doel te
bereiken. `Een heerlijke roman. Dit verhaal roept direct de sfeer op van Gone with the
wind. Een aanrader! Roberta Rich, auteur van De vroedvrouw van Venetië `Liefhebbers
van historische fictie zullen van dit boek genieten als van een goed glas wijn. Kirkus
reviews
Atheïstisch manifest Herman Philipse 1995
De maagdenkooi Ayaan Hirsi Ali 2012-02-02 De maagdenkooi is eigenlijk een dubbele
kooi: in de binnenste kooi zitten de vrouwen en meisjes opgesloten. Over deze
vrouwenkooi heen staat weer een grotere kooi waarin de hele islamitische cultuur zit
opgesloten.' Ondanks bedreigingen blijft Ayaan Hirsi Ali pleiten voor de vrijheid van
moslimvrouwen en haalt zij fel uit naar de verdedigers van de multiculturele
samenleving. Zo noemt ze het uithuwelijken van moslimmeisjes niet geïmporteerde
liefde, maar geïmporteerde liefdeloosheid, gearrangeerde verkrachting. In De
maagdenkooi zijn Ayaan Hirsi Ali's essays en lezingen uit 2003 en 2004
bijeengebracht, aangevuld met haar ervaringen als tolk voor Somalische vrouwen in
blijf-van-mijn-lijfhuizen en asielcentra. Met haar onverschrokken optreden schaart
Ayaan Hirsi Ali zich in de internationale gelederen van vrouwen als de Iraans-Franse
schrijfster Chahdortt Djavann, de Nobelprijswinnares Shirin Ebadi en de AlgerijnsNoorse cabaretière Shaban Rachmani, die allen de strijd aanbinden met de
onderdrukking van vrouwen door de islam.
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
Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd
naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel
van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en
aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith.
Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean
West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van
zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is
hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste
vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet
overtuigen dat Winger meer is dan een aaibaar ondermaats hardloopmaatje. Maar
daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en
bekroond auteur van onder meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger

was zijn doorbraak in Amerika.
Zwarte lijst Brad Thor 2014-03-14 Dan Brown noemt Brad Thor de `auteur van de
headlines van morgen; nog voordat de Snowden-affaire aan het licht kwam schreef
Thor Zwarte lijst. Een intrigerende en verontrustende thriller waarin hij schetst wat voor
ontwrichtende gevolgen total surveillance kan hebben als mensen met kwade
bedoelingen het voor het zeggen hebben. Hij schetst een bloedstollend spannend,
maar naargeestig scenario dat realistischer is dan we denken. Ergens in de Verenigde
Staten houdt de regering in het diepste geheim een lijst bij. Een zwarte lijst. Leden van
het Amerikaans congres krijgen hem nooit te zien, alleen de president en een geheim
team van adviseurs is van het bestaan ervan op de hoogte. Als je naam er eenmaal op
staat, gaat hij er niet meer vanaf totdat je komt te overlijden. Iemand heeft de naam van
contraterrorisme-agent en ex-Navy SEAL Scot Harvath op de lijst gezet. En niet alleen
die van hem, maar die van iedereen binnen de Carlton Group, zijn opdrachtgever. Met
als gevolg dat Harvath de getrainde moordenaars die eropuit zijn gestuurd om hem uit
te schakelen van zich af moet zien te schudden zodat hij met zijn nog levende
teamleden in contact kan komen. Hij komt er al snel achter dat een van hen zeer
gevoelige informatie in handen heeft gekregen waaruit blijkt dat enkele hooggeplaatste
figuren binnen het ministerie van Defensie en de NSA de hun beschikbare technologie
en wetten misbruiken voor hun eigen sinistere plannen. De vraag is of Harvath kan
voorkomen dat de Verenigde Staten getroffen worden door de meest verwoestende
terroristische aanval ooit. `De erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum flikt het
weer. Chicago Tribune `De ultieme paranoiathriller. The Times
Mijn versie van jou Christina Lauren 2018-03-20 Tanner Scott is drie jaar geleden met
zijn familie verhuisd van Californië naar Provo in Utah. De meeste mensen in Provo zijn
strenggelovig, dus samen met zijn familie heeft de biseksuele Tanner besloten niet
openlijk voor zijn geaardheid uit te komen. Zodra hij zijn diploma heeft, wil hij gaan
studeren aan een universiteit buiten het religieuze Utah. Tijdens zijn laatste semester
worden Tanner en zijn beste vriendin Autumn toegelaten tot een speciale werkgroep
waarin alle leerlingen een boek moeten schrijven. Bij de eerste bijeenkomst wordt
bekend dat de klas dit jaar een speciale mentor krijgt: Sebastian Brother. Hij heeft
afgelopen jaar de werkgroep gevolgd en zijn debuut wordt binnenkort uitgegeven.
