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Augustus Jun 16 2021 Een tijdloos verhaal over
vriendschap, loyaliteit en de mechanismen van
de macht. Door de auteur van Stoner en
Butcher's Crossing. In zijn derde grote roman,
winnaar van de National Book Award, vertelt
John Williams het verhaal van de stichter van het
Romeinse rijk, wiens grootsheid even
legendarisch was als zijn grenzeloze ambitie:
Augustus. Vanaf de moord op zijn oom Julius
Caesar tot aan de laatste dagen van het
keizerrijk volgen we Augustus op zijn tocht over
het glibberige pad van de macht: niemand is te
vertrouwen, de senaat wordt beheerst door
eigenbelang en allianties zijn even snel gevormd
als gebroken. Augustus is een meerstemmige
roman: via de gefingeerde brieven,
dagboekaantekeningen, memoires en
reisverslagen van historische figuren als Marcus
Antonius, de dichter Cicero en Augustus' dochter
Julia, maar ook van een eenvoudige soldaat in de
legers van de keizer, verrijst het levensechte
beeld van een man die ervan droomt het
corrupte Rome te bevrijden van het wispelturige
juk van megalomane warhoofden en
roofzuchtige rijken. Net als in Stoner en
dan-sha-ri-riordina-la-tua-vita
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Butcher's Crossing onderzoekt Williams in
Augustus waarden als de verantwoordelijkheid
van het individu, vriendschap en de zucht naar
macht, en weet hij de dilemma's in een
mensenleven als geen ander invoelbaar te
maken. 'Augustus is een meesterwerk' Los
Angeles Times 'De lezer wordt diep in een
wereld gezogen die in al haar complexiteit, luxe,
politiek cynisme, publieke goedgelovigheid en
geweld, verdacht veel op die van ons lijkt' The
New Yorker John Williams (1922-1994) is
wereldwijd herontdekt als schrijver van een
uniek en hartverscheurend oeuvre. Alleen al in
Nederland werden van Stoner en Butcher's
Crossing samen meer dan 300.000 exemplaren
verkocht. Over Butcher's Crossing schreef de
pers: 'Niet elk jaar lees je een boek dat zo
meeslepend is dat je er bijna in verdwijnt en
alles om je heen vergeet. Butcher's Crossing is
zo'n boek. Nog beter dan Stoner' nrc
Handelsblad ***** 'Butcher's Crossing zingt, in
een andere toonsoort, maar mooier, hetzelfde
sombere lied als Stoner. Ziedaar de verrassing
van 2013' de Volkskrant ***** 'Net zo sterk en
verpletterend als de vergeten parel Stoner. Lees
dit boek, het zal je niet berouwen' De Standaard
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der Letteren ****
Voor de moesson Dec 11 2020 De nummer 1
Sunday Times-bestseller 'Voor de moesson is een
zinderende, opzienbarende pageturner en
bevestigt Jefferies' reputatie als een sublieme
verteller en een scherpzinnig observator van de
twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.'
LANCASHIRE POST Over De vrouw van de
theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde,
liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' SANTA MONTEFIORE 'Rijk en
ongelooflijk levensecht. De vrouw van de
theeplanter is historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' THE SUNDAY
EXPRESS 1930, Rajputana, India. Sinds de dood
van haar man zijn de 29-jarige fotografe Eliza en
haar camera onafscheidelijk. Wanneer de Britse
overheid haar naar een van de Indiase
prinselijke staten stuurt om de koninklijke
familie en het Indiase leven te fotograferen,
neemt ze zich dan ook heilig voor er een succes
van te maken. Maar wanneer Eliza bij het paleis
arriveert, ontmoet ze daar de knappe en
mysterieuze broer van de vorst, Jay. Zij wijst
hem op de armoede van zijn mensen, terwijl hij
haar aandacht vraagt voor de
onrechtvaardigheden van het Britse regime.
Maar gaandeweg ontdekken Eliza en Jay dat ze
meer gemeen hebben dan ze op het eerste
gezicht dachten, en komt bovendien de
onthulling van een familiegeheim steeds
dichterbij. Hun omgeving denkt daar echter
anders over. Uiteindelijk zullen ze een keuze
moeten maken; doen ze wat van hen wordt
verwacht of volgen ze hun hart? Voor de
moesson is een romantisch, hartverscheurend
verhaal over een schijnbaar onmogelijke,
allesoverrompelende liefde dat de lezer zal
meevoeren en ontroeren. Dinah Jefferies werd in
1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze
negen was naar Engeland, maar behield altijd
een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. In 2014
publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid
van de tropen, waarna vervolgens de bestsellers
De vrouw van de theeplanter en De dochter van
de zijdekoopman uitkwamen. Voor de moesson is
haar vierde roman. Dinah Jefferies woont met
haar man in Gloucestershire.
