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When somebody should go to the book stores, search establishment by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we offer the book compilations in this website. It
will enormously ease you to see guide Grave Creatures An Ian Dex Supernatural Thriller Las Vegas Paranormal Police Department 2 as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you truly want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area
within net connections. If you want to download and install the Grave Creatures An Ian Dex Supernatural Thriller Las Vegas Paranormal Police Department 2, it is enormously
simple then, since currently we extend the connect to buy and make bargains to download and install Grave Creatures An Ian Dex Supernatural Thriller Las Vegas Paranormal
Police Department 2 fittingly simple!

De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de
kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G.
Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas,
maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een
verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten,
en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Tien vingertjes en tien teentjes Mem Fox 2009 In welk land baby's ook worden geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes. Oblong
prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Oom Wanja Anton Pavlovi? ?echov 2017 Het rustige leven op het landgoed van Wanja en zijn nicht Sonja wordt verstoord door de aanwezigheid van de oude professor en diens
jonge vrouw Jelena. Zij wekt de hartstocht op van Wanja en van dokter Astrov, de man op wie Sonja in stilte verliefd is. Tsjechov schetst in het stuk een samenleving waarin de
personages op zoek zijn naar verandering in het leven, maar niet weten hoe die te realiseren.
Dierijk en Dorothé, of: De verlossing van Dordrecht Samuel van Hoogstraten 1833
De Egyptische sleutel Preston & Child 2018-11-12 Gideon Crew begint aan zijn wellicht laatste avontuur in De Egyptische sleutel, de nieuwste thriller van Preston & Child, de #1bestsellerauteurs van de Gideon Crew en Pendergast-thrillers. Gideon Crew – de briljante wetenschapper, meesterdief en onverschrokken avonturier – is geschokt als hij hoort
dat zijn voormalige werkgever, Eli Glinn, spoorloos is verdwenen en diens hightech lab plotseling wordt gesloten. En dat terwijl Glinns laboratorium juist bezig was met een
onderzoek naar de schijf van Phaistos, de eeuwenlang onvertaald gebleven stenen tablet van een voorheen onontdekte beschaving. Crew is gefascineerd, maar krijgt
ondertussen ook grimmig nieuws over zichzelf. Met nog slechts enkele maanden te leven begint Gideon aan wellicht zijn laatste, wereldwijde avontuur – de zoektocht naar een
mythische schat. Douglas Preston & Lincoln Child zijn de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers en de thrillers over Gideon Crew. De vloek van het oerwoud en De
gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden.
Echo Thomas Olde Heuvelt 2019-05-17 Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller over obsessie,
bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Echo van Thomas Olde Heuvelt, auteur van het wereldwijd succesvolle HEX, is een huiveringwekkende thriller over
obsessie, bezetenheid en de onverwoestbare kracht van de natuur. Nick Grevers en zijn klimmaatje Augustin worden aangetrokken door de Maudit, een afgelegen berg in de
Zwitserse Alpen. Documentatie over de berg is schaars, het is er ongewoon stil, en als ze de vallei betreden bekruipt hen het onheilspellende gevoel dat ze niet alleen zijn. Niet
veel later is Augustin dood en ontwaakt Nick uit een coma. Hij is verminkt en heeft zijn gezicht in het verband. Een moeizame revalidatie wacht, maar algauw beseft Nick dat het
niet alleen het trauma van het ongeluk is dat hem achtervolgt. Er is iets in hem gewekt... Thomas Olde Heuvelt overtreft zichzelf met Echo. Een verpletterend boek waar je vanaf