Sebastian is de zoon van bisschop en erg geliefd in Provo. Tanner heeft vier maanden
om een boek te schrijven. Dat lijkt hem een makkie. Maar nog voor zijn eerste zin op
papier staat, is hij stapelverliefd op Sebastian...
Watergraf Simon Beckett 2017-05-22 Watergraf, de vijfde David Hunter-thriller van
Simon Beckett, is een huiveringwekkend vervolg op zijn bestseller De geur van
sterfelijkheid. De sympathieke forensisch arts David Hunter wordt bij een waterlijk
geroepen dat in het brakke kustgebied van Essex in Engeland is aangetroffen. De zaak
ligt gevoelig, met zwijgzame lieden, een onbetrouwbare landlord, genadeloze getijden
en verdwenen mensen. Als een lichaam onder water ligt, vindt er een vreemde
verandering plaats. De huid laat de eerste effecten zien. Die wordt rimpelig en
uitgeteerd, er komen bultjes op. De opperhuid zal uiteindelijk van het lichaam afglijden
als een oude jas. Na een paar dagen raken ook het haar en de nagels los, ze vallen
weg – een geleidelijke ontmanteling van de lichamelijke integriteit... Simon Beckett brak
internationaal door met De geur van sterfelijkheid, het eerste deel in de populaire David
Hunter-serie. Zijn werk wordt aanbevolen door bekende boekhandelaren: ‘Gimme
more.’ Quist, Bergen op Zoom ‘Magnifiek.’ Het Paard van Troje, Goes ‘Broeierig.’

Westerhof, Zwolle ‘Dreigend als een donderwolk.’ Van der Meulen, Alkmaar en
‘Razend spannend.’ Salvator, Mechelen www.simonbeckett.com
Boyfriend material Alexis Hall 2021-04-13 Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als
perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van Alexis
Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een
wereldberoemde rockster en is op zoek naar een normaal, lief vriendje dat hem kan
helpen om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een advocaat die in
zijn hele leven nog niets schandaligs heeft gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze
zijn totale tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit,
zullen ze doen alsof ze een relatie hebben. Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te
zien. Maar het probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend
Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com vol humor, liefde en opposites attract.
Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle &
Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
De tijdelijke gentleman Sebastian Barry 2014-04-08 Jack McNulty is een `tijdelijke
gentleman, een Ier wiens aanstelling in het Engelse leger tijdens de Tweede
Wereldoorlog nooit vast is geweest. Ook zijn huwelijksgeluk met Mai Kirwan, het
mooiste meisje van Sligo, is geen lang leven beschoren. Na vele omzwervingen, als
soldaat, ingenieur en observator voor de Verenigde Naties, komt Jack uiteindelijk in
Accra terecht, waar hij besluit zijn grillige levensverhaal op papier te zetten. Sebastian
Barry werkt gestaag voort aan een reeks onafhankelijk van elkaar te lezen romans
waarin hij één familie, zijn eigen, op de voet volgt en zo de twintigste-eeuwse
geschiedenis van Ierland en de Ieren in kaart brengt. In ons taalgebied vonden al meer
dan 35 000 van zijn boeken hun weg naar de lezers.
