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Eventually, you will deﬁnitely discover a
additional experience and endowment by
spending more cash. still when? get you agree to
that you require to get those every needs
subsequently having signiﬁcantly cash? Why dont
you try to get something basic in the beginning?
Thats something that will guide you to
comprehend even more almost the globe,
experience, some places, subsequent to history,
amusement, and a lot more?
It is your unquestionably own grow old to take
eﬀect reviewing habit. along with guides you
could enjoy now is Secret Letters Leah
Scheier below.

HINTON
HARRISON
Dochters
van het
daglicht
Karakter
Iedereen
denkt ze te
kennen: Libby
is het dikste

meisje van het
land en Jack is
de eeuwige
lolbroek. Als
ze elkaar
ontmoeten
zijn ze allebei
vooral kwaad,
maar al snel
daarna
verrast. Want

hoe beter ze
elkaar leren
kennen, hoe
minder
eenzaam ze
zich voelen.
Op mijn
schouders is
een
indringend en
bijzonder
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liefdesverhaal.
Secret Letters
Overamstel
Uitgevers
Silvano is rijk,
jong en knap.
Hij geniet van
het leven en
maakt zich
weinig zorgen.
Dat kan
Chiara niet
zeggen. Haar
familie is arm
en ze moet
hard werken
voor de kost.
De levens van
Chiara en
Silvano
zouden elkaar
nooit gekruist
hebben als
het lot hun
niet tartte.
Silvanos leven
verandert
drastisch als
hij wordt
beschuldigd
van een
moord die hij
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niet heeft
gepleegd.
Chiara wordt
verstoten door
haar familie.
Beiden zoeken
onderdak en
bescherming
in hetzelfde
klooster. Het
kloosterleven
valt hun
zwaar, en het
besef dat ze
er allebei niet
echt thuis
horen, vormt
het begin van
een hechte
vriendschap.
Dan wordt het
rustige
kloosterleven
ruw
opgeschrikt
door een serie
moorden: drie
broeders
vinden een
vreselijke
dood. Silvano
en Chiara

klampen zich
aan elkaar
vast in de
neerwaartse
spiraal van
dood en
angst.
Tegelijkertijd
moeten ze
proberen om
de bloedige
misdaden op
te lossen en
Silvanos
onschuld te
bewijzen.
Voor ik je
loslaat
Hachette UK
De
nachtmerrie
van elke
laatstejaars:
toch níét
afstuderen?
Olivia staat op
het punt om
als beste van
haar klas af te
studeren,
wanneer ze
tot haar schrik
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ontdekt dat ze
een onderdeel
van haar
studie nog
niet heeft
afgerond en
nog maar één
week heeft
om dit voor
elkaar te
krijgen. En dat
allemaal door
een niet
ondertekend
formulier...
Vrijwilligerswe
rk bij een
plaatselijk
golftoernooi
zou haar uit
de brand
moeten
helpen, maar
dan moet ze
er wel voor
zorgen dat
haar grote
nieuwsgierige
familie er niet
achter komt.
Dat blijkt nog
een hele

uitdaging,
want haar
moeder kan
iedere stap
volgen met
een tracking
app op haar
telefoon.
Gelukkig
kunnen haar
vrienden
Sophie,
Charlie en
Wes haar
helpen dit
geheim te
bewaren. Nu
kan er niets
meer
misgaan,
toch? Of
schoppen de
golfers en die
knappe, maar
vooral
onbereikbare
jongen toch
haar hele plan
in de war?
‘Cheesy?
Jazeker.
Heerlijk?
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Absoluut.’ De
Leesclub van
Alles over 10
blind dates
Zij en ik Van
Goor
Bundeling van
twee boeken
over Mia en
Adam. Na een
ernstig autoongeluk ligt
de 17-jarige
Mia (ik-ﬁguur)
in coma. Ze
beseft dat ze
de keus heeft
om te blijven
leven of te
sterven. Vanaf
ca. 15 jaar.
De
genoegens
van mannen
Luitingh
Sijthoﬀ
Wanneer
Merlijn Kaiser
hoort dat er in
een Zweeds
pretpark
vreemde
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uitgaven
worden
gedaan met
zijn creditcard,
besluit hij op
onderzoek uit
te gaan en
boekt een
vlucht naar
Stockholm. In
Amsterdam
voelt hij zich
al een tijdje
niet meer
thuis: zijn hart
is gebroken
sinds zijn
grote liefde
Caro hem
verliet en het
contact met
zijn vrienden
is verwaterd.
Tijdens de
roadtrip door
Zweden doet
Merlijn een
bizarre
ontdekking.
Het blijkt dat
hij zijn eigen
verleden
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opnieuw moet
leren kennen.
Arjen Lubach
(1979) schreef
eerder de
romans
Mensen die ik
ken die mijn
moeder
hebben
gekend en
Bastaardsuike
r. Lubach is
theatermaker,
verzorgt voor
Koefnoen de
`rapservice'
en schrijft
scenario s
voor ﬁlm en
televisie.
Daarnaast
speelde hij
mee in het
televisieprogr
amma Wie is
de Mol?
`Spannend,
grappig en
raadselachtig.'
Paulien
Cornelisse `Ik