WA - L'antica arte giapponese dell'armonia May
28 2022 Il termine “wa” si può tradurre con
“armonia”, tuttavia porta con sé una molteplicità
dan-sha-ri-riordina-la-tua-vita

di significati la cui comprensione permette di
cogliere ogni aspetto della cultura tradizionale
giapponese, caratterizzata da un particolare
senso della bellezza, della pazienza e della
serenità. L’essenza di wa è percepibile ovunque
in Giappone e si manifesta in molti contesti, per
esempio nelle relazioni sociali, nella gestione
degli spazi domestici e pubblici. In questa sola
parola si può percepire lo spirito del Giappone,
che è stato fortemente influenzato dai principi
della filosofia buddhista in ogni aspetto nella vita
quotidiana. Emi Onishi ci spiega come entrare
profondamente in contatto con i valori della
tradizione giapponese più autentica,
introducendo wa nella vita quotidiana attraverso
pratiche ed esercizi di semplice applicazione e
arricchendo così la nostra vita quotidiana di
pace, bellezza, armonia e benessere. Conoscere
l’haiku Creare lo spazio nagomi in casa Imparare
la meditazione metta Scoprire l’armonia del
minimalismo Parlare usando parole di pace e di
armonia Il tempio giapponese, un luogo dove
ritrovare se stessi nella natura L’importanza del
silenzio anche nei luoghi pubblici Lo Zen e la
cerimonia del tè come meditazione
Verliefd Aug 19 2021 Een nieuwe serie van de
immens populaire auteur van After Een prachtig
verhaal over liefde en leugens, angst en
vertrouwen Karina is opgegroeid op een
militaire basis en weet maar al te goed hoe
soldaten eraan toe zijn als ze terugkeren uit een
oorlogsgebied. Toen haar vader werd
uitgezonden en haar broer, Austin, voor de
zoveelste keer in de problemen raakte met de
politie, bleek zij de enige te zijn die de familie bij
elkaar kon houden. Karina weet dat ze ook voor
zichzelf moet zorgen, maar als Austins gedrag
nog schrikbarender wordt, en haar vaders
reacties steeds extremer, balanceert zelfs Karina
op het randje van de afgrond. Dan komt ze Kael
tegen – een gesloten man die ze dolgraag beter
wil leren kennen. De twintigjarige Kael is een
knappe soldaat die twee missies in Afghanistan
heeft doorstaan. Hij is emotioneel beschadigd,
hij laat zich nauwelijks uit over wat hij heeft
meegemaakt. Karina raakt gewend aan zijn stille
aanwezigheid, maar vindt het steeds lastiger om
haar gevoelens voor hem te verbergen. Als Kael
niet blijkt te zijn wie Karina dacht, moet ze
waarheid en leugens proberen te scheiden – en
een belangrijk besluit nemen dat haar toekomst
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voor altijd zal veranderen. In de pers ‘Anna Todd
beschrijft op een sublieme manier hoe een man
denkt en leeft.’ NBD Biblion ‘Heerlijk boek, dat
een sensatie veroorzaakte in de Verenigde
Staten.’ Linda Meiden ‘Anna Todd is een
internationale sensatie.’ Austin Monthly ‘Een
wereldwijde bestseller.’ USA Today ‘Leest als
een tv-serie.’ The Guardian
De dood zingt in Napels Dec 31 2019 Napels,
1931. Een bittere wind raast door de straten van
de stad als er een moord gepleegd wordt in het
donkere stadshart. Het San Carlo Theater staat
op het punt de spectaculaire opera Cavalleria
Rusticana uit te voeren, met in de hoofdrol 's
werelds grootste tenor Arnaldo Vezzi. Maar een
paar minuten voor aanvang wordt de
operazanger dood in zijn kleedkamer gevonden.
Zijn keel is doorgesneden met een stuk spiegel.
Maar op de muren, zijn jas en sjaal is geen bloed
te bekennen... De mysterieuze commissaris
Ricciardi wordt op de zaak gezet. Hoewel het
fascistische regime met zijn spionnen en
corruptie het oplossen van zijn zaak moeilijk
maakt, is hij vastbesloten de waarheid te
achterhalen. De dood zingt in Napels is een
frisse, intelligente misdaadroman, die
geschiedenis en menselijke relaties moeiteloos
mengt.
Sofia draagt altijd zwart Mar 14 2021 Sofia zou
zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd
zwart. Op haar tiende droomt ze er nog van het
liefje van een piraat te worden, maar op haar
zestiende neemt ze een overdosis pillen en wordt
ze opgenomen in een kliniek. En op haar
achttiende volgt ze een prestigieuze
theateropleiding in Rome, om vervolgens in New
York te belanden als een van de vele jonge
actrices die hopen ontdekt te worden. Maar
uiteindelijk is Sofia altijd op de vlucht, voor haar
vrienden, voor haar ouders, voor haar geliefden
en bovenal voor zichzelf. Met grote emotionele
zeggingskracht en psychologische diepgang
beschrijft Paolo Cognetti de moeizame
volwassenwording van de onvergetelijke Sofia.
Net als in zijn geliefde roman De acht bergen
bewijst hij een scherp besef te hebben van de
dringende vragen in het leven.
De ommuurde tuin Aug 07 2020 De relatie
tussen Beth en haar moeder Alice is altijd
moeizaam geweest. Maar wanneer haar demente
moeder op sterven ligt, laat Beth haar leven in
dan-sha-ri-riordina-la-tua-vita
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Londen voor wat het is en komt ze terug naar
huis in Dublin. Samen met haar broer James
blijft ze tot haar laatste adem bij haar moeder.
