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Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar man
en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind is door haar man in de kiem gesmoord.
Maar als ze op een dag een artikel leest over het opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een
rol vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder
van afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
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.
LentekriebelsOveramstel Uitgevers
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.
Appelfeld vertelt het verhaal van Bartfuss, `de onsterfelijke genoemd vanwege zijn kamp ervaringen. Gevangen in een
tragisch huwelijk worstelt Bartfuss met gevoelens en herinneringen die hem angst aanjagen en tegenstaan, en probeert
hij tegelijkertijd waardigheid en compassie levend te houden essentiële menselijke waarden. Een indringend en
onvergetelijk verhaal, geschreven in Appelfelds kenmerkende sobere en indirecte taal. De onsterfelijke Bartfuss is
misschien wel het krachtigste portret van een Holocaust-overlevende ooit geschreven.
Hannah Richell bestsellerauteur van De zwijgende zee Op een zwoele zomerdag in 1980 zoekt een groepje pas
afgestudeerde studenten verkoeling in het afgelegen Engelse Peak District. Ze ontdekken een vervallen, leegstaand huis
aan een prachtig meer. Kat, Simon, Ben, Carla en Mac besluiten om zich een jaar terug te trekken en te gaan leven van
het land. anvankelijk lukt dat prima, maar terwijl de seizoenen elkaar opvolgen lopen de onderlinge spanningen steeds
hoger op. Op een dag staat er een onverwachte bezoekster voor de deur, die hun utopische dromen voor altijd zal
verstoren. Drie decennia later erft Lila, een kwetsbare jonge vrouw, het afgelegen huis aan het meer. Ze heeft geen idee
aan wie ze dit te danken heeft, en ze vraagt zich dan ook af wie de vorige bewoners waren. Lila kan het gevoel niet van
zich afzetten dat iemand haar in de gaten houdt. 'Hannah Richell trekt je meteen het verhaal in. Een adembenemende en
onvergetelijke roman.' Elizabeth Noble 'Sfeervol, diepzinnig en superspannend.' The Australian Women's Weekly
Hannah Richell, bestsellerauteur van De zwijgende zee, werkte bij enkele Engelse uitgeverijen als marketingdeskundige,
en in de filmindustrie. In 2005 emigreerde ze naar Australië. Hannah Richell woont met haar gezin in Sydney.
Het herenhotel
Natuurleven
SOS! Hulp voor ouders
Lentekriebels
bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser
Ondergronds
Identiteit en diversiteit
'n vreendenboek van H. Engelbertink ... [et al.].
Inking him
Garrick sloot een weddenschap met een vriend die hem een inkopper leek. De inzet: een tatoeage. Tegen al zijn verwachtingen in verloor hij
de weddenschap. Nu moet hij dus wel een tattoo laten zetten... Zijn vriendin Bliss is daar minder blij mee. Wat als hij nou een tattoo neemt
die ze ontzettend lelijk vindt, en ze daar dan dus de rest van haar leven tegenaan moet kijken? Inking him is een kort verhaal dat Cora
Carmack schreef voor een goed doel, als vervolg op haar internationale bestseller Losing it. Losing it eerst lezen wordt sterk aanbevolen!
SOS! Hulp voor ouders reikt praktische handvatten aan om ongewenst gedrag van kinderen te veranderen. Het gaat hierbij om
vaardigheden, procedures en strategieen die direct toegepast kunnen worden, en waarvan in de alledaagse opvoedpraktijk is bewezen dat
ze effectief zijn. Ouders krijgen met deze stap-voor-stapmethode meer zelfvertrouwen. Bijna altijd is na enkele weken al verbetering
merkbaar; de sfeer in het gezin wordt meer ontspannen en het kind blijer en gelukkiger.
Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze it-girl-serie. Het regent non-stop op Waverly Academy, maar voor Jenny Humphrey is de
wereld een en al zonneschijn. Er zijn twee weken voorbijgegaan sinds ze bijna van school werd gestuurd, en sindsdien is ze de nieuwe it-girl.
Maar bij veel macht hoort ook veel verantwoordelijkheid - en nog meer problemen. De meiden op Waverly Academy zijn allemaal even mooi,
rijk en schaamteloos... maar er kan er maar één de it-girl zijn!
