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De geur van appels. Uit het Afrikaans vertaald Mark Behr 1995 De politieke, maatschappelijke en fysieke
bewustwording van een 11-jarig jongetje in Zuid-Afrika.
Het gym Karin Amatmoekrim 2011-11-24 De Surinaamse Sandra woont in een achterstandswijk. Ze gaat als
enige uit haar wijk naar het zelfstandig gymnasium. Alles op 'het gym' is anders dan ze gewend is. Haar
klasgenoten zitten op hockey, praten onverstaanbaar bekakt en hebben belachelijke namen als Jojanneke en
Liselotte. Hoe moet Sandra omgaan met de kakkers die ze nu vrienden noemt? En wat moet ze doen met die
ene klasgenoot die vastberaden is haar het leven zuur te maken? Sandra vecht voor een plek in een wereld
waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe regels volkomen onbegrijpelijk zijn. Het gym is een briljant
en schrijnend verhaal over de multiculturele kramp van Nederland, eindelijk eens van binnenuit en met
ongelooflijk veel humor beschreven door een van Nederlands meest getalenteerde schrijvers. Karin
Amatmoekrim publiceerde eerder drie romans, die allemaal lovend werden ontvangen door de pers. Voor
haar laatste roman Titus (2009) won ze de Black Magic Woman Literatuurprijs. Ze schrijft regelmatig voor
nrc.next, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. 'Amatmoekrim schrijft direct, precies en dwingend.'
vrij nederland 'Amatmoekrim blijft de nieuwsgierigheid prikkelen.' de volkskrant
Strafkind. Gevangen bij de nonnen Wieke Hart 2020 In de katholieke opvanghuizen van de Zusters van de
Goede Herder werden tientallen jaren lang duizenden meisjes afgebeuld. Dag in, dag uit verrichtten ze
dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers in Zoeterwoude, Tilburg, Velp en Almelo. Praten was verboden.
Vluchten werd afgestraft. Het laatste opvanghuis werd in 1972 gesloten. In Ierland werden in een klooster
van dezelfde zusterorde 797 lijken van kinderen gevonden. 0Het eerste deel van 'Strafkind' is een
aangrijpend, psychologisch verhaal over het leven van zo?n meisje, geschreven door Wieke Hart. Het tweede
deel door Maria Genova, bevat de historische feiten hoe de katholieke kerk deze kwalijke zaken zo lang
geheim wist te houden. Veel slachtoffers vertellen voor het eerst de schrijnende verhalen die ze zelfs hun
eigen familie nooit kwijt wilden. Jonge meisjes werden voor het minste geringste in een donkere cel
opgesloten of moesten hun eigen braaksel opeten. 0De meeste Nederlanders weten nog niets over het
bestaan van de wasfabrieken. Op dit moment verenigen de slachtoffers zich om compensatie te eisen voor
hun kapotgemaakte jeugd. Voor het eerst onthult een boek wat er bij de nonnen gebeurde.
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De
vrouwen van de Leeuwenhof een absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de
Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen manier
proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft.
Dan komt de indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze
neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet
niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt Europa
verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed. In de
chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek
naar geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de
trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen
Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode
De vrouw in suite 10 Ruth Ware 2017-03-29 Het is gruwelijk genoeg om getuige te zijn van een moord. Het is
nog erger als niemand je gelooft. De vrouw in suite 10 is de nieuwe, razend spannende thriller van Ruth
Ware, bekend van In een donker, donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het
perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar kans op promotie. Maar een moordenaar gooit roet in het eten. En
zij is de enige getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock getuige van een moord, maar niemand gelooft haar.
Vastberaden om erachter te komen wie het slachtoffer was en waarom ze vermoord is, gaat Lo op zoek naar
de waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen dat een moordenaar niet gediend is van mensen die hun neus

in andermans zaken steken...
Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de prijswinnende podcast nu: Man, man, man het boek. Over alles waar mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien
Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man man man – je alles wat je altijd
al wilde weten over mannen maar nooit durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige
gesprekken over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De Moderne Man zichzelf
tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het
boek enkele langere persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties te praten
of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks meer dan een half miljoen streams een van de
meest beluisterde podcasts in Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten
duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap in hun succesverhaal. ‘Dit is
een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’ Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een
ander thema, zitten vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’ **** de
Volkskrant
The Art of Racing in the Rain Garth Stein 2019-09-04 Een gevoelig en humoristisch verhaal over liefde,
loyaliteit en hoop. Nu verfilmd! Enzo weet alles over Denny. Hoe goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt. Hoe
graag hij het wil maken als autocoureur. Hoe hij zijn dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet sowieso veel
van mensen. Dat plannen soms zomaar ineens van de baan zijn. Dat het lastig is op de goede weg te blijven.
Wat dat betreft is het leven net een autorace. Eigenlijk zit Enzo maar één ding in de weg: hij is de beste
vriend en de beschermer van het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij toch in een hondenlichaam?
Waarom kan hij niet praten, niet autoracen en waarom heeft híj niet van die handige duimen? Gelukkig heeft
hij wel zijn wijze neus, waarmee hij zijn familie beter kan doorgronden dan zij zelf. Daarom doet hij er alles
aan om Denny, Eve en Zoë bij elkaar te houden.
Hidden Figures Margot Lee Shetterly 2017-01-10 ***Genomineerd voor 3 Oscars, oa Beste Film, Beste
Scenario (bewerking) en Beste Actrice in een bijrol (Octavia Spencer).*** Hun namen waren Dorothy, Mary,
Katherine en Christine. En zonder hen had Neil Armstrong nooit een voet op de maan kunnen zetten. Deze
zwarte vrouwelijke wiskundigen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de NASA opgeroepen. Ze
werden 'menselijke computers' genoemd, terwijl ze met potloden, papier en eenvoudige rekenmachines de
berekeningen maakten die nodig waren om ruimtereizen mogelijk te maken. Maar hun lunch moesten ze aan
een aparte tafel opeten. Hun fascinerende verhaal wordt in dit boek verteld.
Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte van gratis land lokt Roald en
Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen
en een barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van New York. In dit nieuwe land
hopen ze een goed leven te kunnen opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het
pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden. Maar de inmiddels zwangere
Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een
verschrikkelijke winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden overvallen door de
sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend - en voorgoed. Lees verder »
De sympathisant Viet Thanh Nguyen 2017-05-10 Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit
een generaal van het Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein een
lijst aan het opstellen van mensen die een plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land uit. De
generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust
dat een van hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een meerdere in de
Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze kapitein, een man grootgebracht door een afwezige
Franse vader en een arme Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging studeren aan de universiteit,
maar terugkeerde naar Vietnam om te vechten voor de communistische zaak. Viet Thanh Nguyens
verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze dubbelagent, een man wiens hooggestemde
idealen vereisen dat hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden. Winnaar van: Pulitzerprize,
Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center for Fiction first novel
prize, California Book Award, Asian/Pacific American Literature Award Viet Thanh Nguyen is geboren in
Vietnam en opgegroeid in de Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn verschenen in Best American
Voices, TriQuarterly, Narrative en de Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van het academische boek Race
and Résistance. Hij doceert Engelse en Amerikaanse Studies aan de Universiteit van Zuid-Californië en woont
in Los Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De sympathisant vertelt Nguyen het
verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke overtuigingen botsen met zijn individuele
loyaliteiten. In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan de verhalen over de Vietnamese oorlog
die eerder zijn verschenen, biedt deze roman een belangrijk en onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die
van een communistische sympathisant in gewetensnood.
Een man die Ove heet Fredrik Backman 2013-08-27 Ove is negenenvijftig jaar oud. Mensen noemen hem ‘de
bittere buurman’. Elke ochtend loopt hij een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet fietsen en controleert de
inhoud van afvalbakken, hoewel hij al jaren geen voorzitter meer is van de vereniging van eigenaren. Maar

achter deze pedante façade gaat een trieste geschiedenis schuil. Wanneer de nieuwe overburen op een
novemberochtend per ongeluk zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch en
hartverwarmend verhaal over onverwachte vriendschap, haveloze katten en de kunst van het achteruitrijden
met een aanhangwagen.
