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werkelijkheid verliest zij zich in dromerijen, waarna de angst alleen maar
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog

verhevigd terugkomt. Het noodlot slaat langzaam maar onvermijdelijk toe. De

nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het

roman waarmee Couperus in 1889 debuteerde, is meteen ook zijn meest

dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als

gelezen boek geworden, dat hem direct beroemd maakte. Couperus schiep

vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden

met deze naturalistische roman een vrouwenportret dat tot ons klassieke

verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak

erfgoed behoort.

onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug

Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942

te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt

tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor

12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van

zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van

de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde

in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid

spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van het

van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse

Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten

filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad

worden gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder

Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor

de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de oorlog een boek te

negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het

publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen. In maart 1945 stierf

eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en

Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

een inleiding van Bianca Stigter

De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het

Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van

dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het

Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een absolute

Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest gelezen boeken ter wereld.

aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het

Het is in meer dan dertig landen verschenen en er zijn meer dan zestien

decor van de levens van drie heel verschillende vrouwen. Elk op hun eigen

miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons

manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een

meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de

gelukkige toekomst in een snel veranderende wereld. Mathilda is zestien als

schaduw is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle

haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de

mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet kunnen leven."

indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s

Primo Levi

voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige landgoed de

Lélia George Sand 1833

Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar

Voor al tijd en eeuwig (De herberg van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie Love

tante is, maar voordat Agneta haar over haar afkomst kan vertellen, wordt

2019-03-26 “Sophie Love's vermogen om magie over te brengen aan haar

Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen

lezers uit zich in krachtige en beeldende zinnen en beschrijvingen. Dit is het

het kende verandert voorgoed. In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen

perfecte romantische boek voor op het strand, met een belangrijke nuance:

handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar

het enthousiasme en de prachtige beschrijvingen besteden onverwacht veel

geluk. In de pers ‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.'

aandacht aan de complexiteit van veranderende liefde, maar ook van

De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als

veranderende psyches. Het is een prachtige aanbeveling voor romantieklezers

een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over

die op zoek zijn naar wat meer diepgang in hun leesleven.” --Midwest Book

Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’ Avrobode

Review (Diane Donovan) “Een erg goed geschreven roman over de

Lawinegevaar Suzanne Vermeer 2016-11-08 Chantal Donkers breekt

worsteling van een vrouw (Emily) die haar ware identiteit zoekt. De auteur

definitief door als strafrechtadvocate na het winnen van een zaak die vol in de

doet het geweldig met haar personages en haar beschrijvingen van de

aandacht van de media staat. Ineens hoort ze bij 'de groten' en is ze een graag

omgeving. De romantiek zit erin, maar wordt niet overdreven.

geziene gast in nieuws- en actualiteitenprogramma's. Dat de roem ook een

Complimenten aan de auteur voor dit fantastische begin van een serie die

keerzijde heeft, ontdekt ze als ze te maken krijgt met een stalker. Om even te

zeer vermakelijk belooft te zijn.” --Books and Movies Reviews, Roberto

ontsnappen aan alle stress en drukte boekt Chantal een skivakantie naar

Mattos (over Voor nu en voor altijd) Voor altijd en eeuwig is het tweede boek

Zwitserland met haar vriend Niels. Maar een week voor vertrek gaat 's

in de romantische serie De herberg in Sunset Harbor, die begint met het

avonds de deurbel. Er staat een meisje op de stoep dat beweert de dochter te

eerste boek: VOOR NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily Mitchell is gevlucht

zijn van Chantals jongere zus Amber. De zus met wie ze al ruim tien jaar

van haar baan, appartement en ex-criend in New York, in ruil voor haar

geen contact meer heeft. Het meisje stelt zich voor als Fenna en stapt naar

vaders verlaten huis aan de kust van Maine. Ze heeft verandering nodig in

binnen met de woorden: 'Mama zegt dat ik bij jou veilig ben.'

