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Harlequin Kerstspecial Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een
slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken.
Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij Missy Claire, een
veeleisende jonge vrouw die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door
onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady
en Kitty elkaar kennen en Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady
ziet zijn kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht
dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze heeft nog nooit zelf een beslissing
genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy Claire,
in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met
Grady, met alle risico s van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar
één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Hereniging
De huwelijksval Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de
Communicatiewetenschap met als leeropdracht Media en Populaire Cultuur aan de Universiteit
van Amsterdam (UvA) op woensdag 3 september 2003. Aandacht voor: de recente geschiedenis
van populaire cultuuronderzoek; wat de wetenschappers van het Centrum voor Populaire Cultuur
onder populaire cultuur verstaan en welke vragen ze eraan stellen; het werk van Van Zoonen
hierbinnen over politiek en populaire cultuur.
Strafkind Dus jij wilt een held zijn? Miljonair Adam Drake, directeur van zijn eigen bedrijf, heeft een
pijnlijk verleden overwonnen om zijn game-imperium op te bouwen. Hij heeft alles in de hand, en
met de liefde die hij voelt voor geek girl Mia Strong is het laatste puzzelstukje van zijn leven op zijn
plaats gevallen. Je prinses bevindt zich in een ander kasteel. Tot dat puzzelstukje plots verdwijnt
omdat Mia zich zonder verklaring van hem afkeert. Hij weet zeker dat ze hulp nodig heeft, maar te
koppig of bang is erom te vragen. En hoe meer hij probeert de controle terug te krijgen, hoe harder
ze hem wegduwt. Dit probleem kan hij niet oplossen door een paar regels programmeringscode te
schrijven. Hij zal diep moeten graven en zichzelf moeten blootgeven of haar voor altijd verliezen.
Nachtblauw
De vondeling
Bloemensprookjes van Tante Jo Familiegeheimen - het slot van een trilogie, samen met Judas en
Dagboek van een getuige - is een pleidooi voor een bestaan dat niet bepaald wordt door anderen.
Een leven waarin Astrid Holleeder het heft in eigen hand neemt, en kiest voor de liefde en niet voor
de haat. In Familiegeheimen vertelt Astrid Holleeder openhartig en meeslepend over het leven dat
zij en de andere leden van de familie - moeder Stien, dochter Miljuschka, zus Sonja en haar
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kinderen Richie en Francis - leiden, voor en tijdens het proces tegen Willem Holleeder. Maar vooral
is er ruimte om na te denken over een leven daarna. Hoe neem je afscheid van een gezinslid? Hoe
leef je met gevoelens van schuld, angst en verraad; hoe verhoud je je in een nieuwe
gezinsformatie tot elkaar en tot de buitenwereld, en hoe kijk je naar de toekomst? In gesprekken
met haar therapeute geeft Astrid Holleeder volledige openheid over haar diepste zielenroerselen,
en zijn we getuige van de hernieuwde band met haar dochter Miljuschka, over wie ze nog niet
eerder schreef. 'Wat ga je nu doen?'rbr 'Even naar Mil. Ik moet haar een vraag stellen, die ik haar
nog niet heb durven stellen. En dan kan ik verder met mijn leven.'
Nederlandse taal
De eenzame stad Tegen de achtergrond van revoluties onder tsarina Catherina II in de jaren
1771-'75 speelt zich een tere liefdesromance af.
Hartsvriendin
Vlam van hoop Donder en Bliksem waren al dien tijd in Italië geweest, en zij kwamen ook in
ongelegenheid. Hun moeder had de tweelingen opgesloten in een vulkaan, om hen tot den zomer
van de baan te houden; want dàn zouden zij weêr nuttig zijn. Daar beneden vonden zij
speelmakkertjes, die hen behaagden, en hadden zij een vroolijken tijd: zij stoeiden en kookten en
rommelden, en zonden golven heete lava en asch naar boven, om de lieden in den omtrek te
verschrikken. Dit verveelde hen ten laatste en toen beraamden zij het plan, om een aardbeving te
doen ontstaan en daarbij zelven de vlucht te nemen. Zij schopten en trapten dus, als kinderen, die
onder de dekens een beenengevecht houden, en de aarde dreunde ervan. Het vuur raasde, Donder
rommelde en Bliksem vloog op en deed pogingen om het deksel van den vulkaan af te werpen.