Het huis van mijn moeder Lynn Austin 2013-08-16 Nieuwe roman in de stijl van
bestseller Eva's dochters. Vier generaties vrouwen, elk op zoek naar een beter bestaan
dan dat van hun moeder. Vijfendertig jaar geleden verbrak Kathleen het contact met
haar familie - net als haar moeder en grootmoeder vóór haar deden, liet ze alles achter
zich en bouwde ze elders een nieuw bestaan op. Ogenschijnlijk heeft Kathleen alles
gekregen waarnaar ze verlangde: ze is gtrouwd met een zorgzame man, heeft een
geweldige dochter en komt in materieel opzicht niets te kort. Maar onder de
oppervlakte vertoont haar leven barsten en scheuren. De wonden van Kathleens jeugd
zijn nooit geheeld. Haar relatie met haar dochter staat onder druk, omdat Kathleen niet
weet hoe ze haar liefde moet tonen. Wanneer ze onverwacht wordt uitgenodigd om
haar familie te bezoeken, besluit ze het verleden onder ogen te zien en eindelijk te
spreken over alles wat ze al die jaren verzwegen heeft. Misschien kan ze in de keuzes
van haar moeder en grootmoeder de antwoorden vinden op haar vragen... en
misschien ligt daar ook de weg naar haar dochters hart.
Hij, hij en ik Kristan Higgins 2017-07-11 Net toen Faith Holland voor het altaar stond
om haar jawoord te geven, vond Levi Cooper, de beste vriend van haar verloofde, het
tijd. Tijd voor haar aanstaande om op te biechten dat hij weliswaar gek op haar was,
maar dat hij op cruciale momenten aan Justin Timberlake moest denken om iets voor
elkaar te krijgen. En dat het hem dus verstandig leek om maar niet te trouwen. Faith
kon destijds maar één ding bedenken: vluchten naar de grote stad! Maar nu, drie jaar
later, heeft haar familie haar nodig, en gaat ze terug naar Blue Heron. Moet kunnen,
want de wonden zijn inmiddels wel geheeld... denkt ze. Maar dan ontdekt ze dat
uitgerekend Levi - de man die destijds haar bruiloft ruïneerde - haar nieuwe buurman

is! Kristan Higgins heeft meer dan twintig romans op haar naam staan, waarvan vele op
de bestsellerlijsten van onder andere de New York Times en USA Today prijkten. Wat
haar boeken zo geweldig maakt? Het feit dat haar heldinnen net zo neurotisch, onzeker
en stoer zijn als iedereen, en dat haar boeken zowel hilarisch als ontroerend zijn...
's Nachts verdwijnt de wereld Jaap Robben 2016-01-15 Het alledaagse bijzonder
maken, de ernst met humor omgeven, zoet en zuur mengen tot een nieuwe smaak,
mistroostigheid met optimisme te lijf gaan, vragen stellen die nieuwe vragen oproepen:
dat is wat de gedichten van Jaap Robben doen. In toegankelijke taal werpt Jaap
Robben nieuw licht op gedachten en gevoelens die herkenbaar zijn maar niet altijd
herkend worden. Het is alsof je samen met hem, gezellig onder een paraplu, door een
verrekijker naar de wereld tuurt en je voortdurend verbaast over het aards gewemel.
Koffers zeelucht Hagar Peeters 2013-12-13 In dit speciale e-book worden de gedichten
door de dichteres zelf voorgelezen. Hagar Peeters ontleedt in haar gedichten met een
nauwgezette, objectieve blik de menselijke verhoudingen, en wel bij voorkeur daar
waar menselijke waarneming onnauwkeurig wordt: in liefde en passie. Ze legt
tegenstrijdigheden, tekortkomingen en overdreven verwachtingen in relaties bloot. Dit
gebeurt met een wonderbaarlijke speelsheid, die zelfs de meest troosteloze waarheden
acceptabel maakt. Hagar Peeters debuteerde in 1999 met de dichtbundel Genoeg
gedicht over de liefde vandaag. Daarna publiceerde zij Gerrit de Stotteraar. Biografie
van een boef (2002), waarvoor haar de Nationale Scriptieprijs en de Utrechtse
Boekhandels Prijs werden toegekend.
