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Dromen van Italië Nicky Pellegrino 2020-07-14 Een huis kopen in Italië voor 1 euro: Gino en Edward,
Mimi, en Elise durven het aan. Maar lukt het ze om hun Italiaanse droom waar te maken? “Dit is je kans om
je eigen huis in Zuid-Italië te kopen voor minder geld dan je voor een kop koffie betaalt. Het pittoreske
bergstadje Montenello verkoopt enkele historische huizen voor slechts ÉÉN EURO per stuk. De enige
voorwaarde is dat de kopers hun nieuwe huis binnen drie jaar renoveren en bereid zijn een belangrijke rol
te spelen in deze kleine en vriendelijke gemeenschap.” Als Salvio Valentini, de burgemeester van het
Italiaanse dorpje Montenello, een aantal gebouwen in zijn geliefde dorp te koop aanbiedt voor één euro,
gaat zijn bericht viral en wordt het gemeentehuis overspoeld door reacties. Bijvoorbeeld van de pas
gescheiden Mimi, die dit als dé kans ziet om na haar scheiding een eigen leven op te bouwen. Van de
Australische Edward en Gino, die met pensioen zijn en ‘een project’ zoeken. Van Elise, die al jaren probeert
samen met haar vriend een huis te kopen maar die in Londen geen schijn van kans maakt op een betaalbare
woning. Van anderen die een afgelegen paradijsje zoeken, een bedrijf willen beginnen, aan een saai leven of
een ongelukkige relatie willen ontsnappen. Het is aan Salvio en zijn assistent Augusto om uit deze reacties
die mensen te vinden die passen bij hun droom van hoe hun dorpje weer tot leven gebracht kan worden, en
om deze droom waar te maken. Nicky Pellegrino heeft al vele heerlijke romans op haar naam staan die zich
(deels) afspelen in Italië. Laat je meevoeren naar haar Italiaanse zomers en geniet!
Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls Volume 3 Spike Chunsoft 2021-03-30 The conclusion!
Komaru decides to remain in Towa City with Toko, determined to put an end to the reign of terror inflicted
by the children of the Warriors of Hope. But to bring about a resolution, not only must she defeat the
remaining Warriors, but also the last-ditch weapon of the adults...the massive Big Bang Monokuma! Does a
horribly ordinary high school girl have what it takes to stop this mutually assured destruction between two
generations...and shape the destiny of Towa City and the Future Foundation? Based on one of the multiple
video games in the Danganronpa franchise, Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls is the
missing story that goes between the original Danganronpa: The Animation manga, and the recently
published manga series Danganronpa 2: Ultimate Luck and Hope and Despair.
De jongen die het liet regenen Brian Conaghan 2013-11-26 Een aangrijpend verhaal vol humor over een
actueel thema, pesten.;;;Met uitgebreid online lespakket onder 'Downloads'. Clem is nieuw in de stad en op
school. Als nieuwkomer wordt hij geviseerd door een groepje jongens dat hem het leven zuur maakt. Clem
probeert hen uit de weg te gaan. Maar wat hij ook doet: de dreiging gaat zijn hele leven bepalen. Tot het
genoeg geweest is. Tot het drama onafwendbaar is. Hij was gewoon anders... omdat... omdat... nou, om te
beginnen had hij een accent. Iedereen met een ander accent was meteen cool. Rosie Farrell Er was iets aan
hem wat ik niet goed kon plaatsen. Ik kan er nog steeds de vinger niet op leggen wat het precies was. Maar
er was íéts, weet u wat ik bedoel? Ik kan het niet goed uitleggen. Misschien was het de manier waarop hij
je aankeek... Rosie Farrells moeder Clem was oké, op een saaie boekenwurmmanier. Hij had een grappige
naam en een grappig accent. Sommige meiden vonden dat aantrekkelijk. En dat taaltje. Het was alsof ik
luisterde naar iemand in Eastenders of Hollyoaks. Erotischer wordt het niet. Nee, ik bedoel... anders...