Ten laatste gelukte dat, en zij stormden naar buiten met zulk een vreeselijk lawaai, dat de arme
menschen het einde der wereld nabij waanden. Steden werden verwoest, heuvels werden
verplaatst, de zee stroomde landwaarts in, asch en steenen bedekten een geheele landstreek en
vernieling en wanhoop heerschten overal.
Diatessaron Leodiense Indices Rose en Gareth zijn net klaar met de verbouwing van hun
droomhuis en kunnen nu eindelijk met hun twee jonge dochters genieten van wat ze hebben
opgebouwd. Dan belt Polly, een jeugdvriendin van Rose, vanuit Griekenland. Haar man is
omgekomen en ze wil met haar kinderen naar Engeland verhuizen. Zoals het hartsvriendinnen
betaamt, verwelkomt Rose haar met open armen. Maar de komst van de charismatische Polly gaat
gepaard met verontrustende gebeurtenissen die het huishouden van Rose en Gareth ontwrichten.
Spullen raken zoek, kinderen worden ziek en huisdieren verdwijnen. Langzaam beseft Rose dat
Polly misschien niet de vriendin is die ze dacht dat ze was. Hartsvriendin is een verontrustende
psychologische thriller die onder je huid kruipt en je nog lang blijft achtervolgen. Voor de
liefhebbers van Nicci French.
De dood van Cajus Gracchus
Identiteit en diversiteit
Bij elke wending Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede,
honger en kou te bestrijden.
De afdeling De legendarische vrouwenverleider Giacomo Casanova brengt na zijn vlucht uit
Venetië acht dagen door in Bolzano. Daar ontmoet hij de graaf van Parma en diens vrouw
Fransesca, twee mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn leven. Casanova en de
graaf hebben elkaar ooit getroffen in een duel, dat onbeslist eindigde. Nu zetten zij het duel met
woorden voort, maar het is de gracieuze Fransesca, de gravin van Parma, die de afloop bepaalt. Zij
alleen kan hem zwaarder treffen dan wie ook. Een hartveroverend meesterwerk van de auteur van
Gloed
Geheime rekening De nieuwe bundel van Youp! Ooit vroeg de hoofdredacteur van NRC
Handelsblad aan een groep lezers welke columnist altijd moest blijven. Het antwoord was: Youp!
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Daarna vroeg hij welke columnist onmiddellijk mocht vertrekken. Het antwoord was weer: Youp!
En liefst zo snel mogelijk. Twee keer met stip op de eerste plaats. Youp zelf moet daar hartelijk om
lachen. Hij vindt het heerlijk om al 35 jaar spraakmakend te zijn. Iedereen mag een uitgesproken
mening over hem hebben, graag zelfs. Het was een stevig columnseizoen. Een door een virus
totaal ontwrichte maatschappij in een wankele wereld. Bruut uit balans door de moord op George
Floyd. Iedereen is ondertussen op weg naar het nieuwe normaal, wetende dat het oude normaal
ook niet echt normaal was. Is het nieuwe dat dan wel? Youp denkt van niet. Of dat weet hij wel
zeker. Dat laatste is een grapje. Hij weet namelijk niks zeker. Net als u en ik. Is dat zijn kracht? Of
juist zijn zwakte?