Noem me bij jouw naam Andre Aciman 2018-12-24 Noem me bij jouw naam is het
verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale en erudiete
jongen, en de Amerikaanse intellectueel Oliver, die als zomergast bij Elio’s ouders aan
de Italiaanse kust verblijft. Aanvankelijk veinzen ze onverschilligheid jegens elkaar,
maar wat er werkelijk sluimert is onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het aftasten
begint. Vanuit het diepst van hun wezen bloeit iets op dat hen voor het leven zal
tekenen. Want wat zij ontdekken is volledige herkenning en overgave. Zelden heeft een
auteur de psychologische manoeuvres van aantrekkingskracht scherpzinniger weten te
vangen dan André Aciman in deze roman: een onbeschroomde, onsentimentele en
hartverscheurende ode aan de passie.
Net even anders Kristan Higgins 2015-11-10 Toen Posey Osterhagen zestien was,
brak Liam Murphy haar hart. Niet dat ze iets hadden – daar was hij véél te cool voor –
maar hij was wel een soort vriend van haar. Tot hij haar hart brak, dus. Nu, vele jaren
later, zit ze daar natuurlijk echt niet meer mee. Het gaat prima met haar! Ze heeft een
ietwat merkwaardige maar zeer liefhebbende familie, leuke vrienden, een eigen bedrijf,
een relatieachtig iets... Kortom, niets te klagen. En ze zit zeker niet op Liam te wachten.
Waarom slaat haar verraderlijke hart dan op hol als ze hem weer ziet? Oké, hij is nog
steeds verpletterend... alles, en je zou je kunnen voorstellen dat een vrouw in zwijm
voor hem zou vallen. Maar zij dus niet, want dat is wel het laatste waar ze zin in heeft.
Er zit er maar één ding op: ver bij hem uit de buurt blijven! Nu maar hopen dat het lot
haar daarbij een beetje wil helpen...
The Nothingness of Ben Brad Boney 2012-11-23 Ben Walsh is well on his way to
becoming one of Manhattan’s top litigators, with a gorgeous boyfriend and friends on
the A-list. His life is perfect until he gets a phone call that brings it all crashing down: a
car accident takes his parents, and now he must return to Austin to raise three teenage
brothers he barely knows. During the funeral, Ben meets Travis Atwood, the redneck

neighbor with a huge heart. Their relationship initially runs hot and cold, from
contentious to flirtatious, but when the weight of responsibility starts wearing on Ben, he
turns to Travis, and the pressure shapes their friendship into something that feels a lot
like love. Ben thinks he’s found a way to have his old life, his new life, and Travis too,
but love isn’t always easy. Will he learn to recognize that sometimes the worst thing
imaginable can lead him to the place he was meant to be?
Top Secret Sarina Bowen 2021-02-19 LobsterShorts, 21 Atleet. Stiekem een
wetenschapsgek. Verdomd sexy. LobsterShorts: Dus. Hier gaan we dan. Mijn vriendin
wil voor haar verjaardag... een triootje. SinnerThree: Je hebt de juiste app gedownload
voor een seksdate. LobsterShorts: Heb je dit soort dingen al eens eerder gedaan? Met
een andere man? SinnerThree: Heel vaak. Ik ben een gelijke kansen speler. Jij?
LobsterShorts: [krekels!] SinnerThree, 21 Student bedrijfsmanagement. In het geheim
een mannelijke danser. Verdomd sexy. SinnerThree: Nou, ik ben ertoe bereid als jij dat
bent. Mijn leven is een beetje een puinhoop op dit moment. School, werk, familiestress.
Oh, en ik woon naast de meest vervelende kerel ter wereld. Ik heb de afleiding nodig.
Weet je zeker dat je dit wilt? LobsterShorts: Ik wil het misschien een beetje meer dan ik
wil toegeven. SinnerThree: Hey, niets mis met het verleggen van je grenzen...