De grit factor Angela Duckworth 2016-10-11 Waarom hebben getalenteerde mensen vaak moeite om hun
doelen te bereiken terwijl minder begaafde individuen soms zonder slag of stoot verbazingwekkende
prestaties leveren? Op basis van haar eigen verhaal als dochter van een wetenschapper die zich vaak
beklaagde over haar vermeende gebrek aan intelligentie, beschrijft Angela Duckworth haar loopbaan door
het onderwijs, de consultancybusiness en de neurowetenschap. Het leidde tot de hypothese dat werkelijk
succes vooral ontstaat door een speciale mix van volledige overgave en de vastberadenheid om te werken
aan je langetermijndoelen: grit. In dit boek doet Duckworth, winnaar van de prestigieuze MacArthur Genius
Award, haar theorie uit de doeken en helpt ze iedereen om aan de hand van zes kernwaarden hun eigen gritfactor te bepalen: hoop, inspanning, precisie, passie, rituelen en prioriteiten. Grit gaat voorbij aan clichés als
‘succes is vooral hard werken’ en biedt een frisse en motiverende manier om zelf ongekende resultaten te
behalen.
De buitenstaander Stephen King 2018-05-22 Wanneer het misbruikte en levenloze lichaam van een elfjarig
jongetje wordt gevonden, wijzen ooggetuigen en forensisch materiaal onmiskenbaar in de richting van de
populaire coach van het plaatselijke Little League-team. Maar de verdachte, die met groot machtsvertoon
wordt gearresteerd, heeft een waterdicht alibi. Detective Ralph Anderson raakt na verder onderzoek ook
overtuigd dat hij inderdaad buiten de stad was. Hoe kan hij dan tegelijkertijd op twee plekken zijn geweest?
Wolf Hall Hilary Mary Mantel 2020 Thomas Cromwell (1485-1540), de zoon van een smid, weet zich op te
werken tot staatsman en de belangrijkste adviseur van de Engelse koning Hendrik VIII.
Manhattan Beach Jennifer Egan 2017-10-03 Langverwachte nieuwe roman van Pulitzer Prize-winnares New
York 1940. Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het tijdens de oorlog van de vrouwelijke arbeiders met
banen die voorheen niet voor hen waren weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan,
dochter van een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts in de steek liet. Na een zware duikopleiding
waarbij ze veel moed en wilskracht toont, wordt Anna de eerste vrouwelijke marineduikster. Ze is
vastbesloten het mysterie rond de verdwijning van haar vader op te lossen – ook al betekent dit dat zij zal
moeten infiltreren in de maffiawereld van New York.
In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van
NRC Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna
vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp! En liefst zo snel
mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het
heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem hebben, graag
zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus totaal ontwrichte maatschappij in een wankele
wereld. Bruut uit balans door de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe
normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt
van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is
dat zijn kracht? Of juist zijn zwakte?
Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu
in midprice Het leven en de dood van Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.
Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn dood heeft Merlijn nooit een
aflevering van GTST bekeken, geen films van zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en
hij kon het misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt het soms alsof ook
zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken
kan hebben. Voor het eerst gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt
familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat met ze over Antonie, wat hij wilde,
waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan
meer mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe klinkt zijn stem? Kortom, in
Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar
na zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk was en uiteindelijk naar
zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je
door met het leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied bezoekt, komt hij tot
een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De
Telegraaf
De toegewijde tuinier John Le Carre 2013-04-23 De jonge activiste Tessa Quayle wordt met doorgesneden
keel aangetroffen in een verlaten gebied in Noord-Kenia. De Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt
spoorloos verdwenen. Tessas echtgenoot, Justin, is Brits diplomaat op de ambassade in Nairobi. Ontgoocheld
maar vastbesloten begint hij een zoektocht naar de moordenaars en de ware toedracht van Tessas dood. Hij
ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in gevaar brengt, maar ook al veel meer onschuldige levens
heeft geëist. Justins ontdekkingen geven hem antwoord op wie hij zelf is en wat zijn jonge echtgenote dreef.