exotisch. Exotischer wordt het niet. Erotisch, exotisch, whatever. Cora Kelly
De danseres en het mes Geert van Istendael 2020-09-15 Brussel, een jaar na de aanslagen van 2016. Een

Een kunstenaar van het vlietende leven Kazuo Ishiguro 2017-11-15 ‘Een kunstenaar van het vlietende
leven’ van Kazuo Ishiguro speelt in oktober 1948. Japan heeft de oorlog verloren. De Amerikanen hebben
Japan bezet en gedragsnormen zijn radicaal veranderd. De jeugd noemt hen die Japan tot de afgrond
hebben gebracht verraders. Sommigen van hen plegen zelfmoord om boete te doen. Masuji Ono is een
invloedrijk kunstenaar geweest. Zijn vrouw en zoon zijn in de oorlog omgekomen. De oude schilder heeft
zijn schilderijen weggezet. Hij vertelt in dit boek vergoelijkend over zijn jeugdig idealisme, over zijn
leermeesters en leerlingen; over zijn aandeel in de oorlog toen hij zich leende voor propagandistische
doeleinden waardoor veel jonge mannen de dood in werden gejaagd. Kazuo Ishiguro is een van de meest
bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond met de
Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze
wankele verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
De avondschool Maeve Binchy 2013-11-19 Ooit volgde Nora O’Donoghue de man ze liefhad in Italië, maar
nu is ze teruggekeerd naar haar geboortestad. Aidan Dunne hoopte vergeefs op een promotie tot rector op
de school waar hij werkt en probeert nu zijn zelfrespect terug te winnen. Samen zetten ze een avondcursus
op touw waar zeer verschillende mensen samenkomen, ieder met hun eigen verwachtingen en dromen.
Tegen de tijd dat de cursisten samen op excursie naar Rome gaan, zijn al hun levens voorgoed veranderd.
De nieuwe wildernis Diane Cook 2021-07-06 'Een schokkende toekomstroman, maar ook een schitterende
verkenning van een moeder-dochterrelatie onder extreme druk.' Jury Booker Prize De nabije toekomst.
Bea's vijfjarige dochter Agnes is langzaam aan het wegkwijnen. De smog en vervuiling van de overbevolkte
stad verwoesten haar longen. Er is maar één alternatief: naar de nieuwe wildernis: het ongerepte
natuurgebied waar de mens zich nooit heeft mogen wagen. Bea en Agnes voegen zich bij 18 andere
vrijwilligers voor een radicaal experiment. Ze moeten leren overleven in de wildernis zonder zich te
vestigen of sporen achter te laten. Terwijl Agnes het nieuwe bestaan omarmt, realiseert Bea zich dat ze
haar dochter op heel andere manier zal verliezen. In prachtige taal schrijft Cook over de onbestendigheid
van het leven, over wat ons tot mens maakt en vooral over de liefde tussen moeder en dochter: hoever gaan
ze om te overleven, en welke offers wil Bea brengen voor haar dochter?
Mark Z. Danielewski's Het kaartenhuis Mark Z. Danielewski 2001 Als een medewerker van een tattooshop
zich verdiept in de huiveringwekkende documentatie over het spookhuis van een fotojournalist, wordt hij
langzaamaan paranoïde voor zijn eigen omgeving.
Cyclus van de Schaduwen: einde W.M. Caers Wanneer de sterkhouder van de Sterrenstad spoorloos
verdwijnt, wordt de wereld andermaal in chaos gestort. Maar dan vertrekt de Schaduw die iedereen is
vergeten op zoek naar hem. Het afsluitende deel van de Cyclus van de Schaduw
Georges & Rita Leen Dendievel 2020-09-25 Georges en Rita zijn bijna een halve eeuw een paar, en samen
kiezen ze voor euthanasie. Een beslissing die hun kinderen Lydie, Walter en Kurt elk op een andere manier
onthalen. Er wordt afscheid genomen. Geheimen komen aan de oppervlakte, andere gaan mee in het graf.
Eén hartverscheurend verhaal verteld vanuit twee zeer persoonlijke perspectieven. Bij dit omkeerboek kan
men kiezen welk verhaal men eerst leest, dat van Rita of dat van Georges.