Wanneer ze de brieven leest die Alice heeft
geschreven als spijtbetuiging over de
ingewikkelde band met haar dochter, blikken ze
terug op hun jeugd. Laat Beth haar moeder
eindelijk toe in haar hart? ‘De ommuurde tuin’ is
een ontroerende en intieme roman over liefde,
spijt en hoop. Catherine Dunne (1954) is een
schrijfster uit Ierland. Als kind schreef ze al
korte verhalen en in 1995 werd ze fulltime
romanschrijver. In 1997 brak ze internationaal
door met haar roman ‘In het begin’, dat op de
Italiaanse bestsellers lijst, Bancarella, belandde
en in meerdere talen vertaald werd. In totaal
bracht ze 10 romans uit, waaronder ‘De
ommuurde tuin’. Typerend voor haar romans zijn
de intieme herinneringen en gebeurtenissen
binnen het gezinsleven.
Kintsukuroi Aug 31 2022 Wat heb jij gedaan met
dat kopje of bordje dat je uit je handen liet vallen
en in kleine stukjes uiteen zag spatten?
Schoorvoetend weggegooid? Doe dat niet! Lijm
de stukken aan elkaar met gouden lijm volgens
de Japanse kintsukuroimethode. De scheuren
maken de vaas juist uniek, net als bij mensen. In
Kintsukuroi maakt Tomas Navarro je wegwijsin
het principe van kintsukuroi, de kunst van het
lijmen met goud. Of het nu gaat om een
gebroken schaal of een teleurgestelde ziel, het
principe is hetzelfde. Leer de schoonheid van het
onvolmaakte te omarmen en je te verzoenen met
imperfecties. Aan de hand van tal van
voorbeelden maakt de schrijver je wegwijs in
zowel theorie als praktijk. Waar is de Japanse
methode op gebaseerd en hoe is deze ontstaan?
Hoe kan je kintsukuroi in je dagelijks leven
toepassen? Lees, leer en lijmtegenslagen met
een gouden randje!
Echte liefde vind je in de boekhandel Nov 09
2020 Voor de liefhebbers van de boeken van Jojo
Moyes en de films You’ve Got Mail en Notting
Hill Nightingale Books, aan de hoofdstraat van
een Engels stadje, is een droom voor de echte
boekenliefhebber. Emilia Nightingale heeft het
echter moeilijk en de verleiding om de winkel te
verkopen is groot. Maar ze heeft haar pas
overleden en zeer geliefde vader beloofd dat ze
zijn werk zou voortzetten. Ook de klanten willen
graag dat de boekhandel blijft. Sarah Basildon,
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de eigenaresse van Landgoed Peasebrook, kwam
vaak haar hart uitstorten. Of had zij ook een
andere reden om langs te komen? Gelukkig heeft
Emilia naast beste vriendin Andrea en collega
Dave ook heel veel aan Marlowe, een goede
vriend van haar vader – die een stuk jonger blijkt
te zijn dan ze dacht... Echte liefde vind je in de
boekhandel is het hartverwarmende verhaal van
Emilia’s gevecht om de boekhandel open te
houden, van haar bijzondere vader en van haar
liefde voor haar klanten en de boeken die ze
allemaal liefhebben. Over de boeken van
Veronica Henry ‘Veronica Henry schrijft
fantastisch.’ Jill Mansell ‘Heerlijke roman over
liefde, verlangen, hoop en dromen.’ Woman and
Home ‘Een heerlijk verhaal over liefde,
compassie en veerkracht’ The Sun
Dan Sha Ri Oct 01 2022 Dan, Sha e Ri sono i tre
ideogrammi giapponesi che rappresentano i
momenti fondamentali dell'arte del riordino
ideata da Hideko Yamashita: "rifiutare" - ciò che
non merita di entrare nelle vostre vite -,
"gettare" - quello che già possedete ma che non
vi serve - e "staccarsi" dal desiderio stesso di
ogni cosa di cui non avete bisogno. Ciò che
rende unico il suo metodo, infatti, è proprio
questo: non è semplicemente destinato a portare
ordine in casa, bensì ad alleggerire la vostra
esistenza da tutto ciò che non è essenziale, che
si tratti di oggetti, di pensieri negativi o di
persone. Perché riflettere sulla vostra relazione
con ciò che vi circonda vi porterà a capire
meglio voi stessi. Un esempio? Conservare un
oggetto solo perché vi è stato regalato o evitare
di usarlo perché troppo bello significa, in realtà,
mettere al primo posto gli altri o non
considerarsi all'altezza. Seguendo i consigli della
Yamashita, invece, riuscirete a trasformare il
vostro rapporto con le cose, ottenendo
significativi miglioramenti non solo
nell'ambiente fisico, ma anche nella vostra vita
emotiva. Una guida che insegna a fare ordine,
ma anche una «meditazione in movimento» che
vi aprirà a una nuova arte di vivere. Per dire per
sempre addio alle tanto odiate pulizie: sia quelle
degli scaffali, sia quelle dei pensieri negativi che
vi affliggono.
De Reiki-technieken van Dr. Hayashi Apr 26
2022
Dictionary Catalog of the Research Libraries of
the New York Public Library, 1911-1971 Mar 26
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Het museum van verbroken beloftes Sep 19
2021 Het museum van verbroken beloftes van
Elizabeth Buchan gaat over onvervulde liefde.