De toegewijde tuinier is niet alleen een aangrijpende roman, maar ook een onthutsende en glasheldere
analyse van de uitwassen van kapitalistische hebzucht bij multinationale bedrijven en de funeste gevolgen
daarvan voor het arme deel van de wereldbevolking. `Een indrukwekkende aanklacht, een briljante roman,
een superieure thriller. De Morgen ` een mooi, boos, opwindend en vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij
Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk. The Times Literary Supplement
Brand! Naomi Klein 2019-11-15 Al meer dan dertig jaar weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen,
maar met die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta Thunberg ‘Brand!’ riep en 1,6 miljoen
scholieren wereldwijd haar voorbeeld volgden, begon de urgentie van de situatie werkelijk door te dringen –
en nog gaan de meesten van ons door met leven zoals we dat altijd al hebben gedaan. Naomi Klein schrijft al
tien jaar over het klimaat. Tien jaar waarin de aarde onherstelbare schade heeft opgelopen en de politieke
landkaart ingrijpend is veranderd. Te lang hebben we het economische systeem van ongelimiteerde
consumptie en ecologische uitputting in stand gehouden. Voor Klein – en voor steeds meer mensen – is er
maar één conclusie mogelijk: de economische, sociale en ecologische crises waar we ons in bevinden, houden
sterk verband met elkaar. We moeten onze beschaving ingrijpend veranderen. Het is tijd voor een nieuwe
groene politiek.
Kielzog Per Petterson 2013-10-11 Arvid Jansen heeft zes jaar geleden bij een brand op een veerboot zijn
ouders en twee broers verloren. Nooit heeft hij willen inzien welke invloed deze ramp heeft gehad op zijn
leven en tot welke mislukkingen dat heeft geleid. Maar nu beseft Arvid dat het verlies definitief is en dat hij
met het verleden in het reine zal moeten komen. Hij overdenkt zijn leven en de herinneringen aan zijn vader,
met wie hij altijd een moeilijke relatie had. Het lukt Arvid uiteindelijk zijn isolement te doorbreken, mede
dankzij een Koerdische buurman, die slechts drie woorden Noors kent: ‘dag’, ‘bedankt’ en ‘probleem’.
Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van
zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft
alles in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn
leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots
verdwijnt omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te
koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder ze hem
wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal
diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd verliezen.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today
Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van
maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat
Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken dat hij meer dan
alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft.
Ze heeft van haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren
verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet dat het problemen zal opleveren dat ze
een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler
kust haar, en nu is alles anders...
Elon Musk Ashlee Vance 2016-02-16 Elon Musk is misschien wel de opvallendste en meest gedreven
zakenman van dit moment – een eigentijdse mix van Thomas Edison, Henry Ford, Howard Hughes en Steve
Jobs. Musk valt op door zijn dynamiek en visie in een wereld waar bedrijven vooral zekerheid zoeken. Met zijn
bedrijven PayPal, Tesla Motors, SpaceX en Solar City verandert hij bedrijfstakken en de wereld door op het
allerhoogste niveau te innoveren. In dit boek biedt journalist Ashlee Vance voor het eerst een inkijkje in het
buitengewone leven van de meest gedurfde ondernemer van Silicon Valley. Geschreven op basis van
exclusieve gesprekken met Musk, zijn familie en vrienden, volgt het boek zijn reis tot nu toe: van een ruwe
opvoeding in Zuid-Afrika tot aan de top van de internationale zakenwereld.
Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is... liefde.
Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max
Hamilton weet te redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde
krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar knappe
baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is het wel allemaal
toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde,
Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering wil hij de feestdagen
samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van kerst! In elk geval niet door haar... toch?
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St. Clair is ongetrouwd en
zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar Europa om dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar
zwangerschap te laten beëindigen zoals de bedoeling was, besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die
tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die zou kunnen weten waar
ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die tijdens de Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte

van het Alice-netwerk, heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere vrouwen van het netwerk zijn destijds
verraden, en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie bij haar aanklopt en een naam
noemt die ze al heel lang niet meer heeft gehoord, ziet Eve eindelijk een kans om de waarheid te
achterhalen. In Het Alice-netwerk komen de levens van twee sterke vrouwen bij elkaar door gebeurtenissen
tijdens de Eerste Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed, opoffering en verlossing. Over Het Alicenetwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie, spanning en romantiek.’ Library journal
‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden naar een adembenemende climax. Een geweldige historische roman!’