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prestigieus festival met experimenteel ballet. Een moord, tientallen verdachten, honderden sporen en geen
enkel alibi. Denkbare en ondenkbare motieven zijn legio. Is er opnieuw een terrorist op pad? Was het
verterende afgunst tussen kunstenaars? Of iets wat niemand kan vermoeden? De kettingrokende, altijd
knorrige commissaris Kluft en zijn voormalige inspecteur Ali Demir, proberen samen met hun brigadiers,
twee jonge, slagvaardige meiden, een pad te vinden door een labyrint van veronderstellingen en
mogelijkheden. Zullen zij erin slagen het kluwen te ontwarren?
De gelijkenis Tana French 2011-12-07 Rechercheur Cassie Maddox wordt gebeld over een nieuwe zaak: er
is een jonge vrouw doodgestoken in een stadje bij Dublin. Ze heette Lexie Madison. Cassie is geschokt: dat
is de naam die zijzelf jaren geleden gebruikte als undercoveragent! Bovendien blijkt dat ze als twee
druppels water op het slachtoffer lijkt. Langzamerhand raakt Cassie in de ban van het mysterie rond de
vermoorde jonge vrouw, die een postacademische opleiding Engels volgde en met een vreemde, maar
hechte vriendengroep in een bouwvallige villa woonde. Maar elk woord, elk idee dat haar dichter bij de
waarheid brengt, betekent voor Cassie een stap dichter bij haar eigen dood. {auteursfoto} Tana French is
een Iers-Amerikaanse schrijfster van 32 jaar, die opgroeide in Ierland, Italië, Amerika en Malawi. Ze woont
nu in Dublin. Ze heeft als actrice voor film en theater gewerkt. Haar eerste thriller, De offerplaats, werd
vertaald in twintig landen en werd bekroond met de Edgar Award 2008 voor het beste Amerikaanse debuut.
Het oneindige verhaal Michael Ende 2017-05-02 In 1982 verscheen 'Het oneindige verhaal' van Michael
Ende voor het eerst in Nederland. Het boek werd bekroond met een Zilveren Griffel, is in 25 talen
verschenen en behoort absoluut tot de klassiekers van de jeugdliteratuur. Dit is het beroemde verhaal over
Bastiaan, die het boek 'Het oneindige verhaal' steelt en zich op de zolder van zijn school verstopt. Daar kan
hij ongestoord lezen over het land Fantásië. Als de koningin van Fantásië hem roept, stapt Bastiaan het
verhaal binnen om haar te helpen. Nu is hij niet het jongetje dat gepest wordt, maar een nobele held met
een belangrijke opdracht. ‘Het is alsof je in 391 bladzijden de hoogtepunten uit de literatuur krijgt
voorgeschoteld.’ – 'De Telegraaf'
De kleine Lord / druk 1 Frances Hodgson Burnett 2003 Bewerking van een klassiek verhaal uit de 19e
eeuw over een gewoon Amerikaans jongetje dat erfgenaam blijkt te zijn van een strenge Engelse graaf.
Deze kleine 'lord' stelt alles in het werk om het trotse hart van zijn grootvader te vermurwen. Vanaf ca. 10
jaar.
Dit leven is van jou Tatiana Rosnay de 2022-07-04 Roman
Toen was ze weg Lisa Jewell 2021-06-22 Toen was ze weg is Lsa Jewells meest succesvolle en meest
aangrijpende thriller tot nu toe. Ze was vijftien, haar moeders oogappel. Ze had haar hele leven nog voor
zich. En toen, in een oogwenk, was Ellie verdwenen. Tien jaar later heeft Laurel de hoop nog altijd niet
opgegeven dat ze Ellie zal vinden. Als ze een charismatische man leert kennen voor wie ze als een blok valt,
brengt dit wat licht in haar leven. Maar wat haar volledig de adem beneemt is zijn negenjarige dochter.