de gruwelijk spannende openingsscène diep in verdwijnt.
Tijgers in de nacht Fiona McFarlane 2014-06-16 De 75-jarige weduwe Ruth woont alleen aan de Australische westkust. Haar twee zoons wonen ver weg, en in haar afgelegen
strandhuis probeert ze de laatste jaren van haar leven zinvol door te brengen. Op een ochtend wordt Ruth angstig wakker. Ze is ervan overtuigd dat er een tijger in haar huis
rondsluipt. Dan krijgt ze totaal onverwacht bezoek van een exotische vrouw die beweert namens de regering voor haar te komen zorgen. Deze Frida weet met haar kordate
optreden en charme een plek te veroveren in zowel Ruths hart als haar huis.Frida en de tijger: ze zijn er, en ze gaan niet meer weg. Maar zijn ze wel wat ze lijken? Wie kan Ruth
vertrouwen? En kan ze zichzelf nog wel vertrouwen?Beschreven door de ogen van Ruth geeft Tijgers in de nacht een bloedstollende en tegelijkertijd ontroerende inkijk in het
leven van een vrouw die op zoek is naar houvast en liefde.
David Harum Edward Noyes Westcott 1899
Met het mes op tafel 1995 Een tiener wordt door haar stiefvader seksueel misbruikt en vindt bij haar moeder geen steun. Samen met haar vrienden probeert ze hulp buitenshuis te
zoeken. Bevat adressen van hulpverlenende instanties in Nederland en België. Vanaf ca. 14 jaar.
Zomerlicht, en dan komt de nacht Jón Kalman Stefánsson 2018-02-12 In ‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’ schrijft Jón Kalman Stefánsson over een klein IJslands dorp, waar de
bewoners dolen in het labyrint van de menselijke ziel. Iedereen strijdt op zijn manier tegen de lethargie, een gevaar dat in de kleine gemeenschap op de loer ligt. Stefánsson
schrijft met mededogen over het dorp, waarin de komst van een restaurant met veel wantrouwen wordt bezien en een affaire de gemoederen lang bezighoudt. Het einde van
‘Zomerlicht, en dan komt de nacht’ van Jón Kalman Stefánsson zal daardoor als een mokerslag aankomen en de lezer niet meer loslaten. ‘Stefánsson weet als geen ander het
unieke in elke liefdesgeschiedenis te vatten.’ – Trouw
Zijn bloedige plan Graeme Macrae Burnet 2017-05-11 Het jaar is 1869. Een gewelddadige drievoudige moord in een afgelegen gemeenschap in de Schotse Hooglanden leidt tot
de arrestatie van een jongeman genaamd Roderick Macrae. De memoires van de hand van de beklaagde maken het glashelder dat hij schuldig is aan de misdaad, maar het is
aan de beste juristen en doktoren in het land om vast te stellen wat hem tot zulke brute daden heeft gedreven. Is hij ontoerekeningsvatbaar? Enkel de overtuigingskracht van zijn
advocaat staat tussen Macrae en de strop. Graeme Macrae Burnet heeft een fascinerend en origineel verhaal afgeleverd over de wispelturige aard van de waarheid, zelfs als de
feiten glashelder lijken te zijn. Zijn bloedige plan is een intrigerende literaire thriller, gesitueerd in een woest en grimmig landschap waarin macht volkomen arbitrair wordt
uitgeoefend.
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen Terry Denton 2017-02-24 Winnaar Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige nieuwe
boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waaronder een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een stadion voor ALLE
SOORTEN BALSPORTEN, Andyland, Terrystad, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! En vind
je de koe op elke pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.
Een van ons liegt Karen M. McManus 2017-05-31 Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app
ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn,
Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt
dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te
voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
De Ziener Anna Stephens 2018-04-17 De Ziener is het epische fantasy-debuut van Anna Stephens. Een duister verhaal over oorlog, familie, godsdienstextremisme en verraad dat
doet denken aan de boeken van Joe Abercrombie, Mark Lawrence en Scott Lynch. Duizend jaar geleden werden de Rode Goden verstoten, en het Mirecese volk vernederd. Nu,
vanuit de bergen waarnaar ze werden verbannen, schreeuwt Corvus, de koning van de Mireces, om wraak. Dom is een Wolf, lid van een kleine nederzetting die de grenzen van
het nabijgelegen Rilpor bewaakt tegen invallen van de Mireces. Dom is ook vervloekt, want hij heeft een gave waarmee hij angstaanjagende visioenen van de toekomst ontvangt.
Als de lijfeigene Rillirin aan de Mireces ontsnapt en ze in het dorp van de Wolven terechtkomt, voorziet Dom het ondenkbare: een verschrikkelijke oorlog tussen Rilpor en de
Mireces. Ondertussen aast de listige prins Rivil van Rilpor op de troon. Hij heeft zich bekeerd tot het bloederige geloof van de Mireces en heeft hun beloofd te helpen met hun
invasie om zijn vader, de koning, en zijn rechtschapen broer Janus uit de weg te ruimen. Het is nu aan Dom om de Rilporianen te overtuigen van zijn visioenen als ze een kans
willen maken de invasie van de Mireces te overleven. Er is oorlog op komst, een oorlog die de wereld bedreigt zoals nooit tevoren. ‘Een bruut en pikzwart fantasy-debuut vol
duistere goden en gewelddadige strijders.’ FantasyWereld.nl
De nieuwe gravin Fay Weldon 2015-07-01 Lady Isobel Dilberne is druk bezig Dilberne Hall te moderniseren om koning Edward VII over enkele maanden te kunnen ontvangen
voor een jachtpartij. De voorbereidingen zijn uitputtend, en er zijn ook andere problemen: het huwelijk van Minnie en Arthur dreigt op de klippen te lopen en dochter Rosina heeft
een schandalig boek over de seksuele gewoonten van de Aboriginals geschreven. De jachtpartij gaat ondanks alles door, maar verloopt compleet anders dan verwacht. 'De

nieuwe gravin' is het laatste deel van Fay Weldons prachtige trilogie over het adellijke geslacht Dilberne. Eerder verschenen 'Macht der gewoonte' en 'Leve de koning'.
Alaska Anna Woltz 2016-10-06 Op de eerste dag van het schooljaar weet Sven het zeker: hij moet een briljante stunt uithalen. Anders is hij meteen die zielige jongen uit 1b.
Parker wil juist onzichtbaar zijn. Ze heeft net de ergste zomer van haar leven achter de rug en vertrouwt niemand meer. Dan ontdekt ze dat Alaska, de hond die eerst van háár
was, nu bij Sven woont – als zijn hulphond. Overdag wil Parker niks te maken hebben met Sven, dus er zit maar één ding op. Als ze Alaska ooit nog wil zien, moet dat ’s nachts.
Anna Woltz (1981) heeft meer dan twintig kinderboeken op haar naam staan. Haar laatste boek Gips werd bekroond met een Zilveren Griffel.
Nationaal denken in Europa Joseph Theodoor Leerssen 1999-01-01 Bringing together sources from many countries and many centuries, this study critically analyses the growth of
nationalism - from medieval ethnic prejudice to the Romantic belief in a nation’s “soul”. The belief and ideology of the nation’s cultural individuality emerged from a Europe-wide
exchange of ideas, often articulated in literature and belles lettres. In the last two centuries, these ideas have transformed the map of Europe and the relations between people
and government. Tracing the modern European nation-state as the outcome of a cultural self-invention, cross-nationally and historically, Leerssen also provides a new approach to
Europe’s contemporary identity politics. This study of nationalism offers a startling new perspective on cultural and national identity. National Thought in Europe is the revised
English-language edition of Nationaal denken in Europa. Een cultuurhistorische schets (AUP, 1999). For more information on the English and edited edition, see National thought
in Europe
Dochter van Shizuko Kyoko Mori 1998 Na de zelