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wereld binnenleidt, met nog grotere geheimen dan ze zich ooit had
kunnen voorstellen.
Wat nooit is verteld Elliot Perlman 2014-01-14 In Wat nooit is verteld
probeert de jonge Afro-Amerikaan Lamont Williams iets van zijn leven te
maken, Henryk Mandelbrot overleefde de Holocaust en beleeft opnieuw
het verleden op zijn sterfbed en Adam Zignelik, een docent geschiedenis,
vecht voor zijn carrière en grote liefde. De drie levens komen samen in
een groots verhaal over liefde, schuld, geheugen en onverwacht
heldendom. Schokkend, menselijk, briljant Elliot Perlman ontroert met
zijn roman over de schokkende gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog en de harde strijd van Afro-Amerikanen om burgerrechten.
Aan de hand van onbekend historisch materiaal leidt Perlman de lezer
van het Europa van net na de oorlog via de zwarte
burgerrechtenbeweging in de jaren zestig naar hedendaags New York.
`Uitmuntend. Schokkend, menselijk en briljant. The Times `Van een
geweldige rijkdom, boeiend en gelaagd. Zijn meest krachtige werk tot nu
toe. The Washington Post `Een verpletterend aangrijpend werk dat het
verdient om gelezen en herinnerd te worden. The Globe and Mail `Een
aangrijpende pageturner. Publishers Weekly
Migrantenstad Erika Kuijpers 2005
Het verdwenen meisje Jodi Picoult 2012-07-02 Delia Hopkins groeide op
als de geliefde dochter van een alleenstaande vader. Ze heeft nu zelf een

De homesman Glendon Swarthout 2014-07-15 Nebraska, 1850. Boeren
en goudzoekers trekken steeds verder naar het westen maar de winter is
zo onbarmhartig dat vier vrouwelijke pioniers hun verstand verliezen en
naar de bewoonde wereld moeten worden teruggebracht. De
ongetrouwde Mary Bee Cuddy heeft geen andere keus dan de rol van
homesman op zich te nemen, en wordt tegen wil en dank bijgestaan door
George Briggs, een onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis
vol beproevingen: Mary en George delen de zorg voor een groep
krankzinnige vrouwen, maar binden ook de strijd aan met de elementen,
de eenzaamheid en, bovenal, elkaar.
Wat je nooit moet doen Koethi Zan 2013-10-17 De vriendinnen Sarah en
Jennifer houden al jaren een lijst bij van dingen die je nooit moet doen.
Dingen die gevaarlijk zijn, die je altijd moet zien te voorkomen. Als ze
daar op een avond toch van afwijken, heeft dat rampzalige gevolgen. De
meisjes worden ontvoerd en drie jaar lang gevangen gehouden en
misbruikt door een sadist. Tien jaar later probeert Sarah weer een
normaal leven te leiden en zich zo veel mogelijk af te sluiten van de
buitenwereld. Haar ontvoerder staat op het punt vrij te komen, en ze kan
de brieven die hij haar uit de gevangenis stuurt niet langer negeren. Ze
zouden een aanwijzing kunnen bevatten naar Jennifer, die nooit
gevonden is. Sarah volgt het spoor uit de brieven, dat haar een donkere
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dochtertje en staat op het punt om te trouwen met haar jeugdliefde. De
politie roept regelmatig haar hulp in en die van haar trouwe
reddingshond bij het opsoren van vermiste personen. Sinds kort wordt ze
echter geplaagd door verwarrende herinneringen die ze niet thuis kan
brengen, totdat een politieagent haar een geheim onthult dat haar
wereld omvergooit en haar toekomst doet wankelen.
Zeven is zwijgen Lyndsay Faye 2015-04-15 De goden van Gotham speelt
zich af in New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een groot deel
van de stad en maakt velen dakloos. Tegelijk gaat de aardappeloogst in
Ierland verloren. Twee losstaande historische feiten – tot de Ierse
migranten de schuld krijgen van de honger in Manhattan. Timothy moet
op zoek naar een brute seriemoordenaar die de anti-Ierse sentimenten
aanwakkert. Dat kan hem zijn broer, zijn grote liefde en zijn leven
kosten... In Zeven is zwijgen aarzelt rechercheur Timothy in het New
York van 1846 geen moment wanneer de prachtige Lucy Adams hem
vraagt haar te helpen een aantal vrije zwarten te redden uit de klauwen
van twee meedogenloze slavenhandelaars. Maar dat kan alleen als hij
zich aan de andere kant van de wet begeeft – en de enige die hem daar
de weg kan wijzen is zijn verslaafde broer Valentine...
