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Een zachte hand Leïla Slimani 2017-08-15 Myriam is moeder van twee
kinderen en wil haar baan als advocaat hervatten. Ondanks de bezwaren van
haar man gaat ze op zoek naar een nanny. Na een intensieve zoektocht
vinden ze in Louise de perfecte oppas, die al snel de harten van de kinderen
verovert en een vaste plek inneemt in het gezin. Louise nestelt zich steeds
dieper in het huishouden, maar begint ook vreemde trekjes te vertonen. Het
benauwt Myriam, maar ze sust haar gevoel van onbehagen. Als ze uiteindelijk
doorheeft wat Louise drijft, is het te laat.
Bosch in detail Till-Holger Borchert 2016
Een hart vol hommel(e)s Petra Hülsmann 2016-03-08 Je moet je door de
liefde niet gek laten maken. Deze wijze raad krijgt Lena meerdere malen te
horen van taxichauffeur Knut. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan
als je aanstaande een week voor de bruiloft opeens je ex blijkt te zijn. Dat je
30 wordt en je baan door je eigen stomme schuld plotseling je ex-baan is...
ach dat kun je er dan ook nog wel bij hebben. Lena gunt zich geen tijd voor
zelfmedelijden, want ze heeft een missie: haar leven krijgt een total makeover. En bovendien trekt uitgerekend zij - complete controlfreak - in bij het
chaotische huishouden van haar beste vriendin. Daar werkt vooral huisgenoot
Ben op haar zenuwen. Die is namelijk niet alleen ongelooflijk arrogant maar
ook een akelige womanizer. Daarom irriteert het Lena dat haar hart bij de
gedachten aan hem alleen al vol hommels lijkt te zitten. ‘Personages om van
te houden en een verhaal vol heerlijke emoties maken dit boek een

leesfeest!’ - LoveLetter
Het geheim van mijn man Liane Moriarty 2015-09-29 Mijn lieve Cecilia, als je
dit leest, ben ik dood... Stel je voor dat je man een brief aan je heeft
geschreven, om te openen na zijn dood. Stel je voor dat die brief zijn diepste,
meest donkere geheim bevat, die niet alleen het leven van jullie samen kan
kapotmaken, maar ook dat van anderen. En stel je dan eens voor dat je deze
brief toevallig vindt terwijl je man nog springlevend is. Cecilia Fitzpatrick is een
succesvolle zakenvrouw, staat voor iedereen klaar en is een toegewijde
echtgenote en moeder. Maar die brief gaat alles veranderen, en niet alleen
voor haarzelf. Liane Moriarty heeft een pageturner geschreven die je aan het
denken zet: over hoe goed je degenen van wie je houdt eigenlijk kent – en hoe
goed je jezelf uiteindelijk kent... ‘Een ontroerend verhaal over de betekenis van
liefde en over hoe het leven kan afhangen van een misverstand of een te
haastig genomen besluit. "Het geheim van mijn man" is zo goed, dit kun je niet
voor jezelf houden.’ – USA Today
Een vreemde in huis Shari Lapena 2017-07-27 Wat als je misschien iets
verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Van de auteur
van Het stel van hiernaast, de wereldwijde bestseller Wat als je misschien iets
verschrikkelijks hebt gedaan en je het je niet kunt herinneren? Je bent thuis,
wacht tot je man thuiskomt van zijn werk. Je kookt een lekkere maaltijd, kijkt
ernaar uit hem te zien en te horen hoe zijn dag was. Hij kan elk moment
komen. Dat is alles wat je je herinnert. Je wordt wakker in het ziekenhuis,
zonder enig idee hoe je daar beland bent. Ze zeggen dat je een ongeluk had;
je verloor de controle over je stuur terwijl je veel te hard reed in een gevaarlijke
buitenwijk. De politie start een intensief onderzoek en gaat ervan uit dat je iets
in je schild voerde. Maar je echtgenoot weigert dat te geloven. Je beste
vriendin twijfelt. En zelfs jij kan niet achterhalen wat er die nacht gebeurd is...
