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SYDNEE JAX
Nachtzijde Boekerij
Harry August gaat dood. Keer op keer. Wat hij ook doet of besluit,
telkens keert hij terug in hetzelfde leven, in hetzelfde jaar, op
dezelfde plek. Maar mét de kennis uit zijn vorige levens. Toch
verloopt niets anders. Dan staat er, aan het einde van zijn elfde
leven, een klein meisje bij zijn sterfbed. Zij roept zijn hulp in om
de wereld te redden. Inmiddels weet hij dat er meer zijn zoals hij.
Terwijl de meesten hun kennis gebruiken om een lekker leven te
leiden, is er een die zijn kennis te gelde maakt waardoor de
wereld zich te snel vernieuwt en het natuurlijke evenwicht wordt
verstoord. Dat zal uiteindelijk de ondergang betekenen. Alleen
Harry kan hem tegenhouden. Als hij hem vindt. Als hij op tijd
komt. Voor fans van David Mitchell Oﬀ the record Als een
rechtenmanager me een manuscript stuurt en ergens onderin
staat: in de lijn van o.a. David Mitchell, dan denk ik meteen: lijkt
me sterk. Maar deze vrouw kent ons goed, dus toch maar meteen
lezen. En al op de eerste bladzijde voelde ik dat het goed was.
Susanne, elders in de stad, las mee en algauw zaten we het hele
weekend heen en weer te smsen tot we uiteindelijk maar belden.
Meteen een bod gedaan en proberen uit te vissen wie de
schrijfster was. En was het wel een vrouw? Het is nog steeds niet
helemaal duidelijk. LP
Nieuwe dromen Prometheus
Jo Marie Rose heeft haar man verloren. Op zoek naar rust en de
mogelijkheid van een nieuwe start, vestigt ze zich in het kleine
kustplaatsje Cedar Cove. Maar hoe begin je opnieuw na een
gelukkig leven samen? Als Jo Marie een kleine bed & breakfast te
koop ziet staan, beseft ze dat dit haar kans is.
De bed & breakfast in Rose Harbor Atlas Contact
Enon vertelt het zeer aangrijpende verhaal van een jonge vader
die zijn dertienjarige dochter verliest door een ongeluk. Na de
dood van Kate, de liefde van zijn leven, zwerft Charlie Crosby s
nachts rond in zijn geboorteplaats. Hij loopt door de bossen,
bezoekt de begraafplaats en breekt in bij bekenden om
medicijnen te stelen die hij als drugs kan gebruiken. Pas na een
halfslachtige zelfmoordpoging realiseert Charlie zich dat geweld,
tegen zichzelf, tegen zijn omgeving en tegen de herinnering aan
zijn dochter, geen oplossing is. Paul Harding bouwt met Enon
verder aan zijn oeuvre over het ﬁctieve dorp Enon en de familie
Crosby, begonnen met zijn debuut Kwikzilver, waarvoor hij de
Pulitzer Prize ontving.
An Introduction to Crime and Crime Causation Boekerij
Chesapeake Shores 1: (1) DROMEN AAN ZEE - Eigenlijk heeft
Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste zusje, Jess, voor
de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel
te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar
als het om haar zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun
moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als
oudste van de vijf kinderen de moederrol op zich genomen. Dus

reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake
Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar echter een
verrassing... (2) BLOEMEN VOOR BREE - De carrière als
toneelschrijfster die Bree OBrien voor ogen stond, lijkt in duigen
te zijn gevallen en ze keert gedesillusioneerd terug naar
Chesapeake Shores waar ze vol enthousiasme begint met iets
totaal anders: een bloemenwinkel. Haar geestdrift wordt echter
danig getemperd zodra ze erachter komt dat ze voor de levering
van haar bloemen afhankelijk is van Jake Collins, de man die ze
zes jaar geleden in de steek heeft gelaten. (3) EEN VEILIGE
HAVEN - Als Kevin OBrien het bericht krijgt dat hij zijn zoontje
voortaan alleen zal moeten opvoeden, stort zijn wereld in.
Hoewel hij in shock is door het feit dat hij opeens weduwnaar is
geworden, neemt hij intuïtief het juiste besluit. Samen met Davy
keert hij terug naar Chesapeake Shores, het kustplaatsje waar de
roerige, een tikje merkwaardige maar ook warme familie woont
waar hij altijd op kan rekenen. Deze boeken zijn afzonderlijk te
lezen en zijn ook los verkrijgbaar.
Beminde Overamstel Uitgevers
Bryan Cranston, de man die beroemd werd als Walter White uit
Breaking Bad, speelde zijn eerste rol als zevenjarige in een
reclamespot. Met zijn oudere broer speelde hij hele scènes na uit
ﬁlms die ze in de plaatselijke bioscoop zagen. Tot zijn vader
spoorloos verdween. Acteren werd aan de kant geschoven,
misschien in een onbewuste poging om los te komen van zijn
afwezige vader. Hij werd politieagent. Tot hij op een dag, tijdens
een roadtrip, het licht zag en oog in oog stond met zijn
authentieke roeping. Acteren: dat was wat hij met zijn leven wilde
doen. Met veel humor en een bijzondere nederigheid is Cranston
de chroniqueur van zijn onwaarschijnlijke opgang van soapacteur
tot wereldster. Geen onderwerp gaat hij uit de weg, zoals
weinigen dat durven. Cranston heeft veel te zeggen over
aangeboren talent, over de voordelen, de nadelen en het
onderhoud ervan. Uiteindelijk gaat Een leven in stukken over de
noodzaak en de kracht van hard werken.
Maangloed Harlequin
Als er midden in de nacht een onbekende man op haar deur
klopt, aarzelt Callie Vanetta niet - ze belt de politie. Als die
arriveert, lijkt de man verdwenen, maar als ze weer alleen is,
treft ze hem aan in haar badkamer. Hij is gewond en heeft
dringend hulp nodig. Callie besluit hem onderdak te bieden, zodat
hij weer op krachten kan komen. Het idee dat ze zichzelf
daarmee in gevaar kan brengen, zet ze van zich af. Ze heeft toch
weinig te verliezen: als er niet snel een donorlever voor haar
beschikbaar komt, zal ze sterven. Dus waarom zou ze haar
laatste zomer níét doorbrengen met een knappe vreemdeling?
Levi McCloud heeft zo zijn eigen geheimen. Een adempauze op
Callies boerderij is zeer welkom, maar hij wil haar voor geen goud
in de problemen brengen, en dus kan hij maar kort blijven. Als je
gastvrouw zo aantrekkelijk en intrigerend is als Callie, is dat
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echter gemakkelijker gezegd dan gedaan...
De oorsprong van het gezin, van de particuliere eigendom en van
de staat Singel Uitgeverijen
Maribeth denkt dat ze superwoman is. Als hardwerkende New
Yorkse moeder van een vierjarige tweeling beseft ze niet eens
dat ze een hartaanval heeft gehad. Na een dubbele
bypassoperatie wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis onder
voorwaarde om thuis te herstellen. Dat blijkt onmogelijk. Zelfs
haar moeder die tijdelijk komt 'helpen' vindt haar egoïstisch. Ten
einde raad pakt Maribeth een koﬀer en vertrekt, zonder haar man
Jason te laten weten waar ze naartoe gaat.
De huisbediende Atlas Contact
Er waren eens een engel en een duivel die verliefd werden en
hoopten op een nieuwe wereld Karou weet eindelijk wie en vooral
wat ze is, maar ze zou er alles voor over hebben om het niet te
weten. Nu staat ze voor de afschuwelijke vraag hoe ver ze wil
gaan om haar volk te wreken, terwijl Akiva aan de kant van de
engelen wanhopig probeert met zijn geweten in het reine te
komen. Beiden vechten ze voor hoop: hoop op liefde en een
nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het veelvuldig
geprezen Dromendochter en overtreft zelfs nog zijn voorganger.
Anthropology Newsletter Bezige Bij b.v., Uitgeverij De
Adequate access to public goods plays an important role in the
economic and rural development of any country. For the
transition countries, however, providing public goods is
particularly problematic owing to several factors associated with
the transition process itself, e.g. economic recession and a
change in ownership of local public goods. Taking Russia as an
example, this study examines the eﬀect of the transition process
on rural household's access to public goods. With reference to
education and health care, household access to public goods is
addressed in terms of community availability and economic
access. The analysis is taken a step further, through an
examination of the role of informal institutions in public good
provision. Multiple regression analysis was used to test for the
signiﬁcance of income as a determinant of private expenditures
on public goods. The results indicate that, contrary to
expectations, neither income nor informal payments are
important determinants of access to public goods. Informal
institutions continue to exert a strong inﬂuence on the provision
of public goods.