Een dubbele moord. Een geheime militaire basis. Een FBI-agent met een exceptioneel geheugen . Amos Decker en zijn FBI-collega Alex
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Jamison worden naar het plaatsje London in North-Dakota gestuurd. Daar komen ze er al spoedig achter dat het door gas- en oliewinning
snel groeiende stadje een broeinest is van problemen. De enorme voorraad schaliegas in de bodem trekt een diverse groep nieuwkomers
aan die stuk voor stuk van plan zijn zo snel mogelijk rijk te worden. Deze plotselinge groei levert een hoop trammelant op, van vechtpartijen
en drugs tot prostitutie en... moord. Decker en Jamison zijn ingevlogen om de dood te onderzoeken van Irene Cramer. Op haar lichaam is
een autopsie uitgevoerd en vervolgens is het stoffelijk overschot in de wildernis gedumpt. Het is het begin van een zaak die van
eigenaardigheden aan elkaar hangt. Wanneer de twee onderzoek doen naar het slachtoffer, blijkt dat zij ’s nachts als prostituee werkte en
overdag als lerares op de school van een religieuze sekte. En die sekte is gehuisvest op een terrein dat nog niet zo lang geleden het
eigendom was van een ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in London – van de keiharde zakenman tot de louche ambtenaar
en de religieuze buitenstaander – lijkt een geheim te hebben. Wanneer er een nieuwe moord wordt gepleegd, moet Decker al zijn kwaliteiten
als detective inzetten en terugvallen op zijn exceptionele geheugen om de zaak tot een goed einde te brengen. Daarbij krijgt hij hulp uit
onverwachte hoek...
Martin woont nog steeds bij zijn moeder. Steeds vaker grijpt hij terug naar zijn enige echte passie: het lezen van misdaadromans. Hier gaat
hij zo in op dat hij geen oog heeft voor de misdaden die in zijn omgeving worden gepleegd. Maar wanneer een collega op brute wijze wordt
vermoord, ziet Martin eindelijk kans om op de voorgrond te treden.
Op een Engels strand wordt een man gevonden: half bewusteloos, geen papieren en niet in staat om te praten. Iedereen toont belangstelling.
De ziekenhuismedewerkers voelen zich op onverklaarbare wijze tot hem aangetrokken, de internationale medische experts staan voor een
raadsel en de landelijke pers noemt hem Mr. Nobody. Allemaal zijn ze op zoek naar antwoorden. Wie is deze man? En wat is er met hem
gebeurd? Sommige herinneringen kunnen echter beter verborgen blijven. Neuropsychiater Dr. Emma Lewis wordt gevraagd de patiënt te
beoordelen. Dit is haar grote kans: deze zaak kan haar wereldwijde bekendheid opleveren. Maar daar schuilt ook het gevaar. Veertien jaar
geleden verliet Emma het dorp waar ze opgroeide en sindsdien heeft ze er alles aan gedaan om elk spoor van haar verleden uit te wissen.
Hoe meer tijd ze met haar patiënt doorbrengt, des te meer alarmbellen er afgaan in haar hoofd. Ze is doodsbang dat hij nét dat ene weet wat
niemand anders te weten mag komen.
Omdat ik aan je blijf denken
Lekker
Het huis aan het meer
het leven van Lilli Jahn, 1900 - 1944
Ik hou van Hollywood
Catalogus Fries Museum Leeuwarden
Een praktische gids voor het omgaan met alledaagse gedragsproblemen van kinderen
In de verte
Mijn gewonde hart
In Hernan Diaz’ roman ‘In de verte’ worden vanwege de hongersnood in Zweden twee jonge broers rond 1850 naar de wereldstad New
York gestuurd. Alleen de jongste, Håkan, belandt per ongeluk op een schip naar Californië. Moederziel alleen, platzak en de nieuwe taal
niet machtig besluit hij om zijn broer in ‘Nujårk’ te gaan zoeken. Te voet, dwars door Amerika. Hij beleeft de goldrush van dichtbij, trekt
een tijdje op met een excentrieke natuurvorser, laat zich de verkeerde kant op meevoeren door een karavaan kolonisten, totdat er iets
gruwelijk misgaat. En hij blijft doorlopen, door woestijn en gebergte, over de eenzame leegte van een land dat nog niet bestaat, steeds
met het beeld van zijn broer in de verte. Hernan Diaz is geboren in Argentinië en groeide op in Zweden. Hij woont in New York en
werkt aan Columbia University. ‘In de verte’ is zijn romandebuut. Het boek stond op de shortlists van zowel de Pulitzer Prize als de
PEN/Faulkner Award.