Gesitueerd in Praag (in 1985) en Parijs. Laure
stalt objecten uit die haar helpen haar verleden
onder ogen te komen. Het museum van
verbroken beloftes van Elizabeth Buchan is een
beeldend geschreven liefdesverhaal, gesitueerd
in Praag ten tijde van de Koude Oorlog. Parijs,
het heden. Het museum van verbroken beloftes
bevat objecten die zijn gedoneerd – een cakeblik,
een bruidssluier, een babyschoentje – en
symbool staan voor rouw of verraad. Het is een
plek van verlies en hoop: bezoekers komen er
om het verleden te verwerken en zo verder te
kunnen met hun leven. Ook Laure, de directeur
en curator, heeft enkele objecten in het museum
uitgestald. Praag, 1985. Laures vader is net
overleden en zij vertrekt naar Praag om daar als
nanny te gaan werken. Maar het leven achter
het IJzeren Gordijn is saai en grijs, met een
ondertoon van gevaar. Laure kan het politieke
klimaat nauwelijks doorgronden. Totdat ze een
jonge dissidente muzikant ontmoet. Haar
verliefdheid heeft verregaande gevolgen voor
hen beiden. Pas jaren later kan Laure haar
verleden onder ogen komen. Het museum van
verbroken beloftes van Elizabeth Buchan is een
hartverscheurende roman over een zwarte
bladzijde uit de Europese geschiedenis. ‘Een
onderhoudende roman.’ – The Daily Mail
‘Buchan schrijft over politieke onrust en
ontluikende liefde. Je reist mee met Laure, die
op zoek is naar vergiffenis omdat ze zelf ooit een
belofte heeft verbroken.’ – The Irish Times ‘Een
onderhoudende historische roman over liefde en
verraad.’ – Metro
Alles wat ik me niet herinner Jul 06 2020 Een
jonge man genaamd Samuel overlijdt in een
vreselijk auto-ongeluk. Was het een ongeluk of
was het zelfmoord? Een naamloze schrijver met
zo zijn eigen motieven probeert Samuels laatste
dag in kaart te brengen. Uit gesprekken met
vrienden, familieleden en buren ontstaat het
portret van een man: het liefdevolle kleinkind,
de terughoudende bureaucraat, de loyale vriend,
de weloverwogen poseur. De jonge man die alles
voor zijn vriendin Laide deed en alles deelde met
zijn beste vriend Vandad. Tot hij met beiden het
contact verloor. Wat ik me niet herinner is een
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aangrijpend verhaal over liefde en herinnering.
Maar het is ook het verhaal van een schrijver
die, door de contouren van Samuels verhaal in te
vullen, grip probeert te krijgen op een eigen
waarheid. Wat uit onze vluchtige geheugens
beklijft? En wat blijft verborgen achter alles wat
we ons niet herinneren? Verteld met Khemiri’s
karakteristieke stilistische vernuft belooft deze
bestseller, een emotionele achtbaan van een
boek, een moderne klassieker te worden.
De verborgen kamer Nov 29 2019 FBI-detective
Aloysius Pendergast is terug! De verborgen
kamer van Preston & Child, het zestiende deel in
de Pendergast-serie, is nóg spannender dan
Scharlaken kust. Pendergast is vermist – en het
lijkt alsof hij na zijn laatste onderzoek is
verdronken aan de kust van Massachusetts.
Pendergasts pupil, Constance, is geschokt door
zijn vermissing en trekt zich terug in haar kamer
diep onder hun herenhuis aan Riverside Drive.
Zij en Pendergasts huisbediende, Proctor, zijn
alleen in het huis als Pendergasts geduchte
broer Diogenes – die iedereen voor dood hield –
opeens opdaagt. Proctor wordt bewusteloos
geslagen en wanneer hij later bijkomt, ontdekt
hij dat Diogenes Constance heeft ontvoerd.
Proctor komt meteen in actie en gaat op zoek.
Maar wanneer hij eindelijk Constance gevonden
denkt te hebben, doet hij een gruwelijke
ontdekking: waar Constance had moeten zijn,
staat alleen een gekoelde doodskist...
Waar ik ga Oct 21 2021 Op het moment dat
Freya haar stem verliest tijdens het opnemen
van haar debuutalbum, wil Harun weglopen met
de jongen van wie hij houdt en komt Nathaniel
na een familietragedie aan in New York. De drie
ontmoeten elkaar in Central Park waarna hun
wegen niet meer scheiden. Door beetje bij beetje
delen van hun verleden aan elkaar te onthullen,
proberen ze samen de weg terug naar zichzelf te
vinden.