Lokale anesthesie in de tandheelkunde J.A. Baart 2013-08-17 Lokale
anesthesie in de tandheelkunde is een leesbaar praktijkboek met
kwalitatief hoogwaardige anatomische tekeningen en foto's in kleur. Het
is een onmisbaar naslagwerk voor tandartsen, mondzorgkundigen en
degenen die hiervoor studeren. Het boek geeft veel praktische informatie
over de wijze waarop anesthesie kan worden toegediend en over de
intraorale gebieden die bij toepassing van de verschillende methoden zijn
verdoofd. De betekenis van deze handeling kan nauwelijks worden
onderschat. Enerzijds zorgt lokale anesthesie ervoor dat de patiënt
comfortabel en pijnvrij een tandheelkundige behandeling kan ondergaan,
anderzijds stelt het de tandarts in staat deze behandeling rustig en
geconcentreerd uit te voeren. Grondige kennis van de anatomie, de
farmacologie en de wijze waarop de verdoving moet worden toegediend
bij volwassenen en kinderen, is daarvoor onmisbaar. Ook dient men te
beschikken over kennis van de lokale en systemische complicaties en het
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gebruik van lokale verdoving bij medisch gecompromitteerde patiënten.
Aan deze tweede, geheel herziene, druk is een nieuw hoofdstuk over
computergestuurde anesthesie toegevoegd. Daarnaast is op
verschillende plaatsen nadrukkelijk aandacht besteed aan aspecten van
veiligheid, milieu en steriliteit en komen ook nieuwe
anesthesietechnieken aan de orde.Aan deze tweede, geheel herziene,
druk is een nieuw hoofdstuk over computergestuurde anesthesie
toegevoegd. Daarnaast is op verschillende plaatsen nadrukkelijk
aandacht besteed aan aspecten van veiligheid, milieu en steriliteit en
komen ook nieuwe anesthesietechnieken aan de orde.
Een dame in Parijs Alyson Richman 2016-06-22 Parijs, 1940. De stad
begint te wankelen onder de druk van de Duitse bezetters. De jonge
Solange denkt aan de belofte die ze haar grootmoeder Marthe deed. Ze
zal haar kostbare bezittingen bewaren. De prachtige jurken, juwelen en
beroemde schilderijen komen uit het luxueuze, mysterieuze verleden van
haar oma: het Parijs van de belle époque. Als courtisane van de adellijke
Charles leefde Marthe een onafhankelijk en bewogen bestaan. Nu de
situatie in Parijs onder het naziregime steeds gevaarlijker wordt, moet
Solange voor het eerst haar eigen keuzes maken. Ze put kracht uit de
wijze lessen van haar grootmoeder. Zal Solange net als Martha haar
eigen weg kunnen vinden en haar prille liefde kunnen beschermen in de
uitzichtloze tijd van de oorlog? Een dame in Parijs is het
hartverscheurende verhaal over verlies en liefde in oorlogstijd.
Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren
Thomas Salmon 1753
Het schandaal John Sandford 2015-08-18 Politiek. Moord. Een
schandaal./br> Een invloedrijke senator wordt betrapt met zeer
belastend materiaal op zijn computer. De gouverneur gelooft echter in
zijn onschuld, want de senator is veel te intelligent om zoiets te laten
gebeuren. Het zaakje stinkt. Het spoor van Lucas Davenports onderzoek
leidt naar een politieke regelaar die van de aardbodem verdwenen lijkt te
zijn, daarna – wat verontrustender is – naar de politie van Minneapolis
zelf, en uiteindelijk – het meest beangstigende – naar een vrouw die zelfs
Machiavelli nog een paar lesjes in manipulatie zou kunnen geven. Deze
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steenrijke erfgename heeft uitgesproken ideeën over hoe het er op de
wereld aan toe zou moeten gaan, plus het geld, het meedogenloze
karakter en de koelbloedigheid om dit te laten gebeuren.