Als een vrouw het zoontje van haar overleden vriendin wil adopteren, moet de biologische vader van het kind, die onbekend is, eerst
toestemming geven.
Isabel, June en Kat hebben elkaar jaren niet gesproken als hun moeder en tante Lolly vraagt of ze naar huis komen. Opeens bevinden de
drie vrouwen zich in hun oude zolderkamer, van elkaar vervreemd en op het punt de vrouw te verliezen die altijd voor hen klaarstond:
Lolly. En die eist bovendien dat ze elke vrijdag samen Meryl Streep films kijken. Maar dankzij de filmavonden kunnen Isabel, June en
Kat hun geheimen weer delen en vinden ze de kracht om er voor Lolly te zijn. 'Een enerverende en opwekkende leeservaring' Kirkus
Book Review
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde Staten, waar de bevolking op zichzelf is, de overheid
gewantrouwd wordt en de natuur geen genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd door een seriemoordenaar
en vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij de FBI te gaan, heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die
anderen kwaad willen doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste profilers van de FBI kunnen zijn, als ze niet de voorkeur
gaf aan het bestrijden van criminaliteit in de outback van Amerika boven carrière maken in de slangenkuil van Washington D.C. Een
eenzaam bestaan, maar daar heeft ze vrede mee. Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in de Grand Canyon
wordt Atlees hulp ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij blijkt niet de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen. Atlee
komt tegenover een gruwelijk monster te staan, maar moet ook de confrontatie aan met een nachtmerrie uit haar verleden.
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de manier waarop haar vader om het leven kwam. Terwijl ze aan een nieuw semester op
Untreaceable University begint en de intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te achterhalen wat haar vader in de laatste maanden van
zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus betrokken waren bij een topgeheim onderzoek naar een zeventiende-eeuws
manuscript over destructieve magische muziek, roept ze het onheil over zichzelf af; ze moet opboksen tegen krachten die uit alle macht
willen voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die waarheid zal gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk komt ze voor een
keuze te staan die niet alleen haar eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens van haar beste vrienden kan verwoesten.
Achttien jaar nadat zijn vrouw Carmen is overleden en zeven jaar nadat zijn huwelijk met Roos op de klippen is gelopen, blijkt ook de
zoveelste nieuwe liefde van Stijn van Diepen niet de ware te zijn. Terwijl hij nog altijd van feest naar feest strompelt, wordt zijn moeder
met alzheimer in een verzorgingstehuis opgenomen, dreigt zijn beste vriend Frenk hem te laten vallen en moet hij de verjaardag van
zijn dochter Luna, die eenentwintig wordt, organiseren. Een crisis lijkt onvermijdelijk. Waarom is zijn (liefdes)leven zo'n puinhoop? Het
is tijd om eens grondig in de spiegel te kijken. In een hilarische en ontroerende zoektocht naar zichzelf keert Stijn terug naar zijn jeugd
in Noord-Brabant, stuit hij op een aangrijpende familiegeschiedenis en belandt uiteindelijk op het Ierse platteland in een ultieme poging
antwoorden te vinden op zijn vragen. Zal hij op zijn vijfenvijftigste zichzelf weten te vinden? En belangrijker nog: de liefde?
Eén minuut voor middernacht
Huurmoord
De onsterfelijke Bartfuss
de tegenstelling voorbij
Neem nooit afscheid
Het levende labyrint
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Een Losing it-verhaal
Fries zilver
Rachel houdt van uitgaan, feesten, en mannen. In trendy Manhattan valt er altijd wel een spannende affaire of twee te beleven voor een jonge vrouw. Tot
alles helemaal fout gaat. Op een ochtend wordt ze wakker op de spoedafdeling van een ziekenhuis, met een stevige drugsverslaving. Rachel is woest. Ze
gelooft er helemaal niets van. Tot blijkt dat ze geen werk, geen vrienden en geen geld meer heeft. Rachel moet afkicken. Met een flesje valium in haar
onderbroek meldt ze zich bij een exclusieve kliniek en denkt aan een welverdiende vakantie te beginnen. Dream on Rachel!