De baas Jul 18 2021 Een dirty office romance
van de populaire auteur Vi Keeland. Reese is op
een date die ongelooflijk saai is, dus spreekt ze
op de voicemail van een vriendin in dat ze zo
gauw mogelijk teruggebeld wil worden met ‘een
noodgeval’, zodat ze weg kan. Een knappe man
die langsloopt en haar woorden opvangt
voorspelt dat haar date die list sowieso zal
doorzien. Hij mag dan wel bijzonder sexy zijn,
toch laat Reese hem weten dat ze niet zit te
dan-sha-ri-riordina-la-tua-vita

wachten op zijn advies. Hij loopt grijnzend terug
naar zijn eigen gezelschap. Terug aan tafel blijft
haar date tegen haar aan praten, totdat ineens
de knappe bemoeial met zijn date aan haar tafel
verschijnt. Hij stelt zich voor als Chase Parker,
en tot haar verbazing doet hij alsof hij haar neef
is en maakt er een dubbeldate van. Hij verzint de
meest bizarre en hilarische verhalen over hun
zogenaamde gezamenlijke jeugd, en Reese doet
met een uitgestreken gezicht mee. Zo wordt de
date from hell ineens een stuk leuker. Aan het
einde van de avond gaan ze ieder hun eigen weg
zonder telefoonnummers uit te wisselen. Reese
gaat ervan uit dat ze Chase nooit meer zal zien...
tot ze een maand later een leuke nieuwe baan
vindt. Haar nieuwe baas? Chase Parker. De
boeken van Vi Keeland zijn wereldwijde
bestsellers. In Nederland en België lazen en
luisterden al meer dan 25.000 lezers De baas.
Van Vi Keeland zijn veel sexy romans
beschikbaar, net als korte verhalen. Ook schrijft
ze samen met Penelope Ward verslavende
romantische verhalen zoals Onweerstaanbaar en
vele andere.
De leeuwen van Sicilië Jan 24 2022 Wanneer
in 1799 een aardbeving hun dorp verwoest,
besluiten de broers Paolo en Ignazio Florio naar
Palermo te verhuizen. Het zal het begin zijn van
een ongelooflijke reis waarin de leden van de
familie Florio tot de ongekroonde koningen van
Palermo uitgroeien. Ze staan vandaag de dag
nog steeds bekend als 'De leeuwen van Sicilië'.
Vanuit een klein handeltje in specerijen lukt het
de broers om als tonijnvissers en
metaalbewerkers een zakenimperium op te
bouwen. Als Paolo's zoon Vincenzo Florio het
geheim van de marsalawijn weet te ontsluiten,
neemt hun macht en rijkdom een nog hogere
vlucht. Duistere geheimen, verraad,
liefdesaffaires en eerwraak vormen een rode
draad door de decennia heen, en Stefania Auci
weet met een weergaloos oog voor detail de rijke
en kleurrijke geschiedenis van Sicilië en zijn
belangrijkste en beroemdste familie tot leven te
brengen.
Niemandsjongen Nov 21 2021 Niemandsjongen
van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal
over een 14-jarige Syrische vluchteling die
bevriend raakt met een rijke Amerikaanse
jongen. Een must read voor alle kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs.
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Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle
kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich
verborgen in een wijnkelder van een groot huis.
Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het
gaat te overleven. Samen met zijn vader
ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens
de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn
vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote
stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij
Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis
woont en heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken wat het
betekent om moedig te zijn en hoe hoop je
toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal
over moed en vriendschap, waarin subtiel een
link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in
de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
Het geheim van de farao Jan 30 2020 Kurt
Austin krijgt te maken met een schrikwekkende
vijand, iemand die een Egyptisch rijk - machtig
en groot als dat van de farao's - wil stichten.
Daarvoor heeft hij een krachtig wapen in
handen, een wapen dat voor de gehele
wereldbevolking een bedreiging vormt: Zwarte
Mist, een plantenextract dat ontdekt is in de
Stad der Doden en waarvan wordt gezegd dat
het doden tot leven kan wekken, door in ruil een
levend iemand te doden. Kurt en het NUMAteam moeten het om de wereld van de
ondergang te redden opnemen tegen Osiris,
heerser van de Egyptische onderwereld.
Ooit zul je het begrijpen Apr 02 2020 Wanneer
Julia in één klap haar vader, vriend en
lievelingsoma verliest, stort haar wereld in. Ze
besluit het roer om te gooien en solliciteert voor
een baan als psycholoog in een verzorgingshuis
in Zuid-Frankrijk, vlak bij haar familie. Ze ziet
ertegenop, maar wil alles doen om weer
gelukkig te worden. Julia ontdekt dat de
bewoners van Les Tamaris een rijk leven hebben
gehad en dat ze veel van hen kan leren.
Langzaam geeft ze haar verdriet een plaats en in
haar groeit een grote liefde voor alle opa’s en
oma’s. En als ze de kleinzoon van een van de
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bewoners ontmoet, lijkt haar leven opeens een
heel andere wending te nemen... 'Ooit zul je het
begrijpen' is een verhaal over het samenkomen
van levens, liefde, verdriet en is bovenal een ode
aan het leven.
De truc Apr 14 2021 'Een sensationeel debuut.