Historical novel society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel vergeten groep: de
Engelse, Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en
militaire informatie van onschatbare waarde hebben doorgegeven’ ★★★★ VN Thriller- & Detectivegids
De kraamhulp Esther Verhoef 2014-02-25 'De kraamhulp' van Esther Verhoef: haar engste thriller ooit. Als
Didi na een zware bevalling van haar eerste kindje aan bed is gekluisterd, is ze dolgelukkig met de hulp van
de kraamverzorgster. De baby is lief en gezond, maar Didi's herstel gaat langzaam. Miriam de Moor,
werkzaam bij de politie Rotterdam, kan de plotselinge dood van haar broer niet verwerken. Ze vermoedt
kwade opzet van zijn mooie weduwe Hennequin. Tijdens haar zoektocht naar Hennequins verleden groeit bij
haar steeds meer de overtuiging dat ze te maken heeft met een levensgevaarlijke psychopate. En juist deze
vrouw heeft zich onmisbaar gemaakt in het jonge, kwetsbare gezin... 'De kraamhulp' beschrijft tien
beslissende dagen uit het leven van drie jonge vrouwen. Kwetsbaarheid, wilskracht en moordlust komen bij
elkaar in een beklemmende, ontroerende pageturner.
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky 2012-07-05 Charlie gaat naar de bovenbouw. Hij is
zeker geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste
karakter zorgt ervoor dat hij een muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op
de wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die hem hier af en toe bij
helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige
persoon die hij vertrouwt. Aan jou. Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en regisseur. Zijn
debuut De belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het veroorzaakte veel
opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd verboden vanwege de controversiële inhoud.
Chbosky woont in New York. 'De belevenissen van een muurbloem is volwassener dan de meeste young adultliteratuur en zal ook zeker door oudere lezers gewaardeerd worden.' denise kersten, usa today 'Dit verhaal
over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.' school library journal
Kollewijn's vaderlandsche en algemeene geschiedenis Anthonie Marius Kollewijn (Nz) 18??
De leestip Shelly King 2015-03-06 Als Maggie Duprés haar baan bij een groot bedrijf verliest, vreest ze dat
ze weer bij haar moeder zal moeten intrekken. Gelukkig vindt ze al gauw weer werk in een
tweedehandsboekhandeltje, een baan die haar op het lijf geschreven is.Tijdens het lezen van een antieke
uitgave van Lady Chatterley’s Lover vindt ze de betoverende liefdesverklaringen van twee geliefden die
elkaar, zo lijkt het, nog nooit in het echt hebben ontmoet. Maggie besluit op zoek te gaan naar deze Henry en
Catherine om ze te verenigen én het boekwinkeltje te redden van de ondergang. Haar avontuur brengt
echter verwarrende en onvoorspelbare consequenties met zich mee...
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van Jesmyn Ward (1977)
wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder,
Leonie, veroorzaakt met haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem gezamenlijk moeten
ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in plaats daarvan volgt een hellevaart door een
landschap dat nog altijd is getekend door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als Jojo
geteisterd door spoken uit het verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in de onsterfelijke
woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward ontving de National Book Award voor
haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de
prijs twee keer heeft gekregen voor fictie.
Is het nu écht te veel gevraagd? Jeremy Clarkson 2014-03-25 Tja, iemand moet het doen. In een wereld die
ziende blind is, gaat Jeremy Clarkson opnieuw op zoek naar een beetje gezond verstand te midden van alle
dwaasheid en onzin. En dan weet je maar nooit waar Jeremy s oog op valt. Dat kan zijn: Waarom goede
manieren een verspilling van tijd zijn De vervuiling in India als businessmodel Waarom iedereen in Europa
Engels zou moeten spreken Het stelen van hooi De unieke manier waarop een Noor zijn dankbaarheid toonde
Of waarom de Britse politie een voorbeeld zou moeten nemen aan de Nederlandse Dit is Clarkson op zijn
best: grappig, uitdagend en onbevreesd, terwijl hij afrekent met alle onzin in de wereld. Waarom zouden we
ondeugdelijke spullen accepteren? Zouden dingen niet gewoon moeten werken? Waarom doet niemand daar
iets aan? Kortom, Is het nu écht te veel gevraagd?