haar leven. Ze gebruikt haar spaargeld om het historische huis te renoveren

Eline Vere Louis Couperus 2013-07-05 De meeslepende, virtuoos vertelde

en er ontstaat een relatie met Daniel, de beheerder. Emily bereidt zich voor

geschiedenis van Eline Vere speelt zich af in de kringen van de gegoede

om de Herberg te openen naarmate Memorial Day nadert. Maar niet alles gaat

Haagse burgerij aan het einde van de negentiende eeuw. De

zoals gepland. Emily komt er al snel achter dat ze geen idee heeft hoe je een

onafwendbaarheid van het noodlot krijgt gestalte in de zwakke,

B&B runt. Het huis vereist ondanks haar inspanning dringende reparaties die

overgevoelige en wankelmoedige Eline, een meisje van stand, begaafd, maar

ze niet kan betalen. Haar gierige buurman is nog steeds vastberaden om het

niet in staat zich aan te passen aan het `banale leven . Door haar angst voor de

haar moeilijk te maken. En het ergste van alles: juist wanneer haar relatie
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met Daniel opbloeit, komt ze erachter dat hij een geheim heeft. Een geheim

2666 Roberto Bolano 2013-09-17 Meesterwerk van de Chileense auteur

dat alles zal veranderen. Haar vrienden dringen erop aan dat ze terugkomt

Roberto Bolaño, wiens oeuvre wij met ingang van dit najaar (opnieuw)

naar New York en haar ex-vriend probeert haar terug te winnen, dus Emily

zullen uitgeven, te beginnen met deze postuum verschenen roman die wordt

moet een levensbeslissing maken. Probeert ze het uit te houden in haar

gezien als Bolaño's magnum opus: een hallucinerende, epische roman

vaders oude huis in een klein stadje? Of keert ze haar nieuwe vrienden,

gesitueerd in de grensstreek tussen Mexico en de Verenigde Staten, waar

buren en leven de rug toe, evenals de man waar ze verliefd op is geworden?

voortdurend vrouwen en meisjes worden vermoord. Niemand weet wie

Voor altijd en eeuwig is het tweede boek in een geweldige nieuwe

achter de (honderden) moorden zit: de maffia, een psychopaat, de overheid?

romantische serie die je zal laten lachen, huilen en pagina's tot diep in de

2666 is een universeel verhaal over goed en kwaad, leven en dood, fictie en

nacht omslaan. En het zalje liefde voor het romantische genre opnieuw doen

feit, een van de belangrijkste romans die deze eeuw zijn verschenen.

opbloeien. Het derde boek is binnenkort verkrijgbaar.

Harlequin Kerstspecial Carole Mortimer 2020-11-03 Het mooiste kerstcadeau

Aboe Bakar Maurits (pseud. van P.A. Daum.) 1894

dat je kunt geven is... liefde. Miljardair onder de mistletoe Wanneer Sophie op

De witte leeuwin Henning Mankell 2011-10-24 Het derde avontuur van de

het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te

onovertroffen inspecteur Wallander Met de moord op makelaar Louise

redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn

Åkerblom komt Kurt Wallander voor een van de ingewikkeldste opgaven

eeuwige liefde krijgen... Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond

uit zijn loopbaan te staan. Op de plaats van de misdaad wordt een vinger

komt Amelia vast te zitten door een blizzard. Gelukkig verblijft ze in een

gevonden die toebehoort aan iemand met een donkere huidskleur. Alles wijst

luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van haar

op een executie. En intussen beraamt een groep fanatieke Zuid-Afrikaanse

knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten

Boeren een aanslag op Nelson Mandela.

volhouden. Alleen, is het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis

Familiegeheimen Astrid Holleeder 2020-07-09 Familiegeheimen - het slot

Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag, staat haar eerste liefde, Gideon

van een trilogie, samen met Judas en Dagboek van een getuige - is een

Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar verwondering

pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen. Een leven

wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie

waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde

van kerst! In elk geval niet door haar... toch?

en niet voor de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig

De smekelingen Aeschylus 1991 Tragedie over 50 jonge vrouwen die tot een

en meeslepend over het leven dat zij en de andere leden van de familie -

huwelijk gedwongen worden met hun 50 neven.

moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar kinderen Richie en

Man man man, het boek Domien Verschuuren 2020-10-27 Na de

Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar

prijswinnende podcast nu: Man, man, man - het boek. Over alles waar

vooral is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je

mannen zich mee bezighouden. In Man man man, het boek vertellen Domien

afscheid van een gezinslid? Hoe leef je met gevoelens van schuld, angst en

Verschuuren, Bas Louissen en Chris Bergström – bekend van de podcast Man

verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe gezinsformatie tot elkaar en tot de

man man – je alles wat je altijd al wilde weten over mannen maar nooit

buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken met haar

durfde vragen. Net zoals de podcast bevat dit boek openhartige gesprekken

therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste

over mannelijkheid. Het biedt een kwetsbare en grappige inkijk in hoe De

zielenroerselen, en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar

Moderne Man zichzelf tegenwoordig ziet, en hoe ‘mannelijk’ hij denkt over

dochter Miljuschka, over wie ze nog niet eerder schreef. 'Wat ga je nu

een hele reeks aan onderwerpen. Daarnaast bevat het boek enkele langere

doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar nog niet

persoonlijke verhalen, waarin de auteurs ‘geen gêne hebben om over emoties

heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'

te praten of te tonen wie ze echt zijn’. Man man man is met maandelijks

Een huwelijk in Indie Mina Kruseman 1873

meer dan een half miljoen streams een van de meest beluisterde podcasts in

In corontaine Youp van 't Hek 2020-10-08 De nieuwe bundel van Youp! Ooit

Nederland. De theatervoorstellingen die voortkwamen uit de podcast lokten

vroeg de hoofdredacteur van NRC Handelsblad aan een groep lezers welke

duizenden mensen naar de zalen. Man man man, het boek is de volgende stap

columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp! Daarna vroeg hij

in hun succesverhaal. ‘Dit is een fenomeen, het is niet anders te omschrijven!’

welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer:

Eva Jinek ‘Hun onderlinge gesprekken, steeds over een ander thema, zitten

Youp! En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp

vol bijzondere momenten. De sleutel naar het succes is hun openhartigheid.’

zelf moet daar hartelijk om lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar

**** de Volkskrant

spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken mening over hem

Carwash Christophe Vekeman 2021-05-26 Rot toch op met je romans vol rare

hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus

schijnproblemen trauma’s en neuroses en mensen die alsmaar wenen niets is

totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door

er minder interessant dan je – burps – binnenwereld hou toch op met ons

de moord op George Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe

met al die onzin te vervelen Het zeventiende boek van Christophe Vekeman

normaal, wetende dat het oude normaal ook niet echt normaal was. Is het

is niets minder dan de eerste musical in de geschiedenis van de

nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel zeker. Dat

wereldliteratuur. Carwash vertelt het verhaal van twee jonge geliefden die

laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn

in een kleine truck een grote lading jeans naar ’t verre Bullet moeten

kracht? Of juist zijn zwakte?

brengen. Of is het toch iets anders dat zij vervoeren? Wie zal het zeggen?

Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk

Eén ding staat vast: Carwash is een buitengewoon meeslepend boek dat

feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler

onweerstaanbaar inviteert tot meeleven, lachen en zelfs meezingen. Een

O’Neils belangrijkste voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van

zonovergoten verhaal dat je zult verslinden, handenwrijvend en breed

maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens

grijnzend, met eenzelfde zorgeloze gretigheid als waarmee je vroeger naar je

zelf ook wat te vieren, want Snow Crystal, het ski-resort dat hij met zijn

favoriete jeugdserie op tv keek.

broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn

Ethan Frome Edith Wharton 2018-12-19 In Ethan Frome volgen we de

beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag absoluut niet laten merken

levens van een aantal mensen in een klein dorpje op het platteland van New

dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna

England aan het begin van de twintigste eeuw. De verteller is voor zaken in

Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van haar hobby

het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld uitziende man, Ethan

haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze

Frome, en besluit meer over hem te weten te komen. Vervolgens vertelt het

al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet

boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw Zeena en haar nicht

dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen

Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het boek is in 1993

delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler

verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton (1862-1932) was een

kust haar, en nu is alles anders...

Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de prestigieuze
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Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of

bezoeken van de plantage voelt zij zich onverwacht aangetrokken tot

Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en

eigenaar Leo, een ruige man met een bewogen verleden. En wanneer Elliots

in haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.

schokkende verraad naar boven komt en niets meer is wat het lijkt, is Leo de

Als van jou houden verkeerd E. L. Todd 2020-07-09 Cayson en Skye genieten

enige bij wie Louisa terechtkan. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië

van hun geluk tijdens de wintermaanden. Ze slapen elke nacht samen in

geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd

hetzelfde bed. En ze brengen elk moment van de dag met elkaar door. Maar

een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. Zij is de bestsellerauteur van onder

hun fysieke relatie neemt maar geen hoge vlucht. Skye realiseert zich dat ze

andere De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman.

bang is om echt intiem te worden, omdat ze beseft dat ze nooit weer gewoon

Over Voor de moesson: 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende

vrienden kunnen worden als hun relatie niets zou worden. Wanneer ze dit

pageturner en bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een

aan Cayson bekent, leidt zijn reactie tot een kantelmoment. Slade geniet meer

scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.'

dan goed voor hem is van zijn leven als vrijgezel. Hij vindt het heerlijk om

Lancashire Post Over De vrouw van de theeplanter: 'Mijn ideale boek:

elke avond uit te gaan met een ander meisje en houdt van zijn vrijheid. Maar

mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.'

als Trinity een stomme beslissing neemt en daardoor zichzelf in een

Santa Montefiore 'Rijk en ongelooflijk levensecht. De vrouw van de

gevaarlijke situatie brengt, laat hij alles zomaar vallen om haar te helpen. Zijn

theeplanter is historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.' The

hulp wordt echter niet gewaardeerd. Slade en Trinity vechten een ware

Sunday Express

veldslag uit, en vol verachting wenst hij dat ze gewoon zou verdwijnen.

Bij elke wending Brenna Aubrey 2020-11-03 Dus jij wilt een held zijn?

Maar wanneer het op een avond van te veel bier en whisky tussen hen

Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een pijnlijk

escaleert, gebeurt het onverwachte. Een nacht van dronken seks tegen de

verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles

muur van zijn appartementsgebouw bevredigt hen allebei meer dan ooit.

in de hand, en met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het

Maar wat zal dit voor hun onderlinge relatie betekenen?

laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn plaats gevallen. Je prinses bevindt

De tovertest Marieke Nelissen 2017-09-26 Kinderboeken over heksen: wat is

zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt omdat Mia zich

daar nou niet leuk aan? 'De tovertest' is het vijfde deel in de grappige serie

zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft,

'Verhalen uit de Heksenkeet', voor lezers van 7 tot 10 jaar. Een tovertest voor

maar te koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de

de heksen in De Heksenkeet De Heksenkeet is een spannend huis met

controle terug te krijgen, hoe harder ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij

krakende trappen en piepende deuren, waar regelmatig rare dingen

niet oplossen door een paar regels programmeringscode te schrijven. Hij zal

gebeuren. Dat is niet zo verwonderlijk, want de vier bewoonsters - Sybil,

diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven... of haar voor altijd

Lidwien, Stella en Luna - zijn niet alleen heks maar ook nog eens knettergek.

verliezen.

In De tovertest krijgen de vier onverwacht bezoek. Flier Zater van de

De gezongen aarde Bruce Chatwin 1988 Een reiziger door Australië wordt

commissie van heksen en tovenaars staat op de stoep van De Heksenkeet, om

door de Aborigines geïnspireerd tot speculaties over de oorspronkelijke

de heksen eens flink aan de tand te voelen. Hij heeft namelijk gehoord dat er

nomadische leefwijze van de mens.

nog wel eens iets misgaat met hun toverkunsten... De volgende ochtend

De kust van de Syrten Julien Gracq 1981

begint een heuse tovertest. En er staat heel wat op het spel: als de opdrachten

De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan Rhodes, De

mislukken, mogen de heksen niet langer in De Heksenkeet blijven wonen.

Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun koningen

Lukt het Stella, Luna, Sybil en Lidwien om Flier Zater te slim af te zijn? En

verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun nieuwe,

is de tovenaar eigenlijk wel te vertrouwen? Femke Dekker & Marieke

verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn nieuwe

Nelissen Femke Dekker en Marieke Nelissen (ill.) weten als geen ander wat

koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle kanten tegengewerkt.

jonge lezers aanspreekt. Beiden hebben al vele educatieve kinderboeken op

Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden Bergen, een plek

hun naam staan. 'Verhalen uit de Heksenkeet' is hun eerste gezamenlijke

vol duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van rebellen uit Limeros.

project. Met aanstekelijke humor in tekst en beeld laten ze kinderen de magie

Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én troonopvolger om op de bouw

van het lezen ontdekken.

toe te zien. Ondertussen moet prinses Cleiona van Auranos hulpeloos toezien

Huurmoord Chris Bradford 2017-11-07 Huurmoord van Chris Bradford

hoe haar koninkrijk uiteenvalt door de beslissingen van Gaius. Ze is echter

Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn

niet vergeten wie er achter de dood van haar vader en geliefde zitten, en ze

gevaarlijkste opdracht tot nu toe. In een land dat geregeerd wordt door

zint op wraak. Zelfs als dat betekent dat ze moet samenwerken met de rebel

criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische

die medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er

miljardair en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het

is meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk

welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere plannen

en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog

en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige

altijd voor het grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd al

zwakke plek, en Connor moet samen met zijn rivaal Jason een schild vormen

prinses worden, maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en prinsen

tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor

redt van vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig koos ze voor

en Jason samen moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije

een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is Morgan dol op

voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,

fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem Michelle Rowen

James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed

schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes woont en werkt in

thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De Bodyguard-serie

Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het vervolg op haar fantasy-

Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie

debuut De Wraak van de Kroonprinses.

De weg van de krijger De weg van het zwaard De weg van de draak De ring

Hereniging J.D. Robb 2018-10-09 ‘Hard en waanzinnig sexy.’ Stephen King

van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring

New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar getraumatiseerd

van de hemel

gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe

De Saffierweduwe Dinah Jefferies 2019-06-14 Ceylon, 1935. Louisa Reeve en

naam: Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde

haar man Elliot lijken een stel te zijn dat alles heeft; zij is de dochter van een

detective van de New Yorkse politie, maar haar verleden blijft haar

succesvolle Britse juwelier, hij een charmante zakenman vol levenslust. Maar

achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met een surpriseparty,

hun allergrootste verlangen mist: een kind. Terwijl Louisa met miskramen

maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en

worstelt, trekt Elliot zich terug en brengt hij steeds meer tijd door op een

rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is

nabijgelegen kaneelplantage met uitzicht op de Indische Oceaan. Wanneer hij

hij dood. Niemand op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert

plots sterft moet Louisa het mysterie dat hij achterlaat alleen oplossen. Bij het

zich deze Julianna maar al te goed. Het lijkt erop dat Julianna haar zinnen
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heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel zal vergeten.

overgeplaatst naar Bergen aan Zee. De Oud-Maar-Niet-Dood-club is uit elkaar

De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN

gevallen. Af en toe is er een Omanido-reünie waarbij het ouderwets gezellig

Detective en Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt

wordt en de drank ruimhartig vloeit, maar verder is er niet veel meer om

en meegesleept wil worden in een spannend maar ook romantisch verhaal, is

naar uit te kijken. Hendrik moet constateren dat de tijd niet meer zo mild

dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle ingrediënten die garant staan