Sterrenlicht Overamstel Uitgevers
Paul O’Rourke, een licht chagrijnige tandarts met een
goedlopende praktijk in New York, komt er langzaam achter dat
hij meer nodig heeft dan een vast salaris en de perfecte
mochaccino. Maar wat? Dan begint iemand zich online voor te
doen als Paul, en moet hij lijdzaam toezien hoe een website, een
Facebookpagina en een Twitteraccount aangemaakt worden op
zijn naam. Wat begint als een schending van zijn privacy
verandert al snel in iets angstaanjagends: de mogelijkheid dat de
online versie van ‘Paul’ beter is dan het origineel. Wie doet dit en
hoe kan Paul dit stoppen zonder door te draaien? Genomineerd
voor de Man Booker Prize 2014.
De sneeuwkoningin Harlequin Holland
Het is 1913. Het leven van de aristocratische Inghams staat op
het punt om voorgoed te veranderen. Maar niet alleen dat van
hen: ook de familie Swann, van wie het lot al honderdzestig jaar
onlosmakelijk met dat van de Inghams is verbonden, staat op een
keerpunt... Deel 1 Charles Ingham, de zesde graaf van Mowbray,
zijn vrouw Felicity en hun zes kinderen: Guy, de erfgenaam die in
Cambridge studeert; Miles, die naar Eton gaat; en hun vier
dochters Diedre, Daphne, DeLacy and Dulcie, wonen in het
imposante landhuis Cavendon Hall. Walter Swann is
kamerdienaar van de graaf. Zijn vrouw Alice, een kundig naaister,
is verantwoordelijk voor de garderobe van de gravin en maakt
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ook de kleding voor de dochters. Al eeuwenlang leven de twee
families in harmonie naast en met elkaar. Maar nu, door de
dreiging van de Eerste Wereldoorlog, verandert alles, en worden
allen op de proef gesteld. Trouw is geen vanzelfsprekendheid
meer, verraad ligt altijd op de loer, en voor de jonge mannen is
het maar de vraag of ze de gruwelen van de oorlog zullen
overleven. In deze onzekere tijd is een ding zeker: deze twee
families zullen nooit meer hetzelfde zijn. De dochters van
Cavendon Hallis een familiesaga van het soort waar Barbara
Taylor Bradford patent op heeft. Gelaagd, rijk aan couleur locale
en boordevol personages die je niet meer loslaten. Net zo heerlijk
en verslavend als Downton Abbey. ‘Een ontroerend en boeiend
verhaal, vol levensechte personages, drama, spanning, liefde,
passie en wraak...’ - Daily Mail ‘Een familieroman met vaart, en
een statig landhuis in de hoofdrol.’ - Booklist
Historical Social Research Harlequin
Kurt Austin ontwaakt na een levensgevaarlijke reddingsmissie op
een zinkend jacht, waaruit hij maar net heeft kunnen ontsnappen.
Heeft hij nou een oude vriendin zien verdrinken? Kurt vertrouwt
zijn eigen herinnering niet. Hij gaat op zoek naar de waarheid en
komt op het pad van cybercrime, verdachte ongelukken en
mensensmokkel. Zijn zoektocht sleurt hem mee van Monaco via
Noord-Korea naar Madagascar. En waar hij uiteindelijk uitkomt,
had hij vooraf nooit kunnen raden.
Kikkermuziek Luitingh Sijthoﬀ
Onvergetelijke liefdesverklaring aan boeken Het leven zit A.J.
Fikry niet mee. Zijn vrouw is overleden, de omzet van zijn
boekhandel daalt zienderogen, en nu is zijn kostbaarste bezit,
een zeldzame dichtbundel, uit zijn woning ontvreemd. Zelfs de
prachtige boeken waarmee hij zich dagelijks omringt, geven hem
geen plezier meer. Langzaam maar zeker zakt Fikry weg in een
isolement waaruit zelfs de charmante Amelia, vertegenwoordiger
van een kleine uitgeverij, hem niet kan halen. Als op een dag een
mysterieus pakket in zijn boekhandel verschijnt, krijgt Fikry de
kans om opnieuw te beginnen.
Sociological Abstracts Prometheus
Negen deels autobiograﬁsch geïnspireerde verhalen met als
thema de tegenstelling tussen Oost en West.
Oost, west Nieuw Amsterdam
Laat je verrassen door New York Times bestsellerauteur James
Patterson met zijn ontroerende roman ‘Ontrafeld verleden’.