LobsterShorts: Vertel dat maar aan mijn controle-freak vader. Hoe dan ook. Wat als dit
trio vreemd is? SinnerThree: Dan is het vreemd. Het is niet zo dat we elkaar ooit nog
moeten zien. Toch? Beloof me gewoon dat je niet verliefd op me wordt. LobsterShorts:
Nu zou dat niet levensveranderend zijn... Lezers over Elle Kennedy & Sarina Bowen:
Sarina Bowen en Elle Kennedy hebben een heerlijk liefdesverhaal afgeleverd, dat een
beetje buiten de standaard paden wandelt. Ik hou daarvan. Een grappig en mooi
verhaal over omgaan met je geaardheid en vriendschap. Vlotte schrijfstijl waardoor je
het boek heel snel uitgelezen hebt. Een aanrader voor wie houdt van feelgood.
In een mens John Irving 2012-05-07 In een mens is een meeslepende roman over
verlangen, geheimhouding en seksuele identiteit. Een boek over de liefde in al haar
verschijningsvormen en een gepassioneerd betoog voor seksuele verscheidenheid.
De wereldverzamelaar Ilija Trojanow 2008 De avonturen van de 19e-eeuwse Britse
officier Richard Burton, een taalvirtuoos die inlichtingenwerk verrichtte in Arabië, Afrika
en Brits-India voor het Engelse leger, maar zich tegelijkertijd vereenzelvigde met de
inheemse bevolking en haar levenswijze overnam.
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren
op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy
Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het beste romantische
debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van New York Timesbestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de beste vriend van Drew Evans uit
Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate
levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje
ontmoet womanizer, ze worden verliefd op elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl.
Het is een goed verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen
ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette,
dacht ze dat ik alles behalve bijzonder was – ik was hetzelfde als iedere andere vent
die haar belazerd en gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het
tegenovergestelde overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er
seks in het spel is. Het is misschien duidelijk welke kant dit verhaal op gaat. Maar het

interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist hoe we daar gekomen zijn.
Land van honing Susan Wiggs 2017-07-04 Isabels droom komt eindelijk uit: ze begint
een kookschool in de prachtige Californische haciënda Bella Vista, het huis waarin ze
is opgegroeid. Het opgeknapte landhuis en de omliggende landerijen zijn er de perfecte
plek voor. En dat ze door alle drukte haar verleden even achter zich kan laten, is
natuurlijk mooi meegenomen. Lang lukt dat echter niet: journalist Cormac O'Neill duikt
plotseling op. Hij wil een boek schrijven over Isabels grootvader, Magnus Johansen, en
over diens oorlogsverleden in Denemarken. Door Macs aanwezigheid blijft van Isabels
geordende leventje weinig over.. Bovendien confronteert hij haar met haar
geschiedenis, iets wat ze juist niet wil. Het lijkt haar dus maar beter om hem helemaal
niet meer te zien...
Smeltend ijs Ilija Trojanow 2011-10-24 De gletsjers in de Alpen smelten en Zeno, een
gletsjeronderzoeker, verliest zijn baan. Tot overmaat van ramp loopt ook zijn huwelijk
op de klippen. Omdat hij het ijs niet kan missen, wordt hij reisleider op een cruiseschip
dat moedige toeristen naar Antarctica brengt. De vervuiling die de mens daar
veroorzaakt, raakt Zeno diep. Als een kunstenaar dit laatste ongerepte gebied op aarde
misbruikt voor een kitscherige kunsthappening slaan bij Zeno de stoppen door.
De nacht is jong Joseph O'Connor 2015-01-08 Op een middelbare school in ZuidEngeland in de jaren tachtig ontmoet Robbie Goulding de ongrijpbare Fran Mulvey.
Verbonden door hun liefde voor muziek vormen ze een schoolbandje. Wanneer
schoolgenote en celliste Sarah-Thérèse en haar getalenteerde broer, drummer Seán,
zich bij hen voegen, is The Ships in the Night klaar om hun droom een
wereldberoemde rockband worden na te jagen. Maar is hun vriendschap daartegen
bestand? Met De nacht is jong heeft O Connor een onweerstaanbare roman
geschreven over een alles overstijgende jongensdroom, vriendschap en de kracht van
muziek. `Je hebt van die zinnen die precies goed zijn; beter hadden ze niet geschreven
kunnen worden. De nacht is jong barst ervan. Briljant. The Guardian `Kopen dit boek.