Want dat meisje is het evenbeeld van Ellie. En alle onbeantwoorde vragen die Laurel al zo lang
achtervolgen komen in volle vaart terug. Wat is er met Ellie gebeurd? En wie heeft er nog steeds geheimen
prijs te geven? 'Ik daag je uit om dit boek neer te leggen voordat je bij het hartverscheurende einde bent
gekomen.' - DAILY EXPRESS
Verraad van spionnen Manda Scott 2019-08-15 ‘Ingenieus geplot en fantastisch geschreven.’ The Times
Voor de fans van Kate Mosse, Robert Harris en Philip Kerr Een oudere vrouw wordt vermoord gevonden in
Orléans, Frankrijk. Haar identiteit is onbekend, maar de doodsoorzaak is zeer specifiek: ze is vermoord op
precies dezelfde wijze waarop verraders van het Franse verzet in de Tweede Wereldoorlog werden gedood.
Haar zoektocht naar de moordenaar leidt inspecteur Inès Picault naar het Frankrijk van 1940, toen leden
van het Franse verzet verwikkeld waren in een wanhopig gevecht tegen de Duitsers. Ze ontdekt een web
van verraad en intriges dat terugreikt tot de jeugd van het slachtoffer: een tijd waarin duistere allianties
werden gesmeed en beloftes werden verbroken. Het verleden is jaren verborgen gebleven en Picault
ontdekt al snel dat sommige mensen tot alles in staat zijn om dat zo te houden. De pers over Verraad van
spionnen ‘Uitstekend. Een mix van historische fantasie en vertelkunst die doet denken aan Robert Harris.’
The Sunday Times, thriller van de maand ‘Deze periode is een schatkist voor schrijvers en Scott doet haar
zeker eer aan met deze goed bedachte, prachtig geschreven, slimme en extreem spannende thriller.’ Lee
Child ‘Een razendsnelle, strak geplotte thriller. De ontknoping is net zo onverwacht als bevredigend – en
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zet zeker aan tot nadenken.’ Robert Goddard, auteur van Panic Room
Mishima of Het visioen van de leegte Marguerite Yourcenar 1983 Essay over de Japanse schrijver Yukio
Mishima (1925-1970) die op rituele wijze zelfmoord pleegde.
De vloek van de farao Scott Mariani 2011-03-04 Voormalig sas-agent Ben Hope wordt gebeld door kolonel
Paxton. Diens zoon, de egyptoloog Morgan Paxton, is op brute wijze vermoord en Paxton sr. wil dat Ben de
moordenaar opspoort. Ben kan het verzoek niet weigeren, want de kolonel heeft ooit zijn leven gered. Maar
als Paxton hem vraagt om Morgans dood te wreken, raakt Ben in gewetensnood. Zijn zoektocht leidt hem
naar de oevers van de Nijl en het verhaal krijgt een explosieve ontknoping in de woestijn van Soedan. Inzet
is een schat uit de tijd van farao Achnaton, die zó kostbaar is dat velen er een moord voor zouden plegen.
Academische Boys Terry Pratchett 2011-10-07 ‘Stibbond, het is jouw taak de tegenstander te straffen voor
elke overtreding.’ ‘Bedoel je niet dat ik beide ploegen moet bestraffen, Aartskanselier?’ vroeg Pander.
Ridiekel keek hem aan alsof dit idee hem volstrekt vreemd was. De tovenaars van de Gesloten Universiteit
dreigen het legaat kwijt te raken dat hun copieuze maaltijden financiert – tenzij ze een potje gaan
voetballen. Tovenaars zijn reuzehandig met een vork, maar met een bal zijn ze nergens en toveren is
volgens Pander Stibbond tegen de spelregels! Gelukkig blijkt de geheimzinnige kaarsenbedruiper uit de
kelder een oefenmeester van formaat (en nog wel meer ook). Maar de tegenpartij zit natuurlijk niet stil en
haalt zijn gemeenste trucs uit de kast. VOETBAL IS OORLOG!! In al het voetbalgeweld bloeit tegen de
verdrukking in een prille romance op tussen jeugdige supporters van elkaar naar het leven staande clubs.
Als dat maar goed gaat...
Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls Volume 2 Spike Chunsoft 2020-10-06 Komaru and
Toko delve into the subway tunnels, finding an underground arena where Masaru, leader of the killer kids
who call themselves the Warriors of Hope, stands triumphant above a pile of dead grown-ups...yet the boy
doesn't stand a chance against Genocide Jill and Komaru's teamwork! Now having defeated a foe, the
question arises as to who's actually their friend...Shirokuma, a bleached, bandaged version of their teddy
bear tormenter, claims to be able to put them in touch with the adult resistance--but is following it down
even deeper really such a good idea? Based on one of the multiple video games in the Danganronpa
franchise, Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls is the missing story that goes between the
original Danganronpa: The Animation manga, and the recently published manga series Danganronpa 2:
Ultimate Luck and Hope and Despair.
Herinnering aan Babylon David Malouf 1994 Een groep Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in
Australië heeft gevestigd, neemt een blanke jongeman op die sinds zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft
gewoond.
De maansteen William Wilkie Collins 1870
Blade Runner Philip K. Dick 2017-09-28 San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof,
het restant van Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met levensechte
androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als hulp. Arme mensen mogen slechts
androïde huisdieren houden. Wanneer androïden in opstand komen wordt Rick Deckard erop uitgestuurd
om ze uit te schakelen. Hij zoekt contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die androïden
ontwikkelt.
Levenslang liefde Penny Jordan 2021-06-29 Tot haar afgrijzen moet Lark Cummings terechtstaan voor het
verduisteren van tienduizenden ponden. Niemand schijnt te willen geloven dat ze onschuldig is. James
Wolfe, de bikkelharde en helaas erg aantrekkelijke advocaat van de tegenpartij, lijkt nog het meest
overtuigd te zijn van haar kwade bedoelingen. Dan wordt de zaak plotseling geseponeerd en krijgt ze ook
nog eens een baan aangeboden door een rijke weduwe. Pas nadat ze ja heeft gezegd, ontdekt ze dat de
zoon van haar nieuwe werkgever niemand minder is dan James Wolfe. Wat voor een spelletje speelt hij met
haar? Dit verhaal is eerder verschenen.
Een wonderbaarlijk politicus Hubert Smeets 2021-01-15 Monumentale biografie van Hans van Mierlo Hans
van Mierlo – de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie – kwam laat tot bloei. Pas toen hij na
een moeizame rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd in Amsterdam ging wonen,
vond hij, meevarend op de golf van veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist en vanaf
1966 als partijleider van D66. Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen van
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de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok
(1994-2002). De belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige hervormingen
kwamen niet van de grond. Het ideaal van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die
jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele uitstraling de politieke tolk van
Nederlanders die streefden naar individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat. Journalist en historicus
Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo’s privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de
twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen kille machtsstrijd – al was hij niet vies van
de macht. Een wonderbaarlijk politicus is het portret van een zoeker en een tobber, van een politicus die
geen politicus was, maar Nederland wel vormgaf.
Van de hemel in de hel Jo Claes 2020-03-20 Thomas Berg wordt geconfronteerd met een van de moeilijkste
zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Hoofdinspecteur Thomas
Berg heeft een groepsreis cadeau gekregen naar Verona. Daar leert hij twee vrouwen uit Leuven kennen
van wie de ene al dagenlang haar echtgenoot telefonisch niet kan bereiken. Berg biedt aan om te helpen en
laat zijn team uitzoeken of de man als vermist is opgegeven. Intussen wordt in een containerpark in Leuven
een afschuwelijk verminkt lijk gevonden. Het lichaam is zo zwaar toegetakeld dat het eerst niet
geïdentificeerd kan worden, maar zodra dat via dna-onderzoek is gebeurd, blijkt dat het slachtoffer de
reputatie had een onverbeterlijke vrouwenversierder te zijn. Berg wordt geconfronteerd met een van de
moeilijkste zaken uit zijn carrière. Welk spoor hij ook volgt, het draait telkens op niets uit. Tot hij ontdekt
welke reden er achter de gruwelijke verminking zit. De waarheid is zo verbijsterend dat niemand hem eerst
wil geloven.