Shari Lapena schiet met haar tweede thriller opnieuw helemaal raak. Een
vreemde in huis is ijzersterke psychologische crime, die je met een verhoogde
hartslag in één ruk uitleest. Lapena zet levendige personages neer met
geloofwaardige motieven, die je laten wikken en wegen tot en met de laatste
pagina. Shari Lapena (1960) was werkzaam als advocaat en docent Engels
voor ze begon met het schrijven van romans. Het stel van hiernaast werd een
wereldwijde hit. Een vreemde in huis is haar tweede thriller. Over Het stel van
hiernaast: 'Goed leeswerk, slimme verteltrant, leuke wendingen.' AD
MAGAZINE 'Het stel van hiernaast heb ik verslonden.' LIBELLE 'Shari Lapena
levert een slimme reeks motieven en verdachten. De spanning blijft tot de
laatste adembenemende pagina hoog.' THE TIMES 'Een plotwendend, uiterst
boeiend verhaal.' TESS GERRITSEN
Livres hebdo 2004
De derde politieman

Flann O'Brien 1980
Een zomer met Proust Laura El Makki 2015-06-02 Na het succes van Een
zomer met Montaigne volgt opnieuw een persoonlijke introductie van de
Franse literatuurkenner Compagnon. In achtendertig korte hoofdstukken lezen
we waarom Proust de beroemdste Franse schrijver is, waarom Compagnon en
zijn collega’s hem graag lezen, waarom wij hem moeten lezen. We ontmoeten
een onsterfelijke schrijver, in een even enthousiasmerend als laagdrempelig
pleidooi voor zijn werk.
De vrouw die wachtte / druk Heruitgave Andreï Makine 2004 Een student uit
Leningrad vat genegenheid op voor een vrouw die al dertig jaar lang wacht op
haar geliefde die in 1945 naar het front vertrok.
Orfeo Richard Powers 2014-06-26 Orfeo vertelt het verhaal van de
gepensioneerde avant-gardecomponist Peter Els, die zijn verleden in moet
duiken terwijl hij aan het heden probeert te ontsnappen. In een hernieuwde
poging muziek in de meest onverwachte patronen te vinden (een project waar
hij al zijn leven lang aan werkt) heeft Els thuis een laboratorium opgericht waar
hij onderzoek doet naar bacteriële DNA. Maar dit is Amerika, een paar jaar na
9/11, en Homeland Security heeft hem in het vizier gekregen.
De minnares Camilla Grebe 2016-11-03 Emma Bohman ontmoet in de winkel
waar ze werkt de charmante Jesper Orre. Ze raakt tot over haar oren verliefd,
maar de zakenman staat er op dat hun relatie geheim blijft, en ze belooft
niemand over hun verhouding te vertellen. Twee maanden later wordt in de hal
van een riante villa het lichaam van een vrouw gevonden, zonder hoofd. De
eigenaar van het huis is spoorloos verdwenen, en de identiteit van de vrouw is
een raadsel. Het onderzoek naar de onthoofde vrouw dreigt al snel vast te
lopen, maar dan ontdekt inspecteur Peter Lindgren dat de zaak opvallende
gelijkenissen vertoont met een onopgeloste moord van tien jaar geleden.
Livres de France 2002
Sodom en Gomorra Marcel Proust 2018-11-22 Op zoek naar de verloren tijd is
een van de grootste triomfen van de wereldliteratuur. In deze romancyclus
wordt de lezer door het zintuiglijke proza van Marcel Proust gevangen in een
web van subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie, glasheldere
zinnen en messcherpe observaties. In Sodom en Gomorra, het vierde deel
van de cyclus, ontleedt Marcel Proust de homoseksuele liefde - zowel
mannelijk als vrouwelijk - en ondervindt hij hoe destructief seksuele jaloezie
kan zijn. De avances van Baron de Charlus brengen hem ertoe zijn
aristocratische milieu te verlaten, terwijl men in het burgerlijke milieu waarin hij
terechtkomt de aristocratie benijdt. Ook gaat de verteller uitgebreid in op de
liefde van Marcel voor Albertine. Marcel lijdt onder de vlinderachtige
trouweloosheid van Albertine en vreest dat hij alleen op haar verliefd is uit

angst haar te verliezen.