Vier vriendinnen Robyn Carr 2015-08-20 Ze zijn buurvrouwen en
vriendinnen die genieten van het leven, tot ze tegelijkertijd in zwaar
weer terechtkomen. Gerri was altijd de vrouw bij wie iedereen
terechtkon. Totdat haar huwelijk lijkt te stranden, en ze zich geen raad
weet met wat dat bij haar losmaakt. Andy heeft geen idee wat ze met een
plotselinge en heftige verliefdheid aan moet. En Sonja’s wereld stort in
als haar man haar van de ene dag op de andere in de steek laat. Het is
moeilijk voor ze om elkaar te helpen – ondanks, of misschien juist wel
door het feit dat ze al zo lang elkaars steun en toeverlaat zijn.
Uiteindelijk is het BJ, een vrouw met een verborgen verleden, die hen
helpt de weg naar zichzelf terug te vinden...
De Keulse Mani-Codex Johannes van Oort 2005 Nederlandse vertaling
van een geschrift van de profeet en godsdienststichter Mani (derde
eeuw).
Fasciculus temporum Werner Rolevinck 1480
Shotgun lovesongs Nickolas Butler 2014-07-03 Henry, Lee, Kip en Ronny
zijn samen opgegroeid in het landelijke Wisconsin. Sinds hun jeugd zijn
ze andere paden ingeslagen; Henry bleef op de familieboerderij en
trouwde met zijn jeugdliefde, terwijl de anderen op zoek gingen naar
méér. Ronny werd rodeorijder, Kip zocht zijn fortuin in de stad en
muzikant Lee werd in één klap beroemd met zijn debuutalbum Shotgun
Lovesongs. Nu zijn alle vier weer terug in de stad voor de bruiloft van
Kip en dreigt oud zeer aan de oppervlakte te verschijnen. Iedereen blijkt
de vriendschap anders te ervaren, en de vraag is of de banden nog zo
sterk zijn als vroeger. Shotgun Lovesongs gaat over liefde en trouw, de
kracht van muziek en de plaats waar we echt thuis horen.
Morgen zullen er abrikozen zijn Jessica Soffer 2013-12-06 `Er is een
gezegde in het Arabisch: Bukra fil mish mish. `Morgen, als de abrikozen
bloeien. Of, in andere woorden, misschien morgen. Dat bleef ik maar
denken. Morgen zou ik het doen, morgen. De veertienjarige Lorca kan
urenlang over kookboeken gebogen zitten, op zoek naar recepten voor
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haar moeder. Wanneer ze zich inschrijft bij de kooklessen van de IraaksJoodse weduwe Victoria om masgouf te leren bereiden, en zo de liefde
van haar moeder af te dwingen, krijgt ze al gauw het gevoel dat er meer
tussen hen moet zijn dan hun gezamenlijke liefde voor koken. Tijdens de
kooklessen en hun afzonderlijke zoektochten worden Lorca en Victoria
gedwongen om zowel met het verleden als met de toekomst in het reine
te komen en de waarheid onder ogen te zien, hoe ingewikkeld en
ondenkbaar die ook moge zijn.
Mijn verloren vrouw Alyson Richman 2014-11-20 In het Praag van de
jaren dertig dromen Josef en Lenka over hun toekomst. De geliefden
trouwen ondanks de dreiging van het nazisme. Maar wanneer de oorlog
uitbreekt, verliezen ze elkaar uit het oog. Gescheiden door een oceaan
bouwen ze ieder een nieuw leven op. Nu, meer dan zestig jaar later,
geeft het lot hen een laatste kans het verleden uit te wissen. Een
ontmoeting tussen twee schijnbaar onbekenden roept emotionele
herinneringen op. Is er nog ruimte voor een gedeelde toekomst wanneer
het verleden bruut vernietigd werd? Of is deze ontmoeting een kans om
oude pijn eindelijk los te laten? `Elegant en melancholisch, laat zien hoe
liefde en kunst de duisternis overwinnen. Jenna Blum, auteur van Het
familieportret
Het geheim van mijn moeder J.L. Witterick 2013-10-10 Polen, 1939.De
jonge Helena heeft het huwelijk van haar ouders zien stranden toen haar
moeder Francizka niet langer gebonden wilde zijn aan een nazisympathisant. Vastbesloten om haar dochter op te voeden met andere
waarden, neemt ze een radicaal besluit: ze stelt haar huis open aan
diegenen die aan het nazi-regime proberen te ontsnappen. In de stal en
onder de keuken huisvesten Francizka en Helena twee Joodse gezinnen.