Het licht van de zee M.L. Stedman 2012-06-15 Het licht van de zee werd weergaloos verfilmd als The Light
Between Oceans, met o.a. Rachel Weisz, Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel
Sherbourne bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en eenzaam leven
voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in april een roeiboot aanspoelt met twee

mensen erin: een dode man en een kleine, springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de man en Isabel
ontfermt zich over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze haalt Tom over om te doen alsof ze
hun eigen dochter is. Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren naar het vasteland worden ze geconfronteerd
met veel vragen van hun familie en vrienden, en met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje...
De pers over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’ Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’ NBD/Biblion
‘Stedman weet het aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je meevoelt met alle personages.’ Gooi- en
Eemlander ‘Een enorm pakkend en dramatisch verhaal over de liefde van een moeder voor een kind.’
Vrouwenbibliotheek.nl
Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van
acht wordt zwaar getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een
nieuwe naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse
politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een
surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en rood haar drukt
hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze
was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen
heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie
van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning
zoekt en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’
Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee
door de straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen wordt
verstoord door een naakte, met bloed besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die ervan overtuigd is
dat hij een moord heeft gepleegd. Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te pluizen, én de
misdadigers. Alles wijst op een satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet in het aanbidden van
de duivel.
Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de bestverkopende Nederlandse thrillerauteur
van 2019. Claudette heeft haar hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een
bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze kookcursussen aan toeristen en van
het begin af aan is het een groot succes. Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze
niet vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een geheim met zich mee en door
de komst van een jonge Nederlandse vrouw en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens
een etentje valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar nu blijkt dat
sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar
waar het ooit allemaal begon...
Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond
mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In
Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en overzichtelijke wereld voor zichzelf
kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente
pad van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien
met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.
Shoe Dog Phil Knight 2016-05-04 Autobiografie van de grootste sportschoenenmaker ter wereld Phil Knight
richtte in 1964 samen met hardloopcoach Bill Bowerman Blue Ribbon Sports op, in het begin als distributeur
voor de Japanse schoenmaker Onitsuka Tiger. Ze begonnen met een startkapitaal van slechts $1200. In 1971
ging het bedrijf verder als Nike Inc. Knight wilde het oorspronkelijk Dimension 6 noemen. Jeff Johnson,
Knights eerste werknemer, verzon de naam Nike – uitgesproken als naikie. Phil Knight over de naam Nike: 'Er
spookten een heleboel dingen door mijn hoofd. Ten eerste dat Johnson erop gewezen had dat alle grote
merken korte namen hebben. Twee lettergrepen of minder. En dat ze allemaal een harde klank in de naam
hebben, een letter als de K of de X, die in je hoofd blijft hangen. Dat klonk allemaal zinnig. En was van
toepassing op Nike. Ik vond het mooi dat Nike de godin van de overwinning was. Ik wilde winnen.' De swoosh
van Nike werd in 1971 voor slechts $ 35 ontworpen door Carolyn Davidson. Knight was niet razend
enthousiast over het logo. 'Ik zal er wel aan wennen,' was zijn eerste reactie.
Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten van hun geluk tijdens de
wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met
elkaar door. Maar hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze bang is om
echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon vrienden kunnen worden als hun relatie
niets zou worden. Wanneer ze dit aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet
meer dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om elke avond uit te gaan met
een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor
zichzelf in een gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn hulp wordt

echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze
gewoon zou verdwijnen. Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen escaleert,
gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de muur van zijn appartementsgebouw
bevredigt hen allebei meer dan ooit. Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?
Handboek voor de Romeinse soldaat / druk 1 Lesley Sims 2006 Van alles wordt verteld over de opleiding van
een rekruut in het Romeinse leger, zijn wapens, kleding, kampen en forten etc. Met veel illustraties in kleur.
Vanaf ca. 10 jaar.
Brooklyn Colm Tóibín 2016-06-07 De jonge Ierse Eilis emigreert naar Brooklyn voor een beter leven.
Aanvankelijk heeft ze het niet naar haar zin, maar dankzij dansavonden op zaterdag en een studie
boekhouden gaat ze zich er stilaan thuis voelen. Wanneer ze naar aanleiding van het overlijden van haar zus
terugkeert naar haar vaderland loopt ze Jim, een oude bekende en nieuwe liefde, tegen het lijf. De keuze
wordt hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika, waar ze samen is met Tony, of in het
vertrouwde Ierland blijven voor Jim.
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