En smeek de uitgever om de soundtrack. Mail on Sunday Joseph O Connor geldt als
een van de grootste auteurs van dit moment. Eerder verschenen van hem onder
andere de spannende roman De verkoper en de veelgeprezen roman Stella Maris.
Vrijdagen bij Enrico's Don Carpenter 2015-04-22 Vrijdagen bij Enrico’s is het verhaal
van een groep schrijvers uit San Francisco en Portland tijdens de vroege, onstuimige
dagen van de Beat-scene – een tijd van dromen en onbegrensde mogelijkheden. We
volgen auteur Charlie en zijn jonge vrouw Jaime, beiden laverend tussen de opwinding
van beginnend schrijverschap en de melancholie van niet ingeloste ambities. Op
vrijdagen spreken ze af in het kleine café Enrico’s met vrienden en andere aspirantschrijvers. Soms praten ze over het schrijverschap, maar meestal drinken ze, halen ze
herinneringen op of beledigen ze elkaar – het ultieme kenmerk van broederschap.
Carpenter tekent een zorgvuldig en nostalgisch portret van San Francisco en Portland
in de jaren ’50 en vroege jaren ’60; van schrijvers en bohemiens, van huwelijken en
vrije liefde, van vriendschappen en onuitgesproken rivaliteit, van manuscripten die nooit
gepubliceerd zullen worden en het onverwacht doorbreken als schrijver. Het
manuscript van Vrijdagen bij Enrico’s was in de vergetelheid geraakt sinds de dood van
de auteur, maar werd onlangs ontdekt en afgerond door Jonathan Lethem.
Niets blijft verborgen Simon Beckett 2011-04-21 Acht jaar geleden werkte forensisch
antropoloog David Hunter met gedragsdeskundige Sophie Keller aan het onderzoek
naar twee verdwenen meisjes. Hoofdverdachte Jerome Monk stemde ermee in te laten

zien waar hij zijn slachtoffers begroef. De zoektocht werd een fiasco. Een letterlijke
schreeuw om hulp zorgt er nu voor dat het verleden wordt opgerakeld. Samen met
Sophie gaat David Hunter alsnog op zoek naar de graven van de slachtoffers van
destijds. Maar de monsterlijke Monk is intussen ontsnapt uit de gevangenis.. Simon
Beckett werkte als freelance journalist voor Engelse kranten, zoals The Times, The
Daily Telegraph en The Observer. Zijn thriller De geur van sterfelijkheid was zijn grote
doorbraak als schrijver. Zijn boeken zijn inmiddels internationale bestsellers. Niets blijft
verborgen is zijn vierde David Hunter thriller.
De verraders David Bezmozgis 2015-05-28 Baruch Kotler, een beroemde
Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen Israëlische politicus. Wanneer hij weigert
een compromis te sluiten over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever,
besmeuren Kotlers opponenten zijn reputatie door zijn relatie met een veel jongere
vrouw te openbaren. Op de vlucht voor de pers vertrekt het koppel naar Jalta, de
badplaats op de Krim waar Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische
confrontatie met een voormalige vriend, die er veertig jaar eerder voor zorgde dat
Kotler naar de goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet Kotler een rekening
vereffenen met hen die hem hebben verraden en met hen die hij op zijn beurt heeft
verraden, onder wie zijn tienerdochter, zijn zoon die een eigen moreel dilemma heeft in
het Israëlische leger, en zijn echtgenote die jarenlang gevochten heeft voor zijn
vrijlating en hem altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman over
moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.
Het mooie van ons Kristen Proby 2020-07-15 Riley Gibson is trots dat haar restaurant
Seduction mogelijk op 'Best Bites TV' komt. Misschien is dit de grote doorbraak waarop
ze heeft gewacht. Als Riley Trevor Cooper ontmoet, de producer van de show, schrikt
ze van de intense chemie tussen hen.