En op zolder maken ze ruimte vrij voor Vilheim, een Duitse soldaat die
niet meer wil vechten in een oorlog waar hij niet achter staat. Geen van
de onderduikers weet van elkaars bestaan. Geen van hen zal de oorlog
overleven als zijn verblijfplaats uitlekt. Jenny Witterick, bankier van
beroep, werd geraakt door het oorlogsverhaal van een Pools gezin en
besloot hun verhaal op te schrijven. Het resultaat is Het geheim van mijn
moeder. Witterick doneert de opbrengsten van haar boek aan de Indigo
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Love of Reading Foundation.
1977 David Peace 2011-09-14 Het is zomer in Leeds en de stad is in de
ban van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van koningin Elizabeth.
Detective Bob Fraser en journalist Jack Whitehead hebben echter andere
zaken aan hun hoofd. Er is een moordenaar op pad, en hij heeft het op
prostituees gemunt. Al snel krijgt hij de bijnaam de Yorkshire Ripper.
Fraser en Whitehead doen allebei hun uiterste best om de man op te
pakken, maar omdat ze het zelf hebben aangelegd met prostituees raakt
het onderzoek in troebel water. Ondertussen neemt het aantal moorden
toe, en het lijkt erop dat Fraser en Whitehead de enigen zijn die beseffen
dat er misschien meer dan een moordenaar aan het werk is.
De draagbare Veblen Elizabeth McKenzie 2016-10-11 De draagbare
Veblen speelt zich af in Palo Alto, Californië, een strijdperk waar old
school antiautoritaire types de degens kruisen met het nieuwe geld van
snelle wetenschappers en Silicon Valley-types. Veblen is net ten huwelijk
gevraagd door de briljante neurowetenschapper Paul, en dat terwijl ze
elkaar nog maar drie maanden kennen. Maar hun verloving wankelt al
meteen. Veblen, amateurvertaalster uit het Noors, ‘freelance zelf’ en
liefhebber van eekhoorns, is zoekende. Ze is vernoemd naar de Noorse
econoom Thorstein Veblen, die ze hevig bewondert en wiens kritiek op
kapitalisme en overconsumptie ze deelt. Maar verloofde Paul staat op het
punt gigantisch succesvol te worden en wil niets liever dan zijn hippieafkomst van zich af schudden. Terwijl Veblen probeert alle
familieperikelen in goede banen te leiden, raakt Paul steeds meer
bevangen door dromen van rijkdom en roem. Een exuberant en uniek
boek, met een van de meest innemende en originele heldinnen ooit.
Geweld in de West 2013-11-07 In Edited byGeweld in de WestEdited by
belichten Victor Enthoven, Henk den Heijer en Han Jordaan (eds.) en
andere auteurs een aantal onbekende aspecten van het Nederlandse
militaire optreden in het Atlantische gebied tussen 1600 en 1800.
The War Reporter Martin Fletcher 2015-10-06 Winner of a Jewish
National Book Award and author of The List and Jacob's Oath, both of
which achieved outstanding critical acclaim, NBC Special Correspondent
Martin Fletcher delivers another breathtaking tale of love, war, and
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redemption. Tom Layne was a world-class television correspondent until
his life collapsed in Sarajevo. Beaten and humiliated, he fell into a hole
diagnosed as Post Traumatic Stress Disorder. Eleven years later he
returns to the Balkans to film a documentary on the man who caused his
downfall: Ratko Mladic, Europe's biggest killer since Hitler, wanted for
genocide and crimes against humanity. Mysterious forces have protected
Mladic for a decade, preventing his arrest, and these shadowy but deadly
foes swing into action against the journalist. Tom soon falls into a web of
intrigue and deceit that threatens his life as well as that of the woman he
loves. Drawing upon his own experiences reporting on the wars in Bosnia
and Sarajevo, Martin Fletcher has written a searing love story and a
painfully authentic account of a war reporter chasing down the scoop of
a lifetime.
De weg door het park Ayelet Waldman 2011-07-25 Emilia heeft altijd
geweten dat ze voorbestemd was voor één man haar wederhelft. Ze wist
zeker dat ze elkaar zouden herkennen als ze elkaar tegenkwamen, één
blik zou voor beiden genoeg zijn. Dat Jack getrouwd zou zijn met een
ander kwam geen moment in haar op. Of dat hij een kind zou hebben; op
deze William, een vroegwijze kleuter, had ze helemaal niet gerekend.