Griekse passie Sharon Kendrick 2012-04-24 Constantine Karantinos, miljardair met het uiterlijk van een
Griekse god, is eraan gewend dat de mooiste vrouwen zich aan zijn voeten werpen. Het onopvallende
serveerstertje dat hem op een feest vertelt dat ze ooit met hem het bed heeft gedeeld, wil hij dan ook
geïrriteerd wegwuiven. Onmogelijk! Als ze hem echter een foto laat zien van haar zoontje, dat sprekend op
hem lijkt, is zijn interesse gewekt. En als ze op zijn verzoek haar haar losmaakt, komen er opeens allerlei
opwindende herinneringen bovendrijven. Dus eist hij dat Laura met hem meekomt naar Griekenland. Daar
is hij van plan die ene nacht te herhalen, net zo lang tot hij zich elk sensueel detail weer herinnert... Dit
boek is ook verkrijgbaar in 8-in-1 Bouquet eBundel.
Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen 1975
X manieren om te sterven Stefan Ahnhem 2021-06-24 Het is al bijna donker als een opblaasboot de haven
van Råå uit vaart, met aan boord een man die een zwaard op zijn rug heeft. Zijn missie wordt bepaald door
de dobbelstenen: er moet iemand sterven. Maar wie, dat weet hij nog niet. De politie van Helsingborg is
weken bezig geweest met meerdere, complexe moordzaken. De slachtoffers zijn gemarteld, gewurgd en
verbrand. En elke moord is vol precisie uitgevoerd. Als ze ze eindelijk opgelost denken te hebben, wordt er
opnieuw een lichaam ontdekt. Fabian Risk en zijn team beseffen dat alles wat ze dachten te weten niet
waar is.
Mediteren voor Dummies / druk 2 Stephan Bodian 2012
Alweer een bestseller Paul Sebes 2016-10-04 Veel mensen hebben de wens om een boek te schrijven,
maar worden geconfronteerd met kwesties waarmee ze niet bekend zijn: wat is een plot, hoe schep je sfeer,
hoe bouw je spanning op, wat kun je over stijl zeggen, wat is perspectief en hoe creëer je geloofwaardige
personages? Maar ook: hoe vind je een uitgever en hoe onderhandel je over een contract? Literair agenten
Paul Sebes en Willem Bisseling, bekend van tv, geven in Alweer een bestseller het antwoord op al deze (en
nog veel meer) vragen, en larderen hun tips met spannende belevenissen en hilarische gebeurtenissen uit
het boekenvak. Alweer een bestseller is een must read voor elke (beginnende) schrijver (en lezer).
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten
'Een geslaagde politieke thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan
toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte Huis. Maar het is de vorige first family die boven
aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is een voormalig
Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire
missie hem zijn tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire.
Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone' burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit
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meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn dochter ontvoerd wordt, zet
hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem
van jetje, geholpen door ex-President Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor
Hollywood.' Vrij Nederland
Skippy tussen de sterren Paul Murray 2011-09-14 Skippy tussen de sterren beschrijft één enkele
catastrofale herfst op het internaat Seabrooks, gezien vanuit zon twintig verschillende uitgeschreven
perspectieven: studenten, docenten, administratieve krachten, priesters, vriendinnetjes, en de manager van
een donutwinkel. In het centrum van alles staat Daniel Juster, bijnaam Skippy, wiens dood in Eds Doughnut
House, nadat hij nog net de naam van zijn vlam in frambozenvulling op de vloer heeft weten te schrijven de
opening vormt van de roman. Skippy tussen de sterren gaat vervolgens met flashbacks terug naar de
maanden die eraan voorafgaan, maanden waarin de zwaarmoedige veertienjarige verliefd wordt, een
gevecht wint, een geheim bewaart en de aandacht trekt van faculteitsleden die niet perse het beste met
hem voor hebben. Onderweg leren we Skippys vrienden en kwelgeesten kennen: Ruprecht, Skippys bolle,
geniale kamergenoot die experimenten uitvoert om de snaartheorie te bewijzen; Dennis, een aarts-cynicus
wiens dromen zelfs sarcastisch zijn; Carl, Skippys rivaal in de liefde en psychopaat-in-de-dop; Lori, het
object van Skippys dromen, die geobsedeerd wordt door een Britney Spears-achtig muziekdelletje en haar
dieetpillen verbergt in de buik van haar teddybeer; en Mario, lieve, domme Mario, wiens obsessie met seks
vermoeiend zou worden als het niet de bron was van vele hilarische slaapkamergesprekken tussen de
vrienden. Paul Murray neemt de tijd en de ruimte om een aantal onderwerpen op magistrale wijze uit te
werken tot een energieke plot rondom Skippy's dood, terwijl de roman tegelijkertijd een lofzang op de
verloren jeugd is. De pers over Skippy tussen de sterren: 'Een (school)reünie waar iedereen naartoe moet!