las het
ademloos uit.
Prachtig!' A.L.
Snijders
`Sterk
geschreven
(...).
Hermansiaans
e thematiek,
fraaie
dialogen,
vette
wanhoop en
subtiel
(zelf)bedrog.'
NRC
Handelsblad
Liefdesbrieven
aan de sterren
Atlas Contact
'Het vuur in
mij' is een
prachtverhaal
over een
meisje dat
alles verliest
tijdens een
brand. Een
intens, maar
humorvol
verhaal,
geschreven
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door Erin
Stewart. In
een vreselijke
huisbrand
heeft Ava alles
verloren: haar
ouders, haar
beste
vriendin, haar
thuis en zelfs
haar gezicht.
Hoe kan Ava
nu nog een
normaal leven
leiden? Wie
wil er
bevriend zijn
met een
monster? Ze
had niet
gerekend op
Piper, een
meisje op haar
nieuwe school
dat ook een
brand
overleefde.
Met haar
sarcastische,
botte humor
krijgt zij Ava
langzaam

weer uit haar
cocon. Maar
zelfs de stoere
Piper is niet zo
onaantastbaar
als ze lijkt iedereen heeft
littekens,
maar ze zijn
niet allemaal
even
makkelijk te
zien. 'Het vuur
in mij' is zo'n
zeldzaam
intens verhaal
dat je hardop
laat lachen én
tot tranen toe
roert. Een
prachtverhaal
dat
binnenkomt
als een
mokerslag.
Het is het
debuut van de
Amerikaanse
Erin Stewart.
De
vertaalrechten
zijn nog voor
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verschijnen
verkocht aan
16 landen.
De kunst van
ﬁctie Podium
Uitgeverij
Een 15-jarige
prinses
ontvlucht haar
land per
zeilschip om
te ontkomen
aan een
gearrangeerd
huwelijk.
Sabriël A.W.
Bruna
Uitgevers
In dit
moordmysteri
e is niets wat
het lijkt
Niemand weet
wat er is
gebeurd die
ochtend in
River Point.
Vijf jongens
gingen het
bos in, vier
kwamen er
terug.
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Iedereen heeft
een motief,
maar niemand
praat. Kates
bijbaantje bij
de plaatselijke
assistentoﬃcier van
justitie is niet
bepaald
spannend,
totdat haar
baas op de
grootste zaak
gezet wordt
die hun kleine
dorpje ooit
gekend heeft.
Iedereen heeft
het over de
jongens van
River Point. Er
is bewijs dat
de jongens
schuldig zijn,
maar de
oﬃcier van
justitie wil dat
de zaak in de
doofpot wordt
gestopt. Hij
heeft zijn
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functie
namelijk te
danken aan
hun machtige
families. Kate
heeft zo haar
eigen redenen
om de zaak op
te willen
lossen en laat
het hier niet
bij zitten.
Maar kan ze
de geheimen
van de
jongens
ontrafelen
zonder haar
eigen
geheimen te
onthullen?
Terwijl Kate
gevaarlijk
dicht bij de
waarheid
komt, wordt
duidelijk dat
niemand is
wie hij lijkt.
Als Kate niet
snel ontdekt
wie de echte

dader is,
komen er
levens op het
spel te
staan…
inclusief dat
van haarzelf.
Drama,
suspense en
onverwachte
wendingen –
een boek dat
je niet meer
weg kunt
leggen!
Riverdale en
13 Reasons
Why meets
John Grisham
en Karen
McManus.
Roddel &
achterklap de
Fontein Jeugd
Isabel Evans
heeft net een
verrassende
ontdekking
gedaan: ze is
een
stravagante,
iemand die
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tussen twee
werelden kan
reizen.
Wanneer ze
geconfronteer
d wordt met
de gevaren in
Talia, het
middeleeuwse
equivalent van
het huidige
Italië, is de
verlegen en
stille Isabel
gedwongen
om de kracht
in haarzelf te
vinden, een
kracht
waarvan ze
niet wist dat
ze die had. Ze
komt terecht
in een wereld
vol piraten,
meedogenloze
zeegevechten
en dodelijke
vijanden.
Hier was ik
Boekerij
Wanneer