Huiver M. Stiefvater 2010-12-20 En toen opende ik mijn ogen en waren alleen Grace
en ik er nog ¿ helemaal niets behalve Grace en ik ¿ en drukte ze haar lippen op elkaar
alsof ze mijn kus binnen in zich wilde houden, terwijl ik dit moment vasthield dat zo
kwetsbaar was als een vogel in mijn handen. Al jaren doet Grace niets liever dan de
wolven in het bos achter haar huis observeren. Er is één wolf met goudkleurige ogen ¿
haar wolf ¿ die haar hart sneller doet kloppen. Maar elk jaar verdwijnt hij bij het
aanbreken van de zomer, om pas bij de eerste vorst weer tevoorschijn te komen. Die
zomer ontmoet Grace Sam, een jongen met goudkleurige ogen die haar direct de adem
beneemt. Hij is haar wolf, ze weet het, ze voelt het. Als de winter nadert moet Sam
vechten omdat hij de wolf in hem voelt groeien, maar de liefde van Grace niet wil
verliezen¿
In de wolfsmuil Adam Foulds 2014-09-05 'In de wolfsmuil' is een roman over oorlog en
de maffia, over onschuld en verval, over de onherroepelijkheid van de geschiedenis.
Tegen de achtergrond van een door maffiosi geregeerd Sicilië rond het eind van de
Tweede Wereldoorlog volgen we twee geallieerde soldaten in hun pogingen de oude
orde van vóór Mussolini te herstellen. Ze worden hierin geholpen door een
teruggekeerde maffioso – die intussen zijn duistere zaakjes weer opzet. Het lot van
deze mensen botst met de gewelddadige krachten van de geschiedenis.
De valkentroon Karen Miller 2015-05-27 De Valkentroon is het eerste deel in Karen
Millers gloednieuwe, epische fantasy-reeks De Kroon van Hebzucht, Macht en Strijd.
Miller maakte eerder naam met Koningmaker, Koningbreker en Spreker voor de God,
en is een van de bestverkopende fantasy-auteurs, met wereldwijd meer dan een

miljoen verkochte exemplaren op haar naam. In een uiteengevallen koninkrijk betaalt
iedereen de bloedige prijs van ambitie Een kind van adellijke afkomst heeft zijn zinnen
gezet op het terugveroveren van zijn vaders troon. Een bastaardheer die in opstand
komt tegen zijn tirannieke neef vergiet meer bloed dan hem lief is. De weduwe van een
hertog tart, in een poging haar dochter te beschermen, de ambitieuze heren die hen
beiden in hun macht hebben. En twee broers, met heel verschillende ambities,
ontdekken de ware betekenis van verraad. Niets blijft zoals het was. Huizen zullen
vallen, koninkrijken herrijzen, maar zij die strijden om de Valkentroon zullen elke stap
met bloed moeten betalen. ‘Dit verhaal is complex en fascinerend; fans van George
R.R. Martin en Joe Abercrombie opgelet!’ Publishers Weekly
De vertroosting van de filosofie Anicius Manlius Severinus Boethius 2010
Overdenkingen in proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade
gevallen Romeinse ex-consul (480-524).
Waarom gelukkig zijn als je ook normaal kunt zijn? Jeanette Winterson 2012-06-26
Openhartig, pijnlijk eerlijk en rauw: Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn geeft
een heel nieuw inzicht in de ontwikkeling van het schrijverschap van de belangrijkste
vrouwelijke romancier van Engeland. Het geeft de lezer een kader waarin Jeanette
Wintersons romans gelezen kunnen worden en een beter begrip van haar werk. In
Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn beschrijft Winterson haar vroegste jeugd,
de breuk met haar adoptieouders en de zoektocht naar haar echte moeder. Jeanette
Winterson debuteerde in 1985 met Sinaasappelen zijn niet de enige vruchten. De BBC
bewerkte deze roman tot een televisieserie, die in ons land door de NOS onder de titel
Sinaasappels en demonen werd uitgezonden. Verder verschenen van haar onder meer
De passie, Op het lichaam geschreven, Vuurtorenwachten en De stenen goden. Van
haar roman Op het lichaam geschreven werden in Nederland 25.000 exemplaren
verkocht. Ze ontving de Engelse Whitbread Prize for Best First Novel en de
Amerikaanse E.M. Forster Award. Winterson woont in Oxfordshire en Londen. Zie ook
www.jeanettewinterson.com.