voor hem is: hij wordt steeds vergeetachtiger en begint het overzicht te

voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de straten van

verliezen. Dat levert het nodige gestuntel op. Hij besluit opnieuw een

New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar

dagboek bij te gaan houden in een poging weer wat meer grip op de

tegenstander te boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl

werkelijkheid te krijgen. En anders kan hij er in ieder geval nog eens

Alles verandert altijd Lieven D’hulst 2019-10-10 Alles verandert altijd is een

nalezen wat hij allemaal vergeten is. Het leven wordt er niet aangenamer op

onmisbaar instrument voor de literair vertaler in opleiding en de beginnende

als ook in Bergen aan Zee het coronavirus alles op zijn kop zet. En helaas is er

en gevorderde professional bij het vertalen in en uit het Nederlands. Voor het

geen Evert meer om er foute grappen over te maken, al doet de voorheen zo

eerst worden hier alle belangrijke aspecten van het literair vertalen helder

brave Hendrik zijn best om zijn vriend hierin te evenaren. Gelukkig heeft hij

en bevattelijk samengebracht: de zakelijke en financiële aspecten, de

nog drie trouwe vrienden over om hem op het rechte pad te houden: Leonie

basiskennis en vaardigheden die deze activiteit veronderstelt, de algemene

(88), Frida (10) en Juffrouw Jansen (4). Die laatste is zijn hond, het

kernbegrippen en uitdagingen, het vertalen van de traditionele literaire

afscheidscadeau van Evert. Samen met deze bondgenoten sleept Hendrik zich

genres, maar ook van kinder- en jeugdliteratuur, literaire non-fictie en

opgewekt naar de eindstreep.

filosofie, en de ‘nazorg’ in de vorm van revisie, marketing en promotie. Het

Waterland Suzanne Vermeer 2020-07-21 Extra spanning van de

boek is een initiatief van het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV), en

bestverkopende Nederlandse thrillerauteur van 2019. Claudette heeft haar

bevat bijdragen van 23 vertaalexperts (wetenschappers, opleiders en

hectische leventje in Amsterdam achter zich gelaten en is met haar man een

vertalers), onder eindredactie van Lieven D’hulst en Chris Van de Poel.

bed and breakfast begonnen in Umbrië. Onder de Italiaanse zon geeft ze

Beiden zijn lid van het wetenschappelijk comité van het ELV, een

kookcursussen aan toeristen en van het begin af aan is het een groot succes.

partnerschap van de Taalunie, de KU Leuven en de Universiteit Utrecht, in

Het leven lacht haar toe, maar wat vrijwel niemand weet is dat ze niet

samenwerking met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor

vrijwillig uit Nederland is vertrokken. Al meer dan tien jaar draagt ze een

de Letteren. Met bijdragen van Erik Bindervoet, Henri Bloemen, Paul Claes,

geheim met zich mee en door de komst van een jonge Nederlandse vrouw

Harm Damsma, Goedele De Sterck, Nicolette Hoekmeijer, Jeanne Holierhoek,

en haar moeder dreigt het verleden haar nu in te halen. Tijdens een etentje

Onno Kosters, Stella Linn, Niek Miedema, Janny Middelbeek-Oortgiesen,

valt een naam. Claudette dacht dat ze voorgoed afscheid had genomen, maar

Philippe Noble, Jelle Noorman, Franco Paris, Désirée Schyns, Carlo Van

nu blijkt dat sommige zaken niet weggaan. Dat fouten niet zomaar

Baelen, Laura van Campenhout, Jeroen Vandaele, Chris Van de Poel, Barber

verdwijnen. En dus zal ze moeten terugkeren naar waar het ooit allemaal

van de Pol, Luk Van Haute, Fedde van Santen, Ine Willems.

begon...