Daniel
Birnbaum zijn
zolder
opruimt, vindt
hij een
kartonnen
doos waarop
de naam van
zijn
grootvader
staat:
Immanuel
Birnbaum,
zoon van de
cantor van de
synagoge in
Königsberg. Er
blijkt een heel
tijdperk in
bewaard
gebleven. In
de herfst van
1939
arriveerde de
Duits-Joodse
journalist
Immanuel
Birnbaum in
Stockholm,
toen het
centrum van
wereldpolitiek
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e krachten. Hij
kwam er in
contact met
de Duitse
uitgever
Gottfried
Bermann
Fischer en
kreeg een
baan bij diens
exiluitgeverij,
die
samenwerkte
met de
exiluitgeverij
van Emanuel
Querido in
Amsterdam.
Onder het
pseudoniem
‘Dr. B.’ hielp
Birnbaum
Britse
spionnen met
het
verspreiden
van
propaganda in
Duitsland,
maar tegelijk
verried hij de
plannen van
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de Britten om
een haven in
Oxelösund op
te blazen en
Zweden zo tot
deelname aan
de oorlog te
dwingen. Het
verhaal van
zijn
grootvader,
die tijdens de
Tweede
Wereldoorlog
een riskant
dubbelleven
leidde,
inspireerde
Daniel
Birnbaum tot
zijn magistrale
debuutroman
over
journalistiek,
boekenvak,
diplomatie en
spionage: Dr.
B.
Brief aan mijn
ontvoerder /
druk 1
Luitingh
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Sijthoﬀ
Als gevolg van
de
energiecrisis
vielen aan het
eind van de
twintigste
eeuw in een
paar jaar tijd
alle
energiebronne
n in Amerika
weg, en
verliet de
bevolking het
nog haast
onbewoonbare
land. Om de
gegroeide
bevolking in
de rest van de
wereld te
voeden,
werden er
maatregelen
getroﬀen die
grote invloed
hadden op het
klimaat, met
verschrikkelijk
e gevolgen
voor Amerika,

of het
landschap van
wat ooit
Amerika was.
Een kleine
groep
Europese
verkenners
reist een eeuw
later af naar
het bijna
onherkenbare
continent. De
Beringstraat is
ingedamd en
een groot
gedeelte van
het land is
woestijn
geworden,
bevolkt door
geïsoleerde
inboorlingen
en de bizarre
achterblijvers
van een
uiteengevallen
cultuur. De
expeditie
begint in
Manhattan en
reist verder
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via Holiday
Inns en
verlaten
pretparken,
om in het hart
van Las Vegas
op een nieuwe
kracht te
stuiten.
Magnus De
Fontein Jeugd
'Brutus' van
Kathryn
Tempest
vertelt het
levensverhaal
van de
Romeinse
senator, een
van de
mannen die in
44 v.Chr.
Julius Caesar
vermoordde.
Dankzij
Shakespeare
is die daad
wereldberoem
d. Historica
Kathryn
Tempest
schetst in de

