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vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers

te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het

en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in

jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te

Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens om te

opmerkelijker, want het voert haar ver weg van haar leven vol privileges.

kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en

Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de ondankbare taak om

genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in

voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te halen.

vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter

Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van het vliegen – langs

naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de

duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en overweldigende

niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol ontberingen en komt naar

natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle

de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich

debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
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Het land van duizend morgens Lauraine Snelling 2012-03-06 De belofte

dan Archie ooit heeft kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain

van gratis land lokt Roald en Ingeborg Bjorklund in 1880 weg uit hun huis

heeft een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met een kil plezier

hoog boven defjorden in Noorwegen. Na drie lange jaren sparen en een

laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk een macabere schoonheid heeft.'

barre overtocht naar Amerika, komen ze eindelijk aan in de haven van

**** VN Detective & Thrillergids (over Wraak)

New York. In dit nieuwe land hopen ze een goed leven te kunnen

Langzame man J.M. Coetzee 2013-03-11 Toen hij door de lucht vloog

opbouwen en hun kinderen een mooie toekomst te bieden. Het

dacht hij nog direct weer op te kunnen staan, even diep adem te halen, en

pioniersleven betekent keihard bikkelen, onder primitieve omstandigheden.

dan weer door te fietsen. Maar nu zit hij thuis, een been tot boven de knie

Maar de inmiddels zwangere Ingeborg houdt dapper vol. Ze heeft er alles

geamputeerd. Met tegenzin probeert hij te wennen aan het idee dat er nu

voor over haar dromen te verwezenlijken. Dan breekt een verschrikkelijke

dagelijks een verpleegster over de vloer komt. De eerste is een

winter aan. De Bjorklunds, die het klimaat nog niet goed kennen, worden

regelrechte ramp. De tweede, een Kroatische, handig, stevig en niet

overvallen door de sneeuwstormen. Ingeborgs leven verandert ingrijpend -

onaantrekkelijk, brengt Paul Rayment echter al snel op andere gedachten.

en voorgoed. Lees verder »

Langzame man is een uitmuntende familieroman, een treffend en dikwijls

Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain Verlangen Gretchen

komisch boek, waarin de lezer met een paar principiële vragen wordt

Lowell, de verleidelijkste vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell

geconfronteerd. Waarom hebben we pas echt het gevoel dat we leven als

is beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een klassieke femme

we voor een ander kunnen zorgen? Hebben mensen zonder kinderen iets

fatale in de letterlijke zin van het woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-

essentieels gemist? En buitendien, wat is echte liefde? `Het beste boek

geliefde van rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals gepland

van de afgelopen tien jaar. Arnon Grunberg in de Volkskrant

voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens Halloween, wanneer veel

Het amateurhuwelijk Anne Tyler 2004 Ondanks hun verschillende

mensen verkleed gaan als de moordlustige Gretchen en alleen Archie de

karakters en achtergrond trouwen twee jonge mensen, maar na de

echte Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar beter aan haar

verdwijning van hun oudste dochter naar een sekte beginnen de

spel kan overgeven, maar Gretchen is gruwelijker en onvoorspelbaarder

problemen.
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Op zilveren vleugels Sarah Sundin 2012-08-17 Ruth Doherty werkt in een

versplinterd, en een grote omwenteling is niet meer tegen te houden.

militair hospitaal in Engeland. Ze verzorgt vliegeniers die Europa proberen

De rebellen van de Koning Morgan Rhodes 2014-03-25 Morgan Rhodes,

te bevrijden. Ruths broers en zusjes zijn na de dood van hun ouders in

De Rebellen van de Koning Auranos en Limeros zijn veroverd, hun

Amerika achtergebleven, en het is Ruth alles waard om zo veel mogelijk

koningen verslagen, en het volk is verdeeld onder het bewind van hun

geld te sparen. Als piloot Jack Novak gewond raakt en in het militaire

nieuwe, verraderlijke heerser. Gaius heeft grootse plannen voor zijn

hospitaal terechtkomt, is hij direct van Ruth gecharmeerd. Maar Ruth wil

nieuwe koninkrijk Mytica, maar hij wordt nog altijd van alle kanten

haar hart niet verliezen, aan welke man ook. Te midden van het gevaar en

tegengewerkt. Zo wordt de aanleg van zijn nieuwe weg naar de Verboden

de spanning van de Tweede Wereldoorlog zullen Jack en Ruth elkaar

Bergen, een plek vol duistere magie, bruut stilgelegd door aanvallen van

echter meer dan ooit nodig hebben. Op zilveren vleugels voert de lezer

rebellen uit Limeros. Noodgedwongen stuurt de koning zijn zoon én

mee van het Engelse platteland naar het levensgevaarlijke luchtruim

troonopvolger om op de bouw toe te zien. Ondertussen moet prinses

boven Frankrijk. Onderweg spelen liefde, vergeving en opoffering een

Cleiona van Auranos hulpeloos toezien hoe haar koninkrijk uiteenvalt door

grote rol.

de beslissingen van Gaius. Ze is echter niet vergeten wie er achter de

De levens van anderen Neel Mukherjee 2016-01-20 n het Calcutta van

dood van haar vader en geliefde zitten, en ze zint op wraak. Zelfs als dat

1967 raakt Supratik, zonder dat zijn familie het doorheeft, betrokken bij

betekent dat ze moet samenwerken met de rebel die

een radicale politieke groepering. In de ban van zijn idealen wil hij zijn

medeverantwoordelijk is voor de ondergang van haar koninkrijk. Maar er is

leven en de wereld om hem heen veranderen – hij verdwijnt en laat alleen

meer aan de hand. Duistere krachten roeren zich in het nieuwe koninkrijk

een briefje achter. In het ouderlijk huis valt zijn familie, bestaande uit de

en de kans om niet alleen Mytica maar de hele wereld te regeren, ligt nog

grootouders, vijf volwassen kinderen en hun kinderen, uiteen. Tussen de

altijd voor het grijpen. De vraag is: door wie? Morgan Rhodes wilde altijd

verschillende gezinsleden ontstaat rivaliteit, het ooit zo succesvolle

al prinses worden, maar dan wel het type dat kan zwaardvechten en

familiebedrijf implodeert, en pijnlijke geheimen komen aan de oppervlakte.

prinsen redt van vuurspuwende draken en duistere tovenaars. Gelukkig

Ook om hen heen is het verval zichtbaar; de maatschappij raakt

koos ze voor een veiliger beroep, ze werd schrijver. Naast haar werk is
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Morgan dol op fotograferen, reizen en reality-tv. Onder het pseudoniem

woont en werkt in Ontario, Canada. De Rebellen van de Koning is het

Michelle Rowen schreef zij al enkele paranormale bestellers. Rhodes

vervolg op haar fantasy-debuut De Wraak van de Kroonprinses.
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