De wetgeving op het recht van successie en van overgang bij overlijden toegelicht ‘Hard en
waanzinnig sexy.’ Stephen King New York, 2035. Een meisje van acht wordt zwaar
getraumatiseerd gevonden in een steegje. Ze herinnert zich niets meer en krijgt een nieuwe naam:
Eve Dallas. Vijfentwintig jaar later is Eve een zeer getalenteerde detective van de New Yorkse
politie, maar haar verleden blijft haar achtervolgen. Walter wordt op zijn verjaardag verrast met
een surpriseparty, maar de echte verrassing moet nog komen: een vrouw met groene ogen en
rood haar drukt hem een glas champagne in handen. Na één slokje bubbels is hij dood. Niemand
op het feestje wist wie ze was, maar Eve Dallas herinnert zich deze Julianna maar al te goed. Het
lijkt erop dat Julianna haar zinnen heeft gezet op een hereniging met Eve – eentje die ze niet snel
zal vergeten. De pers over de Eve Dallas-serie van J.D. Robb ‘Leest als een trein.’ VN Detective en
Thrillergids ‘Voor de lezer die enkele uurtjes ontspanning zoekt en meegesleept wil worden in een
spannend maar ook romantisch verhaal, is dit zeker een aanrader.’ Hebban.nl ‘Heeft alle
ingrediënten die garant staan voor uren leesplezier.’ Thrillzone.nl ‘Robb neemt je mee door de
straten van New York en weet je met het kat-en-muisspel tussen Dallas en haar tegenstander te
boeien tot het eind.’ **** Dethriller.blogspot.nl
Housecraft Wie heeft de moord op Nicks vader op zijn geweten? Waarom moest hij uit de weg
geruimd worden? Er is maar één manier om hierachter te komen: In zijn vaders voetsporen treden.
Nick laat zijn glansrijke Wall Street carrière en zijn beeldschone verloofde achter zich nadat er
nieuw bewijs is gevonden bij zijn vaders oude werkgever, een bank in Zwitserland. Werkzaam in
dezelfde positie als zijn vader in Zürich, ontdekt hij een schokkend geheim vol hebzucht, fraude en
bedrog. Voor hij er erg in heeft, raakt hij zelf gevangen in de machtige internationale bankwereld.
Zet hij zijn eigen leven op het spel om de levensgevaarlijke waarheid boven water te krijgen?
'Geheime rekening' verscheen in de New York Times besteller list en er zijn wereldwijd meer dan
een miljoen exemplaren verkocht. Christopher Reich (1961) is auteur van meerdere thrillers die
uitgeroepen zijn tot New York Times bestsellers. Hij werd geboren in Tokyo en verhuisde in 1965
met zijn familie naar de Verenigde Staten. Later werkte hij als investeringsbankier in Zwitserland
alvorens hij terugkeerde naar de Verenigde Staten om zijn literaire carrière te starten in 1998. In
2006 wist hij de International Thriller Writers Award in de wacht te slepen met zijn boek ‘Bankiers
van de elite’. Ook is hij bekend geworden met de geliefde Jonathan Ransom-reeks die bestaat uit
de spionagethrillers: ‘Wetten van verraad’, ‘Wetten van wraak’ en ‘Wetten van bedrog’.
Identiteit en burgerschap in populaire Culturen Six short stories dealing with events that preceded
the birth of Taran, a key figure in the author's five works on the Kingdom of Prydain.
Emotioneel bewustzijn Identiteit is een centraal onderwerp in debatten over sociale cohesie,
culturele diversiteit, integratie en wij-zijdenken. Verkuyten bekijkt identiteiten, etnische relaties en
manieren om met culturele diversiteit om te gaan vanuit onze kennis over menselijk gedrag: wat
mensen willen, waar ze behoefte aan hebben, hoe ze in de regel reageren. Het gaat om de
betekenis van gedragswetenschappelijke benaderingen in het duiden van hedendaagse dilemma's
binnen onze pluriforme samenleving. Daarbij komen vragen aan de orde als: waarom en wanneer
plaatsen mensen zichzelf en anderen in sociale categorieën en met welke gevolgen? Wat zijn de
psychologische achtergronden van positieve/negatieve relaties tussen groepen? Hoe ontstaan
meervoudige identiteiten en hoe gaan we daarmee om? Hoe reageren mensen op stigmatisering
en uitsluiting? Hoe kunnen we omgaan met etnisch-culturele diversiteit en groepstegenstellingen?
Omdat de verwijzing naar cultuur(verschillen) niet specifiek genoeg is, neemt Verkuyten de
maatschappelijke verhoudingen en posities in ogenschouw.