Biografie over de Duits-joodse arts Lilli Jahn (1900-1944), die naar een werkkamp en later naar Auschwitz werd gestuurd, van waaruit ze tot haar dood
correspondeerde met haar kinderen.
Op zoek naar de ontvoerder van haar zusje, komt FBI-agent Atlee Pine een seriemoordenaar op het spoor. FBI-agent Atlee Pines leven veranderde
voorgoed toen op jonge leeftijd haar tweelingzus Mercy werd ontvoerd – en waarschijnlijk vermoord. Wanhopig zoekt ze sindsdien naar antwoorden die
een einde moeten maken aan de kwellende onzekerheid, totdat op een dag alle opgekropte woede en frustratie een uitweg vinden. Ze kan zichzelf tijdens
een arrestatie niet langer in de hand houden en mishandelt een verdachte. Gedwongen om tijdelijk een stap terug te doen, keert Atlee terug naar
Andersonville, Georgia, het dorp waar ze is opgegroeid. Met behulp van haar assistent Carol hoopt ze erachter te komen wat er precies is gebeurd tijdens
die traumatische nacht toen Mercy werd meegenomen. Maar vrijwel meteen na haar aankomst wordt het lichaam van een vermoorde vrouw gevonden, met
een bruidssluier over haar gezicht gedrapeerd. Al snel volgt een tweede slachtoffer. Atlee is vastbesloten het onderzoek naar de ontvoering van Mercy voort
te zetten, maar ze moet nu ook een seriemoordenaar zien te stoppen voordat er nog meer slachtoffers vallen. Ze komt er al snel achter dat in een kleine
gemeenschap vol geheimen – die mogelijk te maken hebben met Mercy’s verdwijning – het verleden soms beter met rust gelaten kan worden...
Misschien nog moeilijker dan je kind voor het eerst naar school brengen, is het voor het eerst alleen op vakantie laten gaan. Lena Trainor heeft net met pijn
in haar hart haar dochter Sarah op de bus naar zomerkamp gezet, als er een tweede bus arriveert om de kinderen op te halen. Niemand blijkt iets te weten
van de eerste bus. Sarah is samen met drie andere kinderen ontvoerd, en binnen enkele uren ontvangen de ouders een mail waarin een miljoen dollar wordt
geëist. Terwijl de ouders van de gekidnapte kinderen hun ergste nachmerries beleven en hun huwelijken steeds meer onder druk komen te staan, probeert de
politie de waarheid te vinden tussen de leugens en tegenstrijdige verklaringen.'
Het sneeuwt in Ballybucklebo. Dokter Laverty heeft zijn handen vol aan de gebruikelijke griepgolf waar de bewoners van het Ierse dorpje door worden
geteisterd. Samen met zijn excentrieke mentor dokter O¿Reilly snelt hij door de ijzige heuvels en dalen op weg naar zijn patiënten. Barry kijkt verlangend
uit naar zijn eerste kerstfeest op het platteland. Maar wanneer ook dokter O¿Reilly geveld wordt door de griep en Barry¿s vriendin Patricia het laat afweten,
wordt zijn humeur er niet beter op. Tot overmaat van ramp vestigt een nieuwe dokter zich in de buurt van Ballybucklebo. Barry vertrouwt die kwakzalver
voor geen cent. Patrick Taylor is geboren en getogen in County Down, Noord-Ierland. In de jaren zeventig emigreerde hij naar Canada. Zijn immens
populaire romans zijn gebaseerd op de dagboeken die hij schreef tijdens zijn beginjaren als arts in een huisartsenpraktijk op het Ierse platteland. Patrick
Taylor woont afwisselend in Canada en Ierland. www.patricktaylor.ca
In het land waar de Mora stroomt, valt de vijand binnen. De vlag van de Hetman wappert, de bezetting is begonnen. Het dagelijks leven herneemt zijn gang.
Maar... er gebeuren griezelige, obscure en tragische dingen in de stad. Waar is bijvoorbeeld het damesorkest gebleven? Wat wil de kaasmarkies, wie lokt de
luitenant naar de duiventil, hoe fopt de partizaan de prikklok? Meesterverteller Herman Pieter de Boer verwerkte zijn oorlogsherinneringen in deze bundel
vol spannende, soms wrede, dan weer ontroerende verhalen, dikwijls met een verrassende pointe. Maak kennis met *De microfoonmajoor*, *De
zeepjesman*, *De hotviolist* en nog veel meer wonderlijke figuren uit de wereld van De Boer. *Biografie Herman Pieter de Boer * Herman Pieter de Boer
(1928-2014) schreef voor toneel, radio en televisie, was novellist, columnist, dichter, romancier en één van Nederlands bekendste tekstdichters. Hij schreef
honderden liedjes, waaronder het onevenaarbare *Laat me* (voor Ramses Shaffy) en de hit *Annabel* (voor Hans de Booij). Ook *Ik heb zo waanzinnig
gedroomd *en *Op een onbewoond eiland* (bekroond als het beste Kinderen voor kinderenlied ooit) vloeiden uit zijn pen. Tevens publiceerde hij ongeveer
vijfhonderd korte verhalen in diverse bundels, waarmee hij in de jaren zeventig furore maakte. Vanaf zijn debuut *De vrouw in het maanlicht* (1973) staat
hij bekend als 'meesterverteller van de literaire korte baan'. Zijn verhalen zijn vaak geheimzinnig en griezelig, met een ondertoon van erotiek.
Familieopstelling
Identiteit en burgerschap in populaire Culturen
Brieven en documenten
Winter in Ierland
Mr. Nobody
De dollar prinses
Onbegrepen
en andere verhalen
Prof. Dr. Hendrik Entjes (1919-XVII september-1979)

Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de
vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat
is het begin van een stormachtige en sensuele verhouding.Deel 3Omdat Ian zich bewust is van Francesca s onschuld worstelt hij
met zijn gevoelens voor haar. Maar hij moet haar krijgen, bij deze obsessie gaat zijn lust iedere voorzichtigheid voorbij.Onzeker
door haar eigen verlangens gaat Francesca Ian uit de weg, totdat hij haar confronteert met een spannend voorstel: ze gaan een
puur fysieke relatie met elkaar aan met voor haar de beloning van verleidelijke, verboden genot...
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van Londen naar New York heeft haar een droom baan en een sexy vriend
opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet ze naar Hollywood om de meest begeerde acteur van dat moment te interviewen:
James Jacobs. Met haar beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van Rodeo Drive en Malibu Beach. Maar Angela
komt er al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat uit glitter, glamour en zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat
James Jacobs, ondanks zijn reputatie van vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als de paparazzi intieme fotos van
haar en James nemen, is Angela ineens zelf het onderwerp van alle roddels. Kan ze haar baas en belangrijker nog haar vriend
ervan overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze lezen?
Huurmoord van Chris Bradford Meeslepend tot de laatste bladzijde Bodyguard Connor Reeves krijgt zijn gevaarlijkste opdracht tot
nu toe. In een land dat geregeerd wordt door criminelen, moet hij Feliks beschermen, de enige zoon van de Russische miljardair
en politicus Viktor Malkov. Viktor wil zich inzetten voor het welzijn van alle inwoners van Rusland, maar de maffia heeft andere
plannen en er staat een prijs op het hoofd van de miljardair. Feliks is zijn vaders enige zwakke plek, en Connor moet samen met
zijn rivaal Jason een schild vormen tegen chantage, moord en ontvoering. Dit is de eerste missie waarbij Connor en Jason samen
moeten werken. En met een sluipmoordenaar op vrije voeten, kan het ook meteen hun laatste zijn… 'Bradford heeft Jack Bauer,
James Bond en Alex Rider weten te combineren in deze action packed thriller.' Goodreads.com Van Chris Bradford verscheen: De
Bodyguard-serie Gijzeling Losgeld Hinderlaag Doelwit Huurmoord De Jonge Samoerai-serie De weg van de krijger De weg van
het zwaard De weg van de draak De ring van aarde De ring van water De ring van vuur De ring van wind De ring van de hemel
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Een koopverslaafde televisieproducente in New York probeert op ludieke wijze van haar verslaving af te komen.
De lange weg naar genade
De vakantie van Rachel
Met hart en ziel
Verzameld werk
De Meryl Streep filmclub
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