Emilia en Jack krijgen samen een dochter. Als de baby kort na de
geboorte overlijdt stort Emilias wereld in elkaar. De aanblik van spelende
kinderen in Central Park is te veel voor haar en haar woensdagmiddagen
met William dreigen haar ondergang te worden. Wanneer zijn oneindige
stroom vragen steeds vaker over de dood van haar baby gaat is ze de
wanhoop nabij en dreigt ze alles in haar leven kwijt te raken. Begrijpt
niemand haar verlies? Is het zo vreemd medelijden te hebben met jezelf?
Al beseft Emilia het zelf niet, William is juist de enige die haar kan
redden en haar de ware betekenis en waarde van familie kan laten
inzien.
Een weerzien om te zoenen Linda Lael Miller 2014-07-22 Wat de liefde
betreft heeft Hutch Carmody geen geluk. Aan vrouwelijke aandacht heeft
hij geen gebrek, maar een vaste relatie lijkt er niet in te zitten. Kendra,
zijn eerste en grote liefde, raakte hij kwijt. Zijn tweede belangrijke
relatie heeft hij zelf beëindigd. Misschien moet hij zich erbij neerleggen
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dat zijn werk op de Whisper Creek Ranch zijn leven is. Maar dan keert
Kendra terug naar Parable, en is ze dus opeens vlakbij... Hutch was ooit
Kendra Shepherds grote liefde. Ze wist zeker dat dat voor altijd zou zijn,
tot ze na een ruzie vertrok. Nu is ze terug, en blijkt het onmogelijk Hutch
te ontlopen. Ze wil geen relatie meer met hem - tenslotte liet hij haar
destijds zonder slag of stoot gaan. Maar ze is zich wel zeer bewust van
het feit dat hij in de buurt is. Vlakbij, en toch ver weg...
Gustav & Anton Rose Tremain 2016-11-15 Gustav Perle groeit op in een
Zwitsers stadje, waar de Tweede Wereldoorlog ver weg lijkt. Zijn vader is
dood, zijn moeder is een harde, ongelukkige vrouw, die haar best moet
doen het hoofd boven water te houden en niet echt van haar gevoelige
zoontje lijkt te kunnen houden. Alleen bij zijn Joodse klasgenootje Anton
vindt hij wat warmte. Anton heeft een groot muzikaal talent, maar is zo
nerveus van aard dat het de vraag is of hij iets met dit talent zal kunnen
doen. Na een levenslange vriendschap vinden Gustav en Anton een
antwoord op de vragen die hun leven getekend hebben. Waarom hield
Gustavs moeder niet van hem? Kan Anton zijn podiumangst overwinnen?
En wat betekenen de twee vrienden werkelijk voor elkaar?
Fatale affaire Marie Force 2014-04-01 Na een onderzoek met
desastreuze afloop moet Sam Holland, brigadier in Washington DC, een
grote slag slaan om niet alleen haar carrière te redden maar ook haar
zelfvertrouwen te herwinnen. Die mogelijkheid doet zich voor wanneer
senator John OConnor op gruwelijke wijze vermoord in zijn bed wordt
aangetroffen, en Sam op de zaak wordt gezet. Tot haar ontzetting wordt
ze geacht samen te werken met Nick Cappuano, OConnors vriend en
stafchef - én de man met wie ze een aantal jaren eerder een
onvergetelijke onenightstand heeft gehad. De aantrekkingskracht tussen
hen is nog steeds onmiskenbaar, en Sam moet alle zeilen bijzetten om
haar focus op de zaak niet te verliezen. Ze kan zich geen fouten meer
veroorloven, laat staan het bed delen met een essentiële getuige. Vooral
wanneer blijkt dat de moordenaar het niet bij één moord zal laten...
De Ystroom Johannes Antonides van der Goes 1828
Jacob's Oath Martin Fletcher 2013-10-08 As World War II winds to a
close, Europe's roads are clogged with twenty million exhausted refugees
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walking home. Among them are Jacob and Sarah, lonely Holocaust
survivors who meet in Heidelberg. But Jacob is consumed with hatred
and cannot rest until he has killed his brother's murderer, a
concentration camp guard nicknamed "The Rat." Now he must choose
between revenge and love, between avenging the past and building a
future. Martin Fletcher, who won the National Jewish Book Award for
Walking Israel, proved his chops as a novelist with The List, which was
selected as the One Book, One Jewish Community title for the city of
Philadelphia. Now, in Jacob's Oath, Fletcher brings us another touching
novel of love, loyalty, and loss, set in the aftermath of the Holocaust.