Op een indringende, soms sprookjesachtige toon
presenteert Bergmann zijn verhaal.' Frankfurter
Neue Presse 'Een spannende, sensibele,
schitterend geschreven roman over de kracht
van de magie _ die zich ook op momenten kan
voordoen waarop men er niet op rekent.' NDR.de
'Emanuel Bergmann is een ontdekking: tot voor
kort volslagen onbekend, presenteert hij een
werk dat zowel serieus als geestig is en dat
overvloeit van magische verrassingen.'
buchSZENE Ze ontmoeten elkaar in Los
Angeles: een oude man die zijn geloof in de
mens heeft verloren, en een kleine jongen die
overal in gelooft. Wat kan deze twee
samenbrengen, behalve het verloop van de
wereldgeschiedenis, die de meest verbijsterende
trucs in petto heeft? Praag, 1934. De
vijftienjarige Mosche Goldenhirsch raakt tijdens
een bezoek aan het circus volledig in de ban van
de toverkunst. Hij verlaat zijn ouderlijk huis en
sluit zich aan bij het circus, dat langzaam verder
trekt, naar Duitsland. Maar daar is inmiddels de
nazipartij aan de macht gekomen. Weet Mosche,
intussen een beroemd goochelaar, zich daar te
handhaven? Los Angeles, 2007. De tienjarige
Max Cohn klimt uit zijn slaapkamerraam om op
zoek te gaan naar de Grote Zabbatini, ooit een
groot goochelaar. Max is ervan overtuigd dat
Zabbatini's krachten het huwelijk van zijn
ouders kunnen redden. De truc is een
betoverende en tegelijk bijzonder humoristische
roman, die tijdperken en continenten overspant,
over de kwetsbaarheid van het leven en het
verlangen om betoverd te worden. Het boek zal
in vele landen verschijnen. Emanuel Bergmann
(Saarbrücken, 1972) werkte jarenlang voor
verschillende filmstudio's en
productiemaatschappijen in de Verenigde Staten
en Duitsland. Hij publiceert regelmatig in
diverse Duitse kranten en tijdschriften. De truc
is zijn eerste roman.
Methode 15/33 May 04 2020 Stel je voor: een
hulpeloos, zwanger meisje van 16 dat net uit de
veiligheid van haar eigen omgeving is gerukt en
in een smerige bestelwagen is geduwd.
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Ontvoerd... Alleen...Doodsbang. Vergeet haar
nu... Stel je in plaats daarvan een zwanger,
manipulatief wonderkind voor. Ze wordt in een
smerige bestelwagen geduwd en voelt vanaf het
eerste moment van haar ontvoering een
koelbloedig verlangen naar twee dingen: haar
ongeboren kind redden en genadeloos wraak
nemen. Ze gaat methodisch, berekenend en
wetenschappelijk te werk bij het maken van haar
plan. Niets laat ze aan het toeval over,
onverstoorbaar maakt ze haar berekeningen en
oefent ze, terwijl ze wacht... op het perfecte
moment om toe te slaan.
Wat jouw naam verbergt Jun 04 2020 Sandra
is dertig en zwanger van een man van wie ze
niet houdt. Nadat ze haar baan heeft opgezegd,
heeft ze zich teruggetrokken in een dorpje aan
de Spaanse kust, waar ze de bejaarde Fredrik en
Karin Christensen leert kennen. Het Noorse
echtpaar vangt Sandra op en biedt haar zelfs
kost en inwoning aan in ruil voor de zorg voor
Karin, die slecht ter been is. De komst van de
mysterieuze Julián verstoort hun idyllische
samenleven. Julián vertelt Sandra over
choquerende gebeurtenissen uit zijn eigen
Tweede Wereldoorlogs-verleden en dat van de
Christensens. Hoewel Sandra Julián aanvankelijk
niet gelooft, beginnen haar stukje bij beetje de
geheimzinnige gewoontes van het koppel en hun
duistere vrienden op te vallen. Ze beseft echter
niet dat ze door haar groeiende inzicht haar
eigen leven en dat van haar kind in gevaar
brengt.
Het stroeve touw Mar 02 2020 Lees nu het
tweede deel van de Flavia de Luce-serie, de
wereldwijde bestsellerserie van auteur Alan
Bradley. In Het stroeve touw van Alan Bradley
stuit Flavia op een morgen op de beroemde
poppenspeler Rupert Porson die vanwege
motorpech vastzit in het dorp Bishop’s Lacey.
Omdat hij moet wachten op reparatie, voert hij
een gratis show op voor de dorpsbewoners –
maar de show eindigt abrupt met Ruperts
spectaculaire en onnatuurlijke dood. Terwijl de
politie de grootste moeite heeft om het mysterie
op te lossen, heeft de gewiekste Flavia meer
succes. Door haar slimme vragen komt ze al snel
met een aantal mogelijke verdachten. Maar
daarmee komen ook duistere zaken aan het licht
die vooral geheim hadden moeten blijven...
Dochter van De Medici Feb 10 2021 Het
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langverwachte derde deel in de De Medicitrilogie Moord, verraad en politieke spelletjes,
de familie de’ Medici schrikt nergens voor terug
in haar klim naar Florentijnse heerschappij.
Gewetenloze huurlingen, dodelijke gifmengers
en genadeloze soldaten passeren de revue, maar
ook briljante kunstenaars en charmante
courtisanes. In het derde boek van deze
bloedstollend spannende serie is de
hoofdpersoon Caterina de’ Medici, de
echtgenote van Hendrik II en koningin van
Frankrijk. In het Parijs van de zestiende eeuw, in
een wereld vol religieuze oorlogen en politieke
intrige, moet zij het groeiende succes van haar
rivale, de minnares van de koning Diana van
Poitiers, tegengaan en bondgenoten zien te
vinden in een vijandig buitenlands hof waar
menigeen uit is op haar leven. De pers over de
boeken van Matteo Strukul: ‘Matteo Strukul is
een ware meester van het genre, hij weet actie,
avontuur en spanning perfect te combineren.’ Il
manifesto ‘Liefhebbers van historische romans
mogen deze niet laten liggen: meeslepend,
intrigerend en spannend van de eerste tot de
laatste bladzijde. ’ Italië Magazine ‘De
geschiedenis van een zeer belangrijke dynastie
en een verhaal over samenzwering en verraad.