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Zusje vermist
De ruiter met het masker
In corontaine Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere
mensen? Brengt de technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze
schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en creativiteit. Voor de
liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die liefde al snel vertrok maakte ze
vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar
tot een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het
verband tussen solitarisme en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust
Laing zich op New York en vier kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy
Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun levens en werk ondervindt ze
hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft geïnfecteerd en ontdekt ze
hoe kunst ook kan werken als medicijn.
Familiegeheimen
Bygedichten op Otto Vaenius Zinnebeelden, uit Q. Horatius Flaccus
Gewijde kunst In het leven van een Amerikaanse studente, die haar eigen identiteit aan het zoeken
is, spelen in verschillende perioden vier mensen een grote rol.
Lord George Bentinck 'Zusje vermist' van Sophie McKenzie is het spannende vervolg op het
bloedstollende 'Vermist'. Op een zonnige dag gaat Lauren met haar achtjarige zusje Madison naar
het strand. Daar verdwijnt Madison. Lauren raakt totaal in paniek. Hoe moet ze dit haar ouders
vertellen? Moet ze de politie toch inlichten? En waarom overkomt het juist Lauren, die ooit op
dezelfde plek werd ontvoerd? ‘Het aangrijpende vervolg op het meervoudig bekroonde Vermist’ –
TBK Magazine'
Geschiedenis der rederijkers in Noordbrabant Een jong stel uit Parijs besluit een jaar lang rond de
wereld te zeilen. De reis brengt hen naar Antarctica en ze gaan aan land op een onherbergzaam
eiland. Terwijl ze het uitgestrekte gebied verkennen, steekt er een zware storm op. Eenmaal terug
in de baai van het eiland kunnen ze hun zeilschip door de hoge golven niet bereiken. Een vervallen
barak biedt onderdak, maar als de storm de volgende ochtend is gaan liggen, ontdekken ze dat
hun schip is losgeslagen en verdwenen. Plotseling zijn ze van de buitenwereld afgesneden,
moederziel alleen. Eén ding staat vast: er zal geen redding komen tot de winter voorbij is. Hoe
trotseer je de honger en de uitputting? En als je dat overleeft, hoe keer je dan terug in de
beschaafde wereld?
De gravin van Parma 'Ze drukt het pakketje een moment stevig tegen zich aan en licht de
putdeksel op. "Dag dappere Gaby," fluistert ze en drukt een kus op de juten zak. Met een plof valt
de last op de bodem van de put.' Wieke Hart schreef het ontroerende verhaal Strafkind naar
aanleiding van een bericht over de ontdekking van honderden babylijkjes in een klooster in
Ierland. In de opvanghuizen van een vergelijkbare kloosterorde in Nederland zaten duizenden
meisjes opgesloten. Ze verrichtten dwangarbeid in wasserijen en naaiateliers. Voor het eerst
vertellen deze slachtoffers de schrijnende verhalen die ze zelfs aan hun eigen kinderen niet
durfden te vertellen. Ze mochten als jonge meisjes vrijwel nooit met elkaar praten en kregen voor
zowat alles straf. Ze werden gedrogeerd, vaak dagenlang in het donker opgesloten en moesten
hun eigen braaksel opeten. Bron: Flaptekst, uitgeversinformatie.
Ulrika's Flucht
Italië en Italiaans Voor fans van Rosamund Lupton en Liane Moriarty Wat als degene die je
onvoorwaardelijk hoort te kunnen vertrouwen tegen je liegt? Hannah heeft een heel gewoon leven,
met een liefhebbende echtgenoot en een fijne baan. Daar komt abrupt een einde aan als ze iets
volkomen onverwachts doet. Haar handelingen hebben verstrekkende gevolgen en zorgen ervoor
dat haar leven volledig op z’n kop komt te staan. Ze belandt op de gesloten afdeling van een
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psychiatrisch ziekenhuis – een plek waar ze veilig zou moeten zijn. Alleen sterven er patiënten De
artsen houden vol dat het elke keer om zelfmoord gaat, maar Hannah weet dat ze liegen. Hoe kan
ze ervoor zorgen dat iemand haar gelooft na de afschuwelijke daad die zij zelf heeft gepleegd? En
misschien nog belangrijker: hoe kan ze ervoor zorgen dat iemand haar gelooft voordat de
moordenaar weer toeslaat? De pers over De afdeling ‘Een intrigerende psychologische thriller.