Wij Sarina Bowen 2020-02-14 Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen
ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan
Wesley beleeft een recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om
professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij
houdt: Jamie Canning, zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een
probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet
houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs
zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten
verstoppen is klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de
druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel
als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft.
Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen
zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak
boven hen komt wonen, beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als
de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de
relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele situaties, een
vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint
groen er hot uitzien.
Tuurrrlijk! Jane Costello 2011-04-01 Wanneer Zoë op haar trouwdag in de steek wordt

gelaten door haar grote liefde Jason, kan ze de medelijdende blikken van familie en
vrienden niet langer verdragen. Zoë vlucht naar Amerika en komt terecht in Boston,
waar ze als nanny gaat werken bij de knorrige maar ongehoord sexy alleenstaande
vader Ryan. Met zijn twee schattige kindertjes Ruby en Samuel kan ze het al snel goed
vinden. Met Ryan maakt ze knallende ruzie. Was hij maar minder aantrekkelijk.
Gelukkig kan Zoë altijd terecht bij haar kleurrijke groepje nieuwe vriendinnen Trudy,
Amber en Felicity, net als zij Engelse nannys. Maar kunnen die haar redden wanneer
haar verleden plotseling hinderlijk op de stoep staat?
De geschiedenis van een genotzoeker Richard Mason 2011-07-18 Amsterdam, 1907.
Piet Barol is een charmante, intelligente jongeman die probeert te ontsnappen aan zijn
kleurloze bestaan. Hij verlaat zijn vader en de stad Leiden om werk te zoeken in de
hoofdstad. De puissant rijke familie Vermeulen-Sickerts neemt Piet in dienst. Hij wordt
de privéleraar van hun zoon Egbert, een jongen met een groot muzikaal talent die al
anderhalf jaar lang weigert naar buiten te gaan. Niet alleen de twee zussen van de
jongen, maar ook zijn moeder Jacobina raken in de ban van de jonge leraar. Piet is
vastberaden om met hulp van de familie een weg te vinden naar de hogere klassen,
maar wanneer hij door Jacobina wordt verleid, lijkt zijn zorgvuldig uitgedachte toekomst
in gevaar te komen. In Geschiedenis van een genotzoeker beschrijft Richard Mason de
sensuele en meeslepende avonturen van de schaamteloos ambitieuze held Piet Barol.
Het is een zinnenprikkelende historische roman, voor de lezers van Het parfum en Les
liaisons dangereuses.
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie
Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar
geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle
contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de
laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon
een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley
spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de
grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar
moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om
zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is
genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft
lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen.
Kan een nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende
zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het
kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog
veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op
hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs dat het gevaarlijk is
om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
Het donkerste water Sharon Bolton 2018-01-09 Lacey Flint heeft een woonboot op de
Theems betrokken, en begint deel uit te maken van de kleurrijke gemeenschap die in
Londen op de rivier woont. Elke dag zwemt ze ook in de Theems. Op een vroege
zomerochtend vindt ze tijdens het zwemmen een in doeken gewikkeld lichaam van een
jonge vrouw. Het lijkt toeval – Lacey werkt sinds kort bij de rivierpolitie en weet hoeveel
lichamen er elk jaar uit de Theems gevist worden. Maar onderzoek lijkt aan te tonen dat
dit lichaam bedoeld was voor haar om te vinden. Ook al is ze geen inspecteur meer, ze
kan niet anders dan zich met deze zaak bemoeien... ‘Boltons sfeerbeschrijvingen doen

denken aan het beste Scandinavische thrillerwerk.’- Trouw ‘Bolton trakteert haar lezers
opnieuw op zowel een spannend mysterie als een fascinerend landschap. Dit keer is
een hoofdrol weggelegd voor de Theems: een modderige, vieze, dreigende rivier, die
het leven en de geschiedenis van Londen in zich draagt.’ – The Huffington Post
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