De vijfde vrouw Henning Mankell 2011-10-24 Het zesde avontuur van de

De Noordzeemoorden 2 IJskoud Isa Maron 2014-12-06 Op een koude

onovertroffen inspecteur Wallander Terug van een reis naar Rome met zijn

novemberdag worden de doorgewinterde rechercheur Maud Mertens en de

vader valt Kurt Wallander in de dagelijkse routine van autodiefstallen en

jonge Kyra Slagter weer samengebracht door een mysterieuze zaak. Twee

inbraken. Totdat ene Holger Eriksson dood wordt aangetroffen, gespiest op

jonge kinderen verdwijnen op bijna hetzelfde moment. Hoewel de politie

negen bamboepalen. Nog twee andere gruwelijke moorden volgen. De

met man en macht onderzoek doet, kan dat niet voorkomen dat er de

moorden zijn zorgvuldig voorbereid en zijn geënsceneerd als openbare

volgende dagen meer kinderen ontvoerd worden. Er is geen enkele

executies. De dader lijkt een boodschap te willen uitdragen.

connectie tussen de verdwijningen: ze vinden overal in West-Nederland

Faust Johann Wolfgang von Goethe 1865

plaats, de kinderen zijn tussen de acht en twaalf jaar oud en er wordt geen

Zeven vette jaren Etgar Keret 2014-03-06 In Zeven vette jaren doet Etgar

losgeld geëist. Diverse Amber Alerts leveren niets op. Hoe meer kinderen

Keret op tragikomische wijze verslag van zeven jaren van zijn persoonlijk

verdwijnen, hoe groter de onrust in het land wordt. Voor Mertens vormen

leven, die samenvallen met de eerste levensjaren van zijn zoon Lev. De

de verdwijningen een onwelkome herinnering aan een oude zaak waarin

Israëlische samenleving is in ieder verhaal voelbaar: of het nu gaat om zijn

een jong meisje slachtoffer werd. Toch maakt dit juist dat ze verbeten achter

ouders, die de Holocaust hebben overleefd; zijn zus, die met haar elf kinderen

de ontvoerders aan gaat. Kyra weet wat het is als een familielid wordt

in de meest orthodoxe buurt van Jeruzalem woont; of om zijn door hem

weggerukt en je vol vragen achterblijft: ontvoerd, vermist, vermoord? De

verafgode broer, die pleit voor de legalisering van softdrugs en een volleerd

zaak spoort haar nog meer aan haar eigen vermiste zus te vinden: vier jaar

olifantenfluisteraar blijkt te zijn. Met deze verhalen op het kruispunt van

geleden verdween Sarina, zonder spoor of bericht. Tot Kyra ineens een

journalistiek, autobiografie en fictie, slaagt Keret erin om via de microkosmos

briefkaart van Sarina ontvangt. IJskoud is het tweede deel in de spannende

van zijn eigen leven een indringend, ontroerend en toch humorvol beeld te

serie De Noordzeemoorden! 'Een mooie mix van gruwel en Hollandse

geven van het huidige Israël. Etgar Keret is een van de belangrijkste

"gewoonheid", onberispelijk en met veel vaart geschreven.' VN Thrillergids

hedendaagse Israëlische schrijvers. Zijn boeken verschijnen in vierendertig

over De Noordzeemoorden 1

landen en hij publiceert onder andere in Le Monde en The New York

Lokaas Lee Child 2011-06-17 In dit tweede deel in de bloedstollende Jack

Times. De verhalenbundels Verrassing en Superlijm werden geroemd

Reacher-serie van Lee Child wordt Reacher ontvoerd wanneer hij iemand op

vanwege hun uitbundige verbeeldingskracht. `Briljant. Ik ken niemand die

straat een handje helpt... In Lokaas, het tweede deel in de bloedspannende

schrijft zoals hij. The Guardian `Etgar Keret is een genie. The New York

Jack Reacher-serie van Lee Child, ontmoet ex-militair Jack Reacher tijdens

Times

een ontspannende wandeling in Chicago een aantrekkelijke jonge vrouw die

Opgewekt naar de eindstreep Hendrik Groen 2020-11-03 Het allerlaatste

slecht ter been is. Reacher helpt haar een handje, maar als ze zich omdraaien

dagboek van Hendrik Groen, de meest geliefde bejaarde van Nederland Voor

kijken ze recht in de loop van twee revolvers. Drieduizend kilometer verder

iedereen die wil weten hoe het met Hendrik Groen gaat na zijn eerdere

zitten ze vast in een geheim kamp in het uitgestrekte noorden van Montana.