The leftovers Tom Perrotta 2015-09-22 Boek bij de nieuwe adembenemende
topreeks van HBO, nu ook op Canvas Wat als over de hele wereld van het
ene moment op het andere 140 miljoen mensen plots verdwenen zijn? Zonder
verklaring. Ook de inwoners van Mapleton verloren hun buren, vrienden en
geliefden tijdens het Plotse Vertrek. Burgemeester Kevin Garveys familie is
uiteen gevallen tijdens de ramp: zijn vrouw Laurie heeft zich aangesloten bij de
sekte van de Schuldige Achterblijvers. Zijn zoon Tom is gestopt met school en
volgt nu een dubieuze profeet, Holy Wayne. Enkel Kevins tienerdochter Jill
blijft over - en ze is verre van het voorbeeldige meisje van vroeger.
De beiaardier Georges Rodenbach 2003 Als de aanleg van een haven het
karakter van het 19e-eeuwse Brugge dreigt aan te tasten, verzet de
stadsbeiaardier zich hevig.
De waarheid over de zaak Harry Quebert Joël Dicker 2014-01-02 New York,
voorjaar 2008. De jonge auteur Marcus Goldman lijdt aan een writers block, en
dat terwijl de deadline van zijn uitgever nadert. Dan wordt in de tuin van zijn
mentor, sterauteur Harry Quebert, het lichaam gevonden van Nola Kellergan,
die ruim dertig jaar eerder op vijftienjarige leeftijd spoorloos is verdwenen. Op
Nolas lichaam ligt het manuscript van de roman die Quebert zijn doorbraak
naar het grote publiek heeft bezorgd. Harry Quebert is onmiddellijk
hoofdverdachte en zijn beroemde roman komt in opspraak. Overtuigd van de
onschuld van zijn grote voorbeeld vertrekt Marcus naar Harrys huis in New
Hampshire om de werkelijke toedracht rond de dood van Nola te achterhalen.
Maar de waarheid blijkt veel gecompliceerder dan hij dacht. In De waarheid
over de zaak Harry Quebert verbindt Joël Dicker op indrukwekkende wijze een
intrigerende moordzaak met een gevoelig geschreven verhaal over
schrijverschap, onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
Lege harten Juli Zeh 2018-09-03 Juli Zeh – Lege harten In Lege harten van de
Duitse bestsellerauteur Juli Zeh runt Britta een kliniek voor mensen met
suïcidale neigingen, maar de werkelijkheid ligt toch een tikje anders. Ze
koppelt mensen die vastbesloten zijn hun leven te beëindigen aan
terroristische organisaties. Een computerprogramma selecteert potentiële
kandidaten, waarna zij aan een test worden onderworpen. Velen falen en
keren vol levenslust terug naar hun eigen bestaan. Slechts een select
gezelschap krijgt de kans een zinvolle dood te sterven. Met Lege harten
schreef Juli Zeh een provocerende roman over een generatie die niet langer
gelooft in de samenleving.
De Italiaan, of De biechtstoel der zwarte boetelingen Ann Radcliffe 1821
Droomlijst Julien Sandrel 2018-08-23 De twaalfjarige Louis is voor de ogen
van zijn moeder Thelma aangereden door een vrachtwagen. Hij ligt in coma,
en volgens de artsen is de kans op herstel nihil. Ze besluiten om het nog vier

weken aan te zien, hopend op een medisch wonder. Thelma is ontroostbaar.
Wanneer ze vervolgens thuis onder het kussen van haar zoon een klein schrift
vindt waarin hij zijn dromen heeft opgeschreven - een bucketlist met
bijzondere wensen, zoals het volgen van een voetbalclinic, een tattoo laten
zetten, of een druk kruispunt in Tokio oversteken - besluit Thelma om de
dromen van Louis te realiseren zodat hij vredig kan sterven. Maar dan komt ze
bij de moeilijkste wens: mijn echte vader vinden.
De grenzen van de interpretatie Umberto Eco 1993 Literatuurfilosofische
essays over het spanningsveld tussen de intentie van de literaire schrijver en
de intentie van de lezer.