biograﬁe
‘Brutus’ een
portret van
een bijzondere
Romeinse
senator. Hij
was ﬁlosoof,
staatsman,
vredestichters
en
legeraanvoerd
er. Maar
bovenal is
Marcus Junius
Brutus bekend
als ’s werelds
beroemdste
moordenaar.
Brutus was
controversieel
en
ondoorgrondel
ijk, ook voor
zijn
tijdgenoten.
Zijn rol in de
moord op
Julius Caesar,
de minnaar
van zijn
moeder, was
opmerkelijk.
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Tempest stelt
in deze
biograﬁe een
interessante
vraag: Was
Brutus fout
om zijn vriend
en
beschermheer
te
vermoorden,
of had hij
gelijk zijn
vaderlandslief
de en idealen
boven zijn
persoonlijke
voorkeuren te
stellen?
Kathryn
Tempest dook
in het
bronnenmater
iaal uit Brutus’
tijd en brengt
met haar
briljante
biograﬁe
‘Brutus’ de
imposante
man tot leven.
De smaak van
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venijn Van
Goor
Twee jonge
vrouwen
hebben het in
New York
anno 1899
beiden
voorzien op
een
bemiddelde
jongeman.
De
behandeling
Van Goor
Spitalﬁelds,
Londen, 1840.
Catherine
Sorgeiul
woont in een
vervallen huis
in de East
End. Ze heeft
weinig
vrienden en
weinig om de
dagen door te
komen,
behalve haar
eigen rijke
fantasie. Maar
dan vindt er
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een moord
plaats. En nog
een. De
moordenaar
heeft het
voorzien op
vrouwen en
stopt als een
soort
merkteken
haar in hun
mond en
vouwt hun
armen en
benen onder
hen zodat het
eruitziet als
geknakte
vleugels.
Terwijl
Catherine
nieuwsgierig
het nieuws
over de
moorden
volgt, beseft
ze
langzamerhan
d dat
geheimen uit
haar eigen
verleden

verband
houden met
deze moorden
en dat ze leeft
in een wereld
waarin niets is
wat het lijkt,
een wereld
van seksuele
obsessies,
verraad en
moord, en van
een waarheid
die
beangstigend
er is dan
iemand zich
kan
voorstellen.
Kate Williams
studeerde in
Londen en
Oxford. Haar
boek over
koningin
Victoria werd
door The
Spectator
gekozen tot
boek van het
jaar.
Valkenierskno
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op Overamstel
Uitgevers
In de
maanden dat
een jonge
Canadees in
1942 moet
wachten op
zijn inlijving in
het leger
overdenkt hij
zijn leven.
Stad van
schepen
Omniboek
Ginny Moon is
veertien jaar
oud. Ze is gek
op Michael
Jackson. Als ze
niet 's
ochtends
exact negen
druiven eet,
kan ze de dag
verder wel
afschrijven. Bij
haar derde
pleeggezin
heeft ze
eindelijk een
thuis

gevonden iets waar een
ander
gelukkig mee
zou zijn. Maar
Ginny bekijkt
de wereld nou
eenmaal met
een heel eigen
logica. Dus of
haar
biologische
moeder
gevaarlijk is of
niet, Ginny
móét haar
vinden. En
daarvoor wil
ze alles
opgeven, zelfs
het enige
thuis dat ze
ooit heeft
gekend...
Prinses en
de
zeekapitein /
druk 1
Harlequin
Al is de leugen
nog zo snel
van Lisa
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Scottoline is
een
emotionele,
psychologisch
e thriller voor
iedereen die
de boeken van
Kristin Hannah
verslindt. Op
papier lijkt de
nieuwe leraar
Chris de
ideale man,
maar alles aan
hem is een
leugen... Drie
moeders, van
wie hun zonen
gezamenlijk in
het sportteam
op school
zitten, raken
verwikkeld in
een sinistere
plot als er een
nieuwe leraar,
Chris Brennan,
op school
komt die niet
is wie hij zegt
te zijn. Maar
iedereen blijkt
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geheimen te
hebben,
hoewel
sommige
dodelijker zijn
dan andere...
Plotwendingen
en geheimen,
intriges,
spanning,
familiedrama
en zelfs een
romance: Al is
de leugen nog
zo snel van
Lisa Scottoline
heeft het
allemaal.
‘Entertaining...
Deze
pageturner
eindigt in een
gewaagde
achtervolging
die het goed
zou doen op
het witte
doek, en
lezers zullen
even
verlangend
uitzien naar
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de uitkomst
van de
broeiende
romance als
naar de
afwikkeling
van de razend
spannende
plot.’
Publishers
Weekly
De parfumeur
Luitingh
Sijthoﬀ
'Een
indringend
beeld van de
sekte die
Scientology is.
Karin Spaink
Jenna
Miscavige Hill
groeide op
binnen de
muren van de
controversiële
Scientology
Kerk. Als nicht
van leider
David
Miscavige had
ze een