Barstensvol spanning.’ The Mirror ‘Steekt met kop en schouders boven de rest uit.’ Daily Mail
‘Een psychologische thriller van een auteur die een meester is in het opbouwen van spanning.’
The People ‘Op het gebied van psychologische thrillers zijn er maar weinig auteurs beter dan
Tammy Cohen. Dit is haar beste boek ooit!’ Red Magazine ‘Hield me in het duister tot aan de
laatste briljante plottwist.’ Woman and Home
Plotseling, alleen Het mooiste kerstcadeau dat je kunt geven is liefde. Miljardair onder de mistletoe
Wanneer Sophie op het laatste moment de kerst van de knappe, superrijke Max Hamilton weet te
redden, wint ze zijn eeuwige dankbaarheid. Maar veel liever zou ze zijn eeuwige liefde krijgen
Ingesneeuwd met haar baas Juist op kerstavond komt Amelia vast te zitten door een blizzard.
Gelukkig verblijft ze in een luxeresort in Aspen - waar ze moet doen alsof ze de vriendin is van
haar knappe baas, Luc Chevalier. Dat bedrog zullen ze dus nog even moeten volhouden. Alleen, is
het wel allemaal toneelspel? Weerzien met Kerstmis Jaren nadat Felicia hem voor het laatst zag,
staat haar eerste liefde, Gideon Ford, opeens voor de deur, aantrekkelijker dan ooit. Tot haar
verwondering wil hij de feestdagen samen doorbrengen. Hij is zeker betoverd door de magie van
kerst! In elk geval niet door haar toch?
Dante's Hel in Proza Overgebracht En Met Een Inleiding Voorzien
Tijdschrift voor zendingswetenschap Italiaanse miljonair zoekt nepverloofde. Als tegenprestatie
tot alles bereid Om gehoor te geven aan de wens van zijn overleden vader is de onweerstaanbare
miljonair Michael Conte op zoek naar een verloofde. Een bruid die bij zijn traditionele Italiaanse
familie past. En hij heeft haast, want alleen als hij verloofd is, mag zijn zus trouwen. In het geheel
niet van plan zich echt vast te leggen, vraagt hij de vurige en eigenzinnige fotografe Maggie Ryan
ten huwelijk. Als zij ermee instemt zijn ‘verloofde’ te zijn tijdens een tripje naar Milaan, belooft hij
niet meer te flirten met Maggies beste (en getrouwde) vriendin Alexia. Maar eenmaal in Italië
spatten de vonken ervan af tussen Michael en Maggie. Krijgt deze verbintenis een hartstochtelijke
wending, of strooit de lust hun zand in de ogen en is het huwelijk uiteindelijk toch een val?
Twaalf geuzeliedjes uit de Geusen Liedenboecxkens van 1588 en later
De kapiteinsdochter Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used
OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality books with introduced typos. (2)
In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to
keep the quality of these images, so they represent accurately the original artefact. Although
occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be
made available for future generations to enjoy.
De blinddoek Een meeslepende roman over de ontstaansgeschiedenis van Delfts blauw Na de
dood van haar man wordt Catrijn huishoudster bij de familie Van Nulandt. Ze is er op haar plek en
kan de vrouw des huizes ondersteunen tijdens haar schilderlessen. Catrijns verleden achtervolgt
haar echter en ze moet op zoek naar een andere betrekking. Ze komt terecht bij Evert van Nulandt
in zijn plateelfabriek in Delft, waar haar schildertalent op waarde wordt geschat. Er breken woelige
tijden aan. Catrijn overleeft in 1654 de Delftse donderslag die de binnenstad in puin legt
ternauwernood en daarna staat ze voor een levensbepalende keuze tussen haar hart en haar
hoofd. Wacht ze op haar grote liefde, die voor jaren de zee op gaat, of kiest ze voor de man die
haar zekerheid kan bieden? Simone van der Vlugt verweeft het meeslepende verhaal van Catrijn
met een intrigerende periode uit de Nederlandse geschiedenis: de Gouden Eeuw, waarin handel,
wetenschap en kunsten een enorme vlucht namen.
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