Kwaad bloed Robert Galbraith 2020-10-20 ‘Galbraith is op zijn best in dit web
van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC
Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC
Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent schittert.
Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het
pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective Cormoran Strike is op bezoek bij
zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer
wil weten over de vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In 1974
is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft zich nog
nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar
oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij geïntrigeerd door de vermissing
en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij en zijn zakenpartner,
Robin Ellacott, op dit moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan
hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze heeft al
genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en
haar verwarrende gevoelens voor Strike. Op het moment dat ze in het
onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse
zaak met tarotkaarten, een psychopathische seriemoordenaar en
onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van
tientallen jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven,
blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Een nieuw
meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn
personages die complex en mysterieus in elkaar zitten. Een echte pageturner.’
Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot –
scherp opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het
Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de pagina’s in deze
traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een
strakke plot, de uitbundige, bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller,
bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
Wat de dag verschuldigd is aan de nacht Yasmina Khadra 2013-01-14 Het
Arabische jongetje Younes groeit na adoptie door zijn welgestelde oom en

diens Franse echtgenote op als Jonas in de koloniale gemeenschap van het
vooroorlogse Algerije. In Río Salado ontmoet hij de beeldschone Émilie. Niet
alleen Jonas maar ook zijn drie boezemvrienden vallen voor haar, wat tot een
gruwelijke scheuring in de vriendschap leidt. Tegen de achtergrond van de
Algerijnse bevrijdingsoorlog komt Jonas voor een onmogelijke keuze te staan:
trouw blijven aan zijn Arabische wortels of aan de westerse omgeving waarin
hij is opgegroeid?
Essay over de moeheid Peter Handke 1990 Overpeinzing van de
verschillende, meer of minder heilzame vormen van vermoeidheid.
Voor eeuwig in jouw armen Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Rusland 1620. In
een wereld van pracht en praal vechten de beeldschone Russische gravin
Synnovea Zenkovna en de Engelse avonturier Tyrone Rycroft tegen hun
ontembare hartstocht. De dappere kolonel zet zijn leven op het spel om de
eigenzinnige edelvrouwe uit handen van struikrovers te redden.Maar de
lieftallige Synnovea beloont zijn moed met verraad: zij verstrikt hem in een
zijden web van verleiding om aan een huwelijk met een stokoude vorst te
ontsnappen. En Tyrone, volledig in de ban van Synnovea's charmes, loopt met
open ogen in de val die zijn vurige verleidster voor hem heeft opgezet.Als
Tyrone de waarheid ontdekt, is hij verbitterd tot in het diepst van zijn ziel.
Woedend zweert hij niets meer met Synnovea te maken te willen hebben.
Maar tot Tyrones grote ergernis dwingt de tsaar hem de mooie Synnovea tot
zijn wettige echtgenote te nemen.En Synnovea, gevangen in het vuur van
ongekende hartstocht dat Tyrone in haar heeft opgewekt, is radeloos.
Radeloos omdat ze beseft dat ze in haar eigen val is gelopen en de liefde van
de minnaar uit haar dromen heeft verspeeld.