Patterson is vooral bekend van zijn bloedstollende thrillers, maar
hij bewijst hier dat hij ook een meester is in het schrijven van
romans! De dertiger Jennifer heeft al het nodige meegemaakt in
haar leven en krijgt gelukkig steun van haar oma Sam, de enige
familie die ze nog heeft. Wanneer Sam plotseling verongelukt en
in een coma belandt, reist Jennifer direct naar Lake Geneva om
haar te helpen. Terwijl Sam voor haar leven vecht in het
ziekenhuis, vindt Jennifer een stapel brieven die schokkende
geheimen onthullen over haar oma's verleden. Hoe had Sam dit
zo lang voor haar geheim kunnen houden? De Amerikaanse
James Patterson (1947) is een van de succesvolste auteurs op dit
moment met meer dan 300 miljoen verkochte exemplaren en 1
miljoen verkochte e-books wereldwijd. Maar liefst 114 boeken
kwamen op de New York Times bestseller lijst, waarvan 67 op
nummer 1 stonden. Dat is een Guinness World Record! Geen
enkele Patterson thriller laat zijn lezers onberoerd, maar zijn
bekendste werken zijn de thriller reeksen over ‘Alex Cross’,
verﬁlmd met Morgan Freeman in de hoofdrol, en de ‘Women’s
Murder Club’-reeks, dat verﬁlmd is tot serie en in 2007 te zien
was op de Nederlandse televisie. In 2015 won Patterson de
Literatuur Award van de National Book Foundation voor zijn inzet
om meer Amerikanen aan het lezen te krijgen. Voor zijn thrillers,
maar ook enkele romans en kinderboeken, heeft hij meerdere
prestigieuze onderscheidingen ontvangen, waaronder de Edgar
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Award.
De verzamelde werken van A.J. Fikry, boekhandelaar Singel
Uitgeverijen
Een jonge Nigeriaan die in New York woont, gaat naar Lagos voor
een kort bezoek. Bij aankomst treft hij een zowel bekende als
vreemde stad aan. Hij ziet de `yahoo yahoos die vanuit
internetcafés spam-mails de wereld in sturen, hij verlangt naar
een onbekende vrouw die hij in de bus heeft gezien en hij is
getuige van het tragische lot van een jongen die op een lokale
markt wordt beschuldigd van diefstal. Hij ontmoet er oude
vrienden, een ex-vriendin en zijn familie en gaandeweg wordt hij
weer onderdeel van het creatieve, tegenstrijdige leven in Lagos.
Langzamerhand verzoent hij zich met de grootse veranderingen
die in zijn land maar ook in hemzelf hebben plaatsgevonden. In
zijn kenmerkende, kristalheldere stijl heeft Teju Cole met Elke
dag is voor de dief een zeer persoonlijk boek geschreven, over
literatuur, het geheugen, kunst en reizen. Teju Cole (1975)
groeide op in Nigeria en verhuisde in 1992 naar de Verenigde
Staten. Hij is schrijver, fotograaf en kunsthistoricus. Hij
debuteerde met Open stad, dat werd bekroond met de
PEN/Hemingway Award.
De John Henry Dagen CRC Press
Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een
zeventienjarige huisslaaf op een plantage in Virgina. Ze zorgt
voor Lu Anne Bell, haar eigenaar, die amateurschilder is. 2004:
Lina Sparrow is een jonge ambitieuze advocaat die
schadevergoedingen voor de nazaten van slaven probeert te
regelen. Tijdens haar onderzoek ontdekt ze bij toeval dat de
schilderijen die aan Lu Anne worden toegeschreven misschien
wel door Josephine gemaakt zijn. Linda’s ontdekkingen zetten ook
haar eigen wereld op zijn kop. ‘De huisbediende’ van Tara
Conklin is krachtig en meeslepend; een good read op z’n best.
Het gaat over twee vrouwen die allebei op zoek zijn naar
waarheid en gerechtigheid.
De aarde is plat De Bezige Bij Amsterdam
Het is inmiddels achttien jaar na De oorlog van de Grote
Scheuring. In Midkemia heerst al jaren betrekkelijke rust. Aan
deze periode van vrede en voorspoed dreigt nu abrupt een einde
te komen. Prins Arutha, de troonsopvolger, geeft te kennen niet
van zins te zijn de troon te bestijgen en zijn twee zoons, de
tweeling Borric en Erland, zijn nog veel te jong en onervaren om
de verantwoordelijkheden van het koningschap te kunnen
dragen. Als voorbereiding op hun toekomstige taak stuurt Arutha
de tweeling op een belangrijke diplomatieke missie naar het
keizerrijk Kesh, van oudsher de vijand van het koninkrijk. Wat
Arutha niet weet is dat in Kesh een grote volsopstand op het punt
van uitbreken staat. Een aanslag op het leven van de tweeling is
de aanleiding tot een avontuur dat de prinsenzonen meevoert
naar de verste uithoeken van Kesh en dat hen in een klap
volwassen maakt.
Chesapeake Shores KokBoekencentrum Fictie
De literaire kritiek in Engeland is het over één ding eens: Edward
St Aubyn is een van de grootste schrijvers van het Engelse
taalgebied. Naarmate hij meer publiceert, raken steeds meer
lezers gegrepen door zijn elegante en tegelijk bijtend geestige
proza. Zijn autobiograﬁsche Melrose-romans worden bejubeld,
onlangs nog door Jeﬀrey Eugenides, die liet weten dat `iedereen
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in zijn omgeving ze leest. In zijn nieuwe roman Met stomheid
geslagen neemt St Aubyn de wereld van de literatuur zelf op de
hak. Het verhaal concentreert zich op de perikelen rond de
uitreiking van een belangrijke literaire prijs. We volgen de
politicus die het juryvoorzitterschap enkel op zich neemt omdat
hij denkt dat het goed is voor zijn carrière; de verschillende
schrijvers en redacteuren die het bed delen met dezelfde
veelbelovende schrijfster die hen regelmatig inruilt voor andere
mannen; de tv-presentatrice die zich door de genomineerde
romans heen worstelt en ondertussen aan haar eigen thriller
schrijft; de literatuurwetenschapster die zich probeert te
verzoenen met haar anorectische dochter; de schrijvende Indiase
maharadja die ervan overtuigd is dat zijn meesterwerk de prijs
gaat winnen: St Aubyn beschrijft het hele circus genadeloos. Met
stomheid geslagen is een hilarische roman over de literaire
wereld, maar het is veel meer dan dat. St Aubyn neemt de
oppervlakkige wereld van roddels en hypes op de hak, maar is
intussen op zoek naar het wezen van de literatuur, en naar wat
taal werkelijk vermag. Zijn boek stelt wezenlijke vragen aan de
orde: hoe kun je werkelijk talent op waarde schatten als je slechts
je eigen belangen nastreeft? Wat is de plaats van echte kunst in
onze door de waan van de dag geobsedeerde samenleving?
Edward St Aubyn is de auteur van de Melrose-reeks, waarvan de
roman Moedermelk de Prix Femina Étranger won en op de
shortlist van de Man Booker Prize stond. Over het werk van
Edward St Aubyn: `Duidelijk een van de hoogtepunten van de
hedendaagse Britse literatuur. Pijnlijk goed geschreven en
weergaloos grappig. Evening Standard `De romans van Edward
St Aubyn behoren tot de meest opmerkelijke, ﬁjnzinnige en
hilarische boeken van onze tijd. The New York Times `'Eindelijk'
liet mij dingen ervaren waarvan ik het bestaan niet had kunnen
bevroeden. Dat kan alleen een meesterwerk bewerkstelligen. The
Times
Weer opstaan op een christelijk tijdstip Boekerij
In deze zestiende thriller in de Kay Scarpetta-serie van Patricia
Cornwell tracht Scarpetta de waarheid achter de paranoïde
verhalen van een crimineel psychopaat te ontdekken. Scarpetta
is het zestiende boek uit de bloedstollende bestsellerserie rond
patholoog-anatoom Kay Scarpetta van auteur Patricia Cornwell.
Deze serie betekende Patricia Cornwells doorbraak als
grondlegger van de pathologisch-anatomische thriller. Patholooganatoom Kay Scarpetta vertrekt op verzoek van de politie naar
New York om een psychiatrisch patiënt te onderzoeken die
speciaal naar haar heeft gevraagd. De patiënt, Oscar Bane, is
gewond en vertelt Scarpetta een paranoïde verhaal over een
moord waarbij hij betrokken was, maar die hij niet gepleegd zou
hebben. Ook waarschuwt hij dat er nog meer gruwelijke moorden
zullen volgen. Klopt zijn paranoïde verhaal? Loopt er een
moordenaar vrij rond, of is Bane zelf de misdadiger? Scarpetta
kan niet anders dan zelf de jacht op de moordenaar openen.
Tijdens haar zoektocht komt ze echter langzaam maar zeker tot
het besef dat de moordenaar altijd lijkt te weten waar zijn
volgende prooi is: zijn ogen zien alles... Patricia Cornwells werk
over de vrouwelijke patholoog-anatoom Scarpetta is de
bestverkochte thrillerserie ter wereld; alleen in Nederland en
Vlaanderen zijn er al 1,5 miljoen exemplaren verkocht. Ook werd
de serie bekroond met de Edgar Award en de Gold Dagger.
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