De Goldbaum-dynastie Natasha Solomons 2020-05-08 De Goldbaumdynastie van Natasha Solomons is een meeslepende familiegeschiedenis,
in de traditie van Martha Hall Kelly en Tatiana de Rosnay. 1911. De uit
de steenrijke familie Goldbaum afkomstige Greta verruilt tegen haar zin
het mondaine Wenen voor druilerig Engeland om te trouwen met haar
achterneef Albert. De familie Goldbaum verstevigt op deze manier de
familiebanden, want ze weten dat ze – omdat ze Joods zijn – altijd
buitenstaanders blijven. De familieband is hun grootste kracht. De
tegendraadse Greta heeft niets met de zachtmoedige Albert: ze voelt zich
eenzaam, maar vindt haar passie in tuinieren. Met toewijding creëert ze
een paradijselijke tuin, en ook haar liefde voor Albert komt uiteindelijk
tot bloei. Maar zelfs de invloedrijke familie Goldbaum kan de naderende
Eerste Wereldoorlog niet tegenhouden. Voor het eerst in tweehonderd
jaar komen de Goldbaums recht tegenover elkaar te staan. Greta moet
kiezen: het gezin dat ze stichtte, of de familie die ze achterliet. Met De
Goldbaum-dynastie schreef Natasha Solomons een meeslepende
familiegeschiedenis, gebaseerd op een van de rijkste families ter wereld,
de Rothschildts: een familie die zelden in de openbaarheid treedt, maar
de machtigste ter wereld is.
Scarpetta Patricia Cornwell 2016-02-03 In deze zestiende thriller in de
Kay Scarpetta-serie van Patricia Cornwell tracht Scarpetta de waarheid
achter de paranoïde verhalen van een crimineel psychopaat te
ontdekken. Scarpetta is het zestiende boek uit de bloedstollende
bestsellerserie rond patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur
Downloaded from uittreksel-register.nl on August 12, 2022 by
guest

Patricia Cornwell. Deze serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Patholooganatoom Kay Scarpetta vertrekt op verzoek van de politie naar New York
om een psychiatrisch patiënt te onderzoeken die speciaal naar haar heeft
gevraagd. De patiënt, Oscar Bane, is gewond en vertelt Scarpetta een
paranoïde verhaal over een moord waarbij hij betrokken was, maar die
hij niet gepleegd zou hebben. Ook waarschuwt hij dat er nog meer
gruwelijke moorden zullen volgen. Klopt zijn paranoïde verhaal? Loopt er
een moordenaar vrij rond, of is Bane zelf de misdadiger? Scarpetta kan
niet anders dan zelf de jacht op de moordenaar openen. Tijdens haar
zoektocht komt ze echter langzaam maar zeker tot het besef dat de
moordenaar altijd lijkt te weten waar zijn volgende prooi is: zijn ogen
zien alles... Patricia Cornwells werk over de vrouwelijke patholooganatoom Scarpetta is de bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in
Nederland en Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook
werd de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
Verrukkelijk! Ruth Reichl 2015-04-14 Een heerlijke, naar meer smakende
roman met hoge feelgoodfactor Billie Breslin reist naar New York om
daar bij het iconische food magazine Delicious! te gaan werken. Ze vindt
al snel haar plek tussen de kleurrijke collega’s van het tijdschrift en is
overdonderd door de geweldige culinaire scene in downtown New York.