dagboeken Met de eerste twee dagboeken is Hendrik Groen tweevoudig

De vrouw zegt dat ze Holly Johnson heet en een FBI-agente is. Holly heeft

winnaar van de NS Publieksprijs Van de boeken van Hendrik Groen zijn

lef en ze is sterk, maar de doorgewinterde Reacher voelt dat er meer achter

meer dan 900.000 exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen en hij is

steekt. Bovenal beseft hij dat ze een team moeten worden en elkaar moeten

vertaald in 36 landen De tv-series van de dagboeken trokken wekelijks

vertrouwen, willen ze overleven... Lee Child is winnaar van de prestigieuze

gemiddeld meer dan 2 miljoen kijkers ‘Overtuigend en ontroerend.’ NRC

Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster

Handelsblad 'Vol humor en tragiek.' Algemeen Dagblad Vanwege de sluiting

door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd

van het verzorgingshuis in Amsterdam-Noord is Hendrik Groen

in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens
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Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter wereld. ‘Compleet verslavend.’

dood heeft Merlijn nooit een aflevering van GTST bekeken, geen films van

The New York Times ‘Jack Reacher is de hedendaagse James Bond, een held

zijn vader opgezet of interviews gelezen. Hij wilde het niet en hij kon het

waar je niet genoeg van kunt krijgen.’ Ken Follett

misschien ook wel niet. Inmiddels is Merlijn begin twintig en voor hem voelt

Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende karakters

het soms alsof ook zijn eigen leven op een bepaalde manier stil is blijven staan

en achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de verdwijning van

en hij denkt dat dat iets met zijn vader te maken kan hebben. Voor het eerst

hun oudste dochter naar een sekte beginnen de problemen.

gaat Merlijn daarom echt op zoek naar wie Antonie was. Merlijn bezoekt

Zondagsleven Judith Visser 2020-10-06 Rinkelende telefoons, felle lampen,

familieleden en vrienden die hij hiervoor altijd uit de weg ging. Hij praat

rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee. Voor Jasmijn Vink, die

met ze over Antonie, wat hij wilde, waarin ze op elkaar lijken. Wat weten zij

autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware beproeving. In

van Antonie, van zijn depressies? En kunnen ze Merlijn helpen aan meer

Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige en

mooie herinneringen aan zijn vader? En wat vertelde hij in interviews? Hoe

overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven

klinkt zijn stem? Kortom, in Nu ik je zie gaat Merlijn op zoek naar

water kan houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad

antwoorden in alles wat zijn vader heeft nagelaten. In de pers ‘Tien jaar na

van de liefde. Liefde voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen

zijn vaders dood durfde Merlijn op zoek te gaan: naar wie zijn vader eigenlijk

om haar heen, en in het bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar

was en uiteindelijk naar zichzelf, wat ontzettend moeilijk en ontzettend

te begrijpen... Waar Zondagskind ging over opgroeien met autisme, gaat

moedig is. Want als je zo’n zware stap durft te nemen kun je door met het

Zondagsleven over je eigen weg vinden en trouw blijven aan wie je bent.

leven.’ Isa Hoes ‘Als hij aan het slot het graf van zijn vader op Zorgvlied

Nu ik je zie Merlijn Kamerling 2020-09-11 De bijzondere zoektocht van

bezoekt, komt hij tot een prachtige verzoening: “Ik zag mijn vader en ik zie

Merlijn Kamerling naar zijn vader, nu in midprice Het leven en de dood van

mezelf.”’ NRC Handelsblad ‘Onthutsend eerlijk.’ De Telegraaf

Antonie Kamerling staan bij miljoenen mensen in het geheugen gegrift.

Reiziger-serie / Het vuur van de herfst / druk 2 D. Gabaldon 2008-10

Maar zijn zoon Merlijn weet helemaal niet zo veel van zijn vader. Sinds zijn
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