bevoorrechte
positie en
belandde
daardoor bij
het elitekader
Sea Org. In
deze
spraakmakend
e memoir
vertelt Jenna
openlijk over
haar
ervaringen
binnen de
hoogste
rangen van de
Kerk, over het
strenge
regime
waaraan
kinderen
onderworpen
worden en
over haar
uiteindelijke
vlucht in
2005. Blind
geloof is het
schokkende
verhaal van
een jeugd die
werd verwoest
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door
Scientology,
van Jenna s
dramatische
ontsnapping
en haar
worsteling om
een nieuw,
eigen leven op
te bouwen in
de
maatschappij.
Zij is de eerste
en enige van
de Miscavigefamilie die een
blik biedt
achter de
schermen van
s werelds
meest
controversiële
religie haar
praktijken,
haar macht,
haar volgers
en haar
geheimen.
Jenna
Miscavige Hill
(1984) is een
van de

oprichters van
www.exscient
ologykids.com
, een
organisatie die
steun biedt
aan jongeren
die met de
Scientology
Kerk willen
breken. Ze
woont met
haar man en
twee kinderen
in ZuidCalifornië. Lisa
Pulitzer (1964)
is co-auteur
van Blind
geloof, en
bekend van de
New York
Timesbestseller Het
begon toen ik
veertien was
van Elissa
Wall, die ook
in Nederland
een groot
succes werd.
Dr. B.
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Ambo|Anthos
`Een kleurrijke
en prikkelende
reis door de
eerste helft
van de
twintigste
eeuw. Kirkus
Reviews
Londen, 1955.
Grace Munroe
is een zeer
gezegende
jonge vrouw.
Na een
beschermde
jeugd in
Oxford is ze
door haar
huwelijk met
de welvarende
Roger in het
hart van
Londens
meest chique
en ambitieuze
sociale
kringen
terechtgekom
en. De rol van
elegant lid van
de beau
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monde die
haar man voor
haar in
gedachten
heeft, past
haar
gewoonweg
niet en zal
haar wellicht
nooit passen.
Dan ontvangt
ze een brief
van een
notariskantoor
in Parijs:
Grace heeft
een
onverwachte
erfenis
ontvangen. De
weldoenster,
de Française
Eva dOrsey, is
echter een
totale
vreemde voor
Grace en ze
doet het
incident af als
een
vergissing.
Maar ze raakt
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erdoor
geïntrigeerd
en als ze het
vermoeden
krijgt dat haar
man haar
ontrouw is
geweest,
verruilt ze
Londen voor
Parijs Dat is
het begin van
een zoektocht
die Grace leidt
naar de
verleidelijke
wereld van
parfumeurs en
hun muzen.
Als ze op een
verlaten
parfumerie op
de linkeroever
van de Seine
stuit, begint
ze inzicht te
krijgen in het
hartverscheur
ende verhaal
van haar Eva
dOrsey, een
uitzonderlijke

vrouw die de
high society
van het Parijs
en New York
van de jaren
twintig
betoverde met
haar creaties.
Grace zelf
komt algauw
voor de keuze
te staan
tussen het
leven dat ze
geacht wordt
te leven of de
persoon
worden die ze
werkelijk is.
De parfumeur
is een boek
dat de
zintuigen
prikkelt en
emoties de
vrije loop laat,
en daarbij de
complexe en
bezeten liefde
onthult tussen
de muze en
de schepper,
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en de enorme
kracht van
herinnering en
geur.
Op mijn
schouders
HarperCollins
Young Adult
Raine klaagt
weleens dat er
nooit iets
opwindends
gebeurt in
Grace. Papa
zegt: ‘Wees
voorzichtig
met wat je
wenst...’
Iedereen
houdt van
Summer Ryan.
Ze is een
voorbeeldige
leerling met
een groot
muzikaal
talent en ze is

een
zonnestraaltje
in het stoﬃge
stadje Grace,
Alabama. Ze
verschilt als
dag en nacht
van haar
moeilijke,
rebelse
tweelingzusje
Raine. Op een
dag verdwijnt
Summer. Ze is
het zevende
meisje in
Grace dat
plotseling niet
meer
thuiskomt.
Met deze
nieuwe
tragedie heeft
de politie
moeite de
onrust in het
stadje te
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beteugelen.
De sherrif
gaat ervan uit
dat Summer
uit vrije wil is
weggelopen,
maar Raine
laat het er niet
bij zitten en
gaat zelf op
onderzoek uit.
Was Summer
wel zo’n
voorbeeldig
meisje? Een
prachtig
geschreven,
beklemmende
thriller met
een
hartverscheur
ende
ontknoping.
Dit boek gaat
recht je hart in
en laat je niet
meer los.