Maar dan wordt Delicious! plotseling opgeheven. Billie kan nog even
aanblijven in het lege kantoor, om de teleurgestelde lezers te woord te
staan. Tot haar verbazing levert deze eenzame klus een bijzondere
ontdekking op. In een afgeschermd deel van de bibliotheek vindt ze
brieven uit de Tweede Wereldoorlog: geschreven door de twaalfjarige
Lulu Swan, aan de legendarische chef James Beard. De brieven van Lulu
bieden Billie niet alleen een nieuwe kijk op de geschiedenis, maar geven
ook een gevoel van verbondenheid met het jonge meisje... 'Reichls
verslavende roman is een traktatie voor iedereen die houdt van een
hartverwarmend boek vol kleurrijke personages. Een heerlijke mix van
smaken, fantasie en emotionele comfortfood.’ – O: The Oprah Magazine
‘De titel klopt perfect... Deze roman is een vat vol verrassingen: een
puzzel die opgelost moet worden, een geheime ruimte, verborgen
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brieven en een parallelle heldin in het verleden die een culinair
wonderkind blijkt te zijn.’ – The New York Times Book Review
De vlucht van de vlinder Kristy Cambron 2014-10-21 Puur kwaad en
intense schoonheid floreren naast elkaar in Auschwitz in Kristy
Cambrons roman `De vlucht van de vlinder New York, 2014. Sera James
organiseert veilingen voor de elite van de kunstwereld. In haar zoektocht
naar interessante stukken, stuit ze op een portret van een onbekend
slachtoffer van de holocaust. Wenen, 1942. De talentvolle concertvioliste
Adele Von Bron weet precies wat ze wil en wat er van haar verwacht
wordt: spelen bij het Wiener Philharmoniker. Maar haar wens om
anderen te helpen is sterker. Als de nazi s ontdekken dat ze Joden helpt
onderduiken, wordt haar rooskleurige toekomst van haar afgepakt en
belandt ze in de horrorwereld van Auschwitz. De vlucht van de vlinder is
het eerste deel in een romanserie over kunstwerken die `verdwenen
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De vertrouwelinge David R. Gillham 2012-11-06 Ontroerend en
meesterlijk debuut 1943. De Tweede Wereldoorlog verscheurt Europa.
Berlijn is een oorlogsstad geworden, vol vrouwen wier mannen aan het
front vechten. Ook Sigrid probeert te overleven zonder haar man, die aan
het oostfront vecht. Ogenschijnlijk leidt ze het leven van een modelDuitse: ze werkt hard, doet haar plicht als soldatenvrouw en zorgt trouw
voor haar schoonmoeder, bij wie ze inwoont. Op een dag raakt ze
ongewild betrokken bij de illegale activiteiten van haar buurmeisje
Ericha. Vanaf dat moment is Sigrids leven als Hausfrauvoorbij, en wordt
de oorlog ook voor haar steeds grimmiger. Wanneer de mysterieuze en
charmante Egon een steeds grotere invloed op haar krijgt, en Ericha
haar hulp nodig heeft, moet Sigrid een allesbepalende keuze maken.
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
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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.
Sonja's zoon Emuna Elon 2018-04-07 In ‘Sonja’s zoon’ van Emuna Elon
ziet Joël Blum tijdens een bezoek aan het Joods Historisch Museum in
Amsterdam toevallig op archiefbeelden van de Tweede Wereldoorlog zijn
moeder – met een blond jongetje op de arm. Eindeloos vaak bekijkt hij de
beelden en één ding staat vast: dat jongetje is hij niet. Die ontdekking
brengt zijn leven aan het schuiven en Joël móét terug naar Amsterdam
om zijn identiteit, het raadsel van het verdwenen jongetje, en het
verleden van zijn moeder te vinden. Joëls rusteloze zoektocht brengt hem
heel dicht bij zijn moeders leven tijdens de oorlog en het dramatische
moment dat ze op het perron, terwijl de trein naar Palestina al bijna rijdt,
op het allerlaatste moment een andere baby in haar armen gedrukt
krijgt. Elon slaagt er uitstekend in Joëls toenemende beklemming op de
lezer over te brengen naarmate hij meer te weten komt over het leven
van zijn moeder als ‘gewone’ joodse Hollandse vrouw die langzaam maar
zeker wordt geweerd uit het openbare leven, waar ze haar hele leven
deel van uitmaakte.
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is
fel tegen het pleiten voor strafvermindering in ruil voor een bekentenis.
In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van justitie heeft ze
nog nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de
invloedrijke advocaat Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij
een manier verzint om het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al
haar principes opzij zetten. Een voor een beginnen verdachten deals af te
wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en misdadigers
vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke
tegenstander schuldig te verklaren.
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Wederkomst Tim Lahaye 2018-01-03 De Antichrist heeft al zijn legers
bijeengebracht in het dal van Megiddo voor de laatste, beslissende slag.