Grappig, ontroerend en soms pijnlijk herkenbaar.' - Nu.nl 'Paul Murray heeft zeven jaar gewerkt aan Skippy
tussen de sterren. Zijn op elke pagina voelbare toewijding heeft geleid tot een verraderlijk soepel
weglezende, regelmatig hilarische, maar tegelijkertijd ongenaakbaar schurende en bijtende roman.' - de
Volkskrant 'Murray beheerst zijn taal meesterlijk. (...) Hij schrijft lichtvoetig, teder en prachtig terloops
over de meest gruwelijke dingen die mensen elkaar aandoen.' - NRC Handelsblad
Verbeelde gemeenschappen Benedict Richard O'Gorman Anderson 1995
Liefde als het erop aankomt Daniela Krien 2020-03-03 Liefde als het erop aankomt van Daniela Krien is een
sprankelende roman over liefde in al haar facetten. Over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. Liefde
als het erop aankomt van Daniela Krien vertelt de verhalen van vijf vrouwen die opgroeiden in de DDR en
als jongvolwassenen de val van de Muur meemaken. Judith, Brida, Malika en Jorinde zijn volwassen
geworden tegen het einde van de ddr en hebben de val van de Muur meegemaakt. Waar eerder grenzen
waren, is nu vrijheid. Maar vrijheid is evengoed dwingend. Het dwingt je keuzes te maken. Hun zoektocht
naar geluk en liefde hebben de vijf met elkaar gemeen. Maar wat betekent liefde eigenlijk, in deze tijden?
Paula ontmoet op een zomeravond haar toekomstige echtgenoot. Ze krijgen een kind, maar dat sterft en
hun verdriet is eindeloos. Judith, Paula’s beste vriendin, heeft een bijna meisjesachtig verlangen naar
tederheid. Maar dan raakt ze onbedoeld zwanger. Brida is schrijver; een vrouw die laveert tussen het
zorgen voorhaar kinderen en haar drang te schrijven. Malika was een talentvolviolist; de hoop op een mooie
toekomst vervliegt echter wanneer haar man haar verlaat. Dan doet haar succesvolle zus Jorinde haar een
ongehoord aanbod. Liefde als het erop aankomt gaat over hoe het leven je buigt, maar nimmer breekt. ‘Wie
over honderd jaar iets wil leren over het leven van vrouwen van nu, zal het doen aan de hand van Kriens
roman.’ – Sächsische Zeitung ‘Dit is hét boek dat ik zou willen overhandigen aan iedereen die meer te
weten wil komen over hedendaagse Duitse literatuur, het land en het volk.’ – Denis Scheck, WDR
‘Aangrijpend en ontroerend, zonder ideologische pretenties maar mét uiterst precieze observaties van het
alledaagse.’ – Deutschlandfunk
Het Washington decreet Jussi Adler-Olsen 2012-04-18 Vlak voor zijn internationale doorbraak met de Serie
Q, de succesvolste misdaadserie van de laatste jaren, publiceerde Jussi Adler-Olsen Het
Washingtondecreet, een thriller die zich afspeelt rond de Amerikaanse verkiezingen. Bij een brute
moordaanslag op de avond van de presidentsverkiezingen komt de vrouw van de democratische kandidaat
en uiteindelijke winnaar Bruce Jansen om het leven. De verbitterde nieuwe president vaardigt kort na zijn
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erger mijn situatie nog kon worden. De hindernissen die we hadden genomen, bleken kinderspel in
vergelijking met degene die we nog moesten nemen. De duisternis in Mason verlangde meer van mij dan ik
had te geven. Toch was ik niet in staat om eraan te ontsnappen. Overtuigd van onze connectie, wist Mason
mijn onderdrukte gevoelens voor hem bloot te leggen. Maar mijn verlangen naar zijn gevoelens bleef
onbeantwoord. Hij schroomde niet om mij eraan te herinneren wat mijn plaats was in zijn wereld. Een
liefdeloze wereld, waarin ik als zijn bezit geen stem had. Zo maakte Mason het me onmogelijk om ervan
overtuigd te blijven dat hij mij net zo lief had als ik hem. We belandden in een impasse en de uitkomst
daarvan kon zowel ons keerpunt als ons einde betekenen.
De onzichtbare man H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science fiction is zonder twijfel de
Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en
zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend lezen. In het Engelse dorpje Iping in West Sussex zorgt de
komst van een vreemdeling voor grote opschudding. Hij is vanwege zijn kleding onherkenbaar en wil vooral
met rust worden gelaten door de bewoners. Wanneer er echter vreemde overvallen plaatsvinden in het
dorp en getuigen steeds beweren dat ze niemand hebben gezien, begint de positie van de vreemdeling te
wankelen. Welk geheim draagt hij met zich mee?
De tiran Penelope Sky 2020-01-30 Ik ben verliefd geworden op Cato en ik ben niet bang om het te zeggen.
Hij hoeft het niet terug te zeggen. Ik weet wat hij voelt. Zelfs als hij niet de ballen heeft om het toe te
geven. Onze dochter zal binnenkort worden geboren en onze levens zullen dan voor altijd veranderen. Zal
Cato het verleden loslaten? Zal hij zijn belofte kunnen loslaten dat hij me zou executeren? Of had ik nooit
meer terug moeten komen?

aantreden een decreet uit om rust en orde in de Verenigde Staten te herstellen. Doggie Rogers,
medewerkster van Jansen, is getuige van de maatschappelijke woede die ontstaat als de Amerikanen
beseffen wat er aan de hand is: de grenzen worden gesloten, de avondklok wordt ingevoerd en het land
staat binnen de kortste keren op de rand van een burgeroorlog. Bovendien wordt Doggies vader ter dood
veroordeeld omdat iedereen hem ziet als de man achter de moordaanslag. Doggie voelt zich machteloos. Zij
heeft redenen om aan te nemen dat haar vader onschuldig is en is vastberaden op zoek te gaan naar de
waarheid. Met een groep geestverwanten besluit ze een poging te doen het complot te ontrafelen. Het
Washingtondecreet is nu vertaald in het Nederlands en is in het jaar van de Amerikaanse
presidentsverkiezingen belangwekkender dan ooit. Jussi Adler-Olsen is de ongekroonde koning van de
Scandinavische misdaadliteratuur. De vier delen van zijn Serie Q bereikten in Nederland al meer dan een
half miljoen lezers. `Adler-Olsen heeft veel succes met zijn recente thrillers, die in een heleboel landen zijn
verschenen, en Het Washingtondecreet is ook onmiskenbaar een bestseller gebleken.' weekendavisen
Nu of nooit Cara Connelly 2020-11-24 Let’s party! Ellie Marone is van plan het beste bruidsmeisje ooit te
worden. Het enige wat ze daarvoor hoeft te doen is: - de bruid in een te strakke jurk te hijsen - de
champagne te ontkurken - en, o ja, NIET in bed te belanden met de getuige van de bruidegom Hoe moeilijk
kan het zijn? Nou, best moeilijk, want de getuige van de bruidegom is niemand minder dan de supersexy
Ryan Murphy. Drie jaar geleden wees ze zijn huwelijksaanzoek af - het brak haar hart, maar ze had geen
keus - waarna hij naar LA vertrok. Nu is hij terug, en duidelijk vastbesloten om haar alsnog te veroveren!
Ze doet enorm haar best om hem te weerstaan - een toekomst voor hen samen zit er nog steeds niet in maar door de blik in zijn ogen smelt haar voornemen al snel als sneeuw voor de zon...
Verlangende Duisternis Hannah Hill 2020-10-09 Meegenomen naar Masons domein, ontdekte ik hoe veel

ultra-despair-hagakure
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