Maar ook het verhaal over de grote culturele
revolutie van de renaissance, toen Italië het
centrum van schoonheid en pracht was en een
voorbeeld voor heel Europa.’ La Repubblica
De blauwe gitaar Sep 07 2020 Oliver Orme,
befaamd kunstschilder, is gevlucht: weg van zijn
minnares, zijn huis, zijn vrouw en zijn drang om
te schilderen. Hij heeft zich teruggetrokken in
zijn geboortehuis. Terwijl hij probeert een
antwoord te vinden op de vraag waarom alles nu
zo gelopen is, wordt hij bezocht door spoken uit
het verleden. Gravend in familieherinneringen
en terugdenkend aan de ma¬nieren waarop hij
greep op de wereld heeft geprobeerd te krijgen,
legt Olly de kern bloot van een man die er in
zekere zin altijd op heeft gewacht gered te
worden van zichzelf. De blauwe gitaar is een
spannende, ernstige en komische meditatie over
kunst, diefstal en de verwoestende kracht van
jaloezie.
De apotheker van Auschwitz Dec 23 2021
*Een geweldig boek dat je treft als een vuist...
Een onvergetelijk vlechtwerk van het Kwaad. Claudio Magris De apotheker van Auschwitz is
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een van de meest authentieke, precieze en
schokkende boeken die er ooit over de Holocaust
zijn geschreven. Het is een zeer realistisch
portret van het concentratiekamp Auschwitz,
waar een Roemeense apotheker, dr.Victor
Capesius, assistent van Mengele, een
belangrijke rol speelde bij de selectie en
vergassing van joden in doodsfabriek Birkenau.
Hoewel hij naar eigen zeggen persoonlijk niets
tegen joden had, stuurde hij velen van hen,
onder wie een groot aantal bekenden uit zijn
geboortestreek, koelbloedig de gaskamer in en
verrijkte zich met hun bezittingen. Na de oorlog
ontsnapte hij aan een doodsvonnis en hervatte
hij zijn civiele bestaan.
De vloeibare generatie Oct 09 2020
Fascinerende gesprekken over hipsters,
millenials, tatoeages, social media en andere
cultuuruitingen van deze tijd. Eminent filosoof
Zygmunt Bauman kruist de degens met de jonge
Italiaanse filosoof Thomas Leoncini. Wie is de
meester en wie de leerling? Een heerlijk boek
voor iedereen die zich jong voelt, of oud,
ingeleid door een voorwoord van voormalig
Denker des Vaderlands Marli Huijer.
Een bibliotheek aan zee Jan 12 2021 Het is
1948. In Thirroul, een kustplaatsje in Australië,
proberen de bewoners de oorlog achter zich te
laten en de draad weer op te pakken. Voor
sommigen een bijna onmogelijke opgave. Voor
Ani Lachlan, die na de oorlog haar man verloor
door een noodlottig ongeluk en die nu alleen hun
dochtertje moet opvoeden. Voor dichter Roy
McKinnon, die door wat hij in het leger
meemaakte een writer's block heeft, maar die
zonder poëzie niet kan leven. En voor arts Frank
Draper, die getekend is door de gruwelijkheden
waarvan hij in de concentratiekampen getuige
was. In de kleine bibliotheek van Thirroul komen
ze elkaar tegen - een ontmoeting die hun levens
opnieuw drastisch zal veranderen...
Gazzetta privilegiata di Bologna Feb 22 2022
Een vrouw en de zee Oct 28 2019 Maud en
Tim, een stel dat elkaars tegenpolen lijkt. Maud
een introverte wetenschapper, Tim een muzikant
die doet wat hij wil. Toch vinden ze elkaar,
dankzij hun gedeelde passie voor zee en zeilen.
Ze kopen een huis, krijgen een kind en klussen
samen aan een oude boot, waarmee ze op een
dag de wereld over zullen gaan. Dan treft een
enorme tragedie het jonge gezin. Tim en zijn
dan-sha-ri-riordina-la-tua-vita
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familie zijn kapot van verdriet, Maud lijkt
gevoelloos, kan haar emotie niet tonen. Haar
man en zijn familie keren haar koelbloedig de
rug toe. Maud blijft alleen achter. Ze vertelt het
niemand wanneer ze met de boot aan de
oversteek over de Atlantische Oceaan begint.
Alleen. Een reis om te vluchten, maar ook een
die haar tot het uiterste zal testen. Die alles zal
veranderen. Een vrouw en de zee is een
indrukwekkende, hypnotiserende roman over
een ondoorgrondelijke vrouw en haar wanhopige
zoektocht naar acceptatie, geluk en liefde.
Vaak ben ik gelukkig May 16 2021 Een
aangrijpende novelle over liefde, huwelijk en
vriendschap van de auteur van Portret van een
man Ellinor en haar man Henning zijn goed
bevriend met Anna en Georg. Maar alles
verandert wanneer de twee stellen op
skivakantie gaan en Anna en Henning omkomen
in een lawine. Hun echtgenoten blijven alleen
achter. In hun verdriet trekken Elli en Georg
steeds meer naar elkaar toe, maar kunnen twee
mensen zomaar opnieuw beginnen? Pas wanneer
Georg jaren later overlijdt en Elli helemaal
alleen achterblijft, durft ze het verleden onder
ogen te komen – een verleden dat meer ontsluit
dan rouw en verraad. Vaak ben ik gelukkig is
een aangrijpende roman over de verwoestende
kracht van geheimen. Jens Christian Grøndahl
schetst in deze novelle een vlijmscherp portret
van een huwelijk. De pers over Vaak ben ik
gelukkig ‘Een schitterende vintage Grøndahl.’
**** NRC Handelsblad ‘De reconstructie van
Elli’s leven in deze aangrijpende roman is dan
ook iets wat bijblijft in zijn deels melancholieke,
deels harde introspectie, maar ook in zijn
verkwikkend herkenbare maatschappijkritiek.’
Trouw ‘Met Vaak ben ik gelukkig heeft Jens
Christian Grøndahl weer een bijzonder boek aan
zijn oeuvre toegevoegd. Een boek dat je bijblijft.’
Wim Krings, Boekhandel Krings Sittard ‘Een
genadeloos juweeltje!’ Zin ‘Een volwaardige,
uitgekristalliseerde roman met een pulserende
vorm, een uitgewogen opbouw en een vertelster
die door haar eerlijkheid de emoties achter de
woorden direct in je vastpint. Onuitwisbaar.
Vanaf de eerste veelbetekenende regel.’ Tzum.nl
Un estraneo in casa mia Jul 30 2022 Torni a casa
dopo una lunga giornata di lavoro, finalmente
una cena tranquilla. Con tua moglie. Ma lei non
c'è. La casa è in disordine, come se l'avesse
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abbandonata in preda al panico. Il suo cellulare
e la borsa sono ancora lì. È tutto sbagliato. Temi
il peggio. Chiami la polizia. Ti informano che tua
moglie ha avuto un incidente, è ferita. Ha perso
il controllo dell'auto mentre andava a velocità
sostenuta in una parte della città dove non è
conveniente avventurarsi. Ma tua moglie odia
guidare veloce e non aveva mai messo piede in
quel quartiere, lo sai per certo. L'atteggiamento
della polizia ti preoccupa, sono convinti che la
donna sia coinvolta in qualcosa di losco. Ma tu
non puoi crederci. Sei sposato con lei da tre anni
e nessuno la conosce come te. Vero? Inizia così
la nuova indagine del detective Rasbach, un
personaggio già leggendario nel panorama del
giallo d'autore. Un'indagine che ribadisce con
maestria la regola del grande Stephen King,
ricordata da Antonio D'Orrico a proposito di
Shari Lapena: "La cosa più importante è la
situazione che uno scrittore riesce a creare e i
tentativi dei personaggi che riesce a immaginare
per uscire da questa situazione". Shari Lapena
firma il suo secondo thriller, dopo il successo de
La coppia della porta accanto segnalato sul
"Corriere della Sera" come il più bel giallo della
stagione 2016. Con quel debutto, l'autrice
canadese è stata al numero uno della classifica
del "Sunday Times" per settimane ed è stata
tradotta in più di trenta paesi nel mondo.
Dan-Sha-Ri. Riordina la tua vita Nov 02 2022
La coppia della porta accanto Jun 28 2022 Se
la tua vicina ti dice di non gradire la presenza
della tua neonata alla sua cena - niente di
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personale, intendiamoci - ebbene passi,
semplicemente non sopporta i bambini che
piangono. Esistono i baby monitor apposta, e
sarà sufficiente controllare la piccola ogni
mezz'ora, in fondo è soltanto al di là della porta
accanto, nella sua culla. Ma se la stessa vicina si
presenta vestita da mozzare il fiato, scollatura
esagerata, pelle di porcellana, e non fa altro che
flirtare per l'intera serata con tuo marito, fin
troppo compiacente, allora la faccenda si fa
irritante. Tanto vale tornare a casa dalla
bambina. Che non è più nella sua culla. Che è
scomparsa. L'inizio è quello di un giallo classico
che, in poche pagine, eluderà però qualsiasi
paragone. Quante cose il lettore crede di sapere
e non sa. Quante volte sussurrerà "ho capito" e
si dovrà ricredere. Un innamoramento al
momento sbagliato, una coperta scomparsa, una
telecamera che non funziona, un'altra che
funziona troppo bene, il depistaggio di una
mente malata, quello di una mente fin troppo
sana, un gioco erotico che sfugge al controllo e
un detective capace di mille ipotesi stravaganti
che, guarda caso, trovano altrettante sinistre
conferme: un'inesorabile discesa all'inferno nei
segreti di una coppia, la percezione di un
matrimonio che, da un vetro distorto, mostra il
suo disegno invisibile e pauroso. Libro venduto
in 24 paesi del mondo in una settimana, oggetto
di accesa competizione tra gli editori italiani, La
coppia della porta accanto viene oggi proposto
dall'editore inglese Transworld (che ha
pubblicato La ragazza del treno nel 2015) come
la nuova frontiera del thriller psicologico.
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