Hij is ervan overtuigd dat dit zijn ultieme triomf wordt: de overwinning
die hem voorgoed op de troon van God zal plaatsen. De gelovigen in
Petra zijn nog veilig, maar Jeruzalem wankelt onder het geweld van de
aanval. Tsion Ben-Juda is gesneuveld. Van de vier oorspronkelijke leden
van het Verdrukkingscommando is er nog maar één in leven - en ook hij
is in levensgevaar. Het is nu ruim zeven jaar geleden dat de Opname van
de gemeente plaatsvond, en bijna zeven jaar geleden dat de Antichrist
een verbond met Israël sloot. De slag van Armageddon woedt in alle
hevigheid. De wereld staat op de drempel van het einde. De gelovigen
kijken reikhalzend naar de hemel. Hoe lang duurt het nog tot Christus
eindelijk terugkomt?
De laatste helden op aarde Max Brallier 2020-02-26 Gevaarlijke
monsters, bloedstollende actiescènes en een flinke dosis humor: hier is
De laatste helden op aarde! Tweeënveertig dagen geleden was Jack
Sullivan een gewone jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn
wereld een TOTALE MONSTER-ZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en
verlaten, en overal lopen er angstaanjagende wezens rond. Maar Jack is
er nog! Vanuit zijn coole boomhut beleeft hij iedere dag als een soort
videogame. Maar in zijn eentje is Jack geen partij voor alle monsters en
zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en slimme monster
Blarg. Dan ontdekt Jack dat er nog meer kinderen in de stad zijn
achtergebleven. En dat de Monster-apocalyps veel leuker is als je
vrienden om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend en gigantisch
grappig.’ – Jeff Kinney, Het leven van een loser
De verborgen taal van bloemen Vanessa Diffenbaugh 2021-06-10 Welke
bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als
kind groeide ze op in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en
moederziel alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd
heeft ze zich volledig afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige
leeftijd vindt ze een baantje als bloemist en weet door haar diepe
connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De Victoriaanse
taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt, totdat een mysterieuze
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bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma’s onder ogen
te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh
(1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek ‘De verborgen
taal van bloemen’ heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte
New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in
42 talen vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde
leven van een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan
uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in Diffenbaughs carrière, want
naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die pleegkinderen
ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier kinderen in
Californië.
Als de rododendron bloeit Santa Montefiore 2016-04-04 Iedereen die van
Ierland houdt zal smullen van Montefiores Deverill-serie De vrouwen van
kasteel Deverill proberen zich staande te houden in de roerige jaren voor
de Tweede Wereldoorlog. Kitty wordt verscheurd door haar liefde voor
Ierland en de wens haar leven met Jack te delen. Celia is vastbesloten
kasteel Deverill in zijn oude glorie te herstellen en stort zich vol overgave
op de renovatie, zich niet bewust van de rampspoed die onafwendbaar op
haar af komt. Bridie probeert wanhopig over het verlies van haar zoon
heen te komen, die ze bij zijn geboorte moest afstaan, en verzint de
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wildste plannen om hem terug te krijgen. Ondertussen groeit er in
Amerika een eenzaam meisje op, dat niets weet van haar familie... De
drie vrouwen staan voor belangrijke beslissingen in hun leven,
beslissingen die hen ver weg kunnen voeren van Ierlands groene kusten
en het kasteel dat hen zo veel jaren heeft verbonden. Is liefde alleen
genoeg om de zware tijd die hun te wachten staat het hoofd te bieden?
De pers over de Deverill-saga: 'Downton Abbey in boekvorm. Goed voor
uren leesplezier.' Vrouwen van nu 'Meeslepend, ontroerend en beeldrijk.'
NBD Biblion
De vondeling Stacey Halls 2020-10-20 1754. Zes jaar nadat Bess haar
onwettige dochter Clara achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze
de dochter die ze nooit heeft gekend terughalen. Ze is geschokt wanneer
ze ontdekt dat Clara al eerder werd opgeëist, door haarzelf. Haar leven
komt op zijn kop te staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar
dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand van Londen
worstelt een jonge weduwe die haar huis al tien jaar niet heeft verlaten
met het verwelkomen van een nieuw kindermeisje. Haar verleden dreigt
haar in te halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit elkaar te
scheuren.
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