Het lijk in de kelder Norah McClintock 1999
Donkere nacht S.K. Vaughn 2019-05-28 In deze angstaanjagende
survivalthriller maakt liefde het verschil tussen leven en dood Door een
verschrikkelijk ongeluk strandt astronaute May Knox als enige overlevende in
een onbruikbaar ruimteschip. Als ze niet snel wordt gered, gaat ze dood. Dan
blijkt dat May toch niet alleen is: er verbergt zich een saboteur in de
machinekamer. Hij vertelt haar de waarheid over de missie en onthult dat ze
deel uitmaakt van een gruwelijk complot. May heeft geen seconde te
verliezen: ze moet de aarde bereiken voor het te laat is. En er is maar één
persoon die haar daarbij kan helpen: Stephen, een getalenteerd NASAwetenschapper – en Mays ex-man. De pers over Donkere nacht ‘Donkere
nacht combineert de spanning van sciencefiction met een hartveroverend
liefdesverhaal. Om in één ruk uit te lezen.’ Ed Wood, redacteur Sphere
De nachtploeg Michael Connelly 2018-03-06 Michael Connelly is onovertroffen
in het vlijmscherp neerzetten van geloofwaardige personages Een spannende
standalone met een nieuw personage: een jonge vrouw probeert zich te

bewijzen als detective bij de politie van Los Angeles Renée Ballard, een
veelbelovende detective bij de politie van Los Angeles, had de moed een van
haar superieuren aan te klagen voor seksuele intimidatie. Nu draait ze voor
straf de nachtdiensten in Hollywood, waarbij ze steeds alleen maar het begin
van een zaak meemaakt, die ze ’s ochtends tot haar frustratie over moet
dragen aan haar overdag werkende collega’s. Maar op een nacht wordt ze
geconfronteerd met twee zaken die ze niet kan en wil loslaten. Ondanks de
waarschuwingen van haar partner werkt ze overdag aan de oplossing, terwijl
ze ’s nachts gewoon door blijft werken. Als blijkt dat de twee misdaden met
elkaar verbonden zijn, wordt het tot haar afschuw wel heel persoonlijk. Ze zal
erg sterk in haar schoenen moeten staan om haar geliefde baan te behouden.
De pers over de thrillers van Connelly: ’De beste thrillerschrijver van allemaal.’
Algemeen Dagblad ‘Alles wat de man schrijft is zonder meer goed tot zeer
goed.’ Humo ‘Bijna griezelig hoe Connelly altijd weer de juiste toon weet te
treffen.’ Vrij Nederland ‘Connelly is de onbetwiste meester van de
politieroman.’ The Irish Times ‘Connelly’s thrillers zijn ernstig verslavend.’
GPD-kranten
De bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine / druk 4 Ransom Riggs 201505-26 Na de dood van zijn opa bezoekt Jacob (16) het weeshuis waar zijn opa
opgroeide, op een afgelegen eiland. Het blijkt dat opa's jeugdvrienden meer
dan bijzonder waren. En misschien leven ze nog steeds. Met veel sfeervolle
zwart-witfoto's. Vanaf ca. 15 jaar.
Livrehebdo 2001
Luitenant-kolonel de Maumort Roger Martin du Gard 2016-03-02 In 1940,
terwijl zijn geliefde kasteel bezet wordt door de nazi’s, begint de zeventigjarige
Bertrand de Maumort, aristocraat, soldaat en intellectueel, aan zijn memoires.
Hij beschrijft zijn vroege jeugd, zijn erotische ervaringen op een katholieke
kostschool, zijn verblijf in Parijs bij oom Éric, een eminent geleerde op wiens
zondagse ontvangsten hij beroemdheden als Renan, Taine, Toergenjev,
Daudet en Pasteur ontmoette, zijn relatie met de prachtige creool Doudou, zijn
mislukte huwelijk met een charmant maar zeer conventioneel burgermeisje,
zijn diensttijd in Marokko en zijn deelname aan de Eerste Wereldoorlog.
Terwijl Maumort over zijn leven vertelt, verraadt hij onbewust zijn
vooroordelen, illusies en morele tekortkomingen.
Een heel gewoon gezin Mattias Edvardsson 2019-10-30 Een heel gewoon
gezin van Mattias Edvardsson is een originele, psychologische roman over
een gezin dat uit elkaar valt. Hoe ver zou jij gaan als je dochter beschuldigd
wordt van moord? Ze zijn een heel gewoon gezin: Adam, zijn vrouw Ulrika en
hun negentienjarige dochter Stella. Ze leiden een gerieflijk leven in een
villawijk, met goedbetaalde banen en een uitgebreide vriendenkring. Tot Stella
wordt gearresteerd op beschuldiging van moord op een man van bijna

tweemaal haar leeftijd. Hoe kende ze deze zakenman, en vooral, welke reden
zou ze hebben gehad om hem te doden? Adam gelooft in zijn dochters
onschuld. Ulrika denkt echter dat ze iets verbergt. En Stella? Wat is haar kant
van het verhaal? Hoe goed kennen Adam en Ulrika hun dochter, en elkaar?
En hoe ver gaan ze om haar te beschermen? ‘Zo spannend, zo bedrieglijk, je
weet niet meer wie je kunt vertrouwen.’ Karin Slaughter ‘Dit boek lees je in één
adem uit.’ Aftonbladet (dagblad) ‘Een niet weg te leggen hoogstandje.’ The
Wall Street Journal ‘Overtuigend.’ New York Times Book Review podcast
‘Pageturner.’ New York Times Book Review Summer Reading Issue
Onderworpen Michel Houellebecq 2015-05-12 Een professor aan de
Sorbonne, groot kenner van het oeuvre van Joris-Karl Huysmans, ziet zijn land
in 2022 aan de vooravond van de presidentsverkiezingen steeds verder
polariseren: een burgeroorlog lijkt onvermijdelijk. De traditionele partijen zijn
uitgespeeld, de strijd gaat tussen het Front National en de Fraternité
musulmane (Moslimbroederschap). Op de valreep doet een van de leiders een
politiekemeesterzet. Na de kalme triomf van De kaart en het gebied, waarmee
hij de Prix Goncourt won, is Michel Houellebecq helemaal terug als Frankrijks
grootste provocateur. Ook zijn bekende thema’s keren terug: liefde, seks,
eenzaamheid... Maar voor het eerst eindigt hij met een verrassend
majeurakkoord. *In alle opzichten een onvervalste Houellebecq. [...] Niemand
is in staat zo’n geniepig, tegendraads, ergerlijk, schokkend en tegelijk
gevoelig, poëtisch én grappig boek te schrijven. – Dirk Leyman op
www.cobra.be *Michel Houellebecq komt terug met een politieke roman over
een islamitisch geworden Frankrijk aan het einde van de tweede
regeerperiode van François Hollande. Explosief. – Livres Hebdo *Een tamme
Houellebecq, zonder islamkritiek? Laat me niet lachen. [...] Voorbij de
oppervlakte is het boek schokkender en vileiner dan islamkritiek. – Christiaan
Weijts in De Groene Amsterdammer
Les Livres disponibles 2003 La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des
collections de langue française.
De stem van de nevels Henri Loevenbruck 2013-07-29 Henri Loevenbruck
Gallica 2 - De Stem van de Nevels Er was eens... Heel lang geleden... ... in
het land Gallica, het legendarische Frankrijk van lang geleden, een jongen
bestemd voor grootse daden. Zijn naam? Bohem! Terwijl koning Livain VII zich
voorbereidt op een oorlog met zijn buurlanden, vecht de jonge wolvenjager
Bohem tegen de tijd, in de hoop de laatste Nevels voor uitsterven te
behoeden. Op aanwijzing van de eenhoorn moet Bohem nu de poorten van de
Sidh vinden, die naar verluidt alleen in de nacht van Samhain opengaan. Maar
waar zijn die poorten, en hoe kom je erdoorheen? Om dat te ontdekken begint
Bohem met zijn metgezellen aan een queeste door het koninkrijk, waarbij hij

steeds machtiger vijanden treft. De Kerk moet met lede ogen aanzien hoe de
populariteit van de jongen groter wordt, de Militie van Christus doet al het
mogelijke om te verhinderen dat hij ze zal redden... de Nevels, magische
wezens voor de een, duivelsgebroed voor de ander. 'Meesterschap!'Lire Henri
Loevenbruck (1972) schreef met Het Geheim van de Witte Wolvin de
succesvolste Franse fantasy-trilogie van de afgelopen kwarteeuw. Mede
dankzij dit succes wordt zijn werk nu overal in Europa uitgegeven.
Maanpaleis Paul Auster 2015-04-09 Marco Stanley Fogg is een wees, een
kind van de jaren zestig, een speurder eeuwig op zoek naar de sleutel tot zijn
verleden, naar het antwoord op het raadsel van het lot. Terwijl Marco van het
grootstedelijke Manhattan naar de woestijnen van Utah reist, ontmoet hij een
keur aan personen en belandt hij keer op keer in verrassende situaties. Het
boek begint in de zomer dat de mens zijn eerste stap op de maan zette, en
beweegt vooruit en achteruit in de tijd, drie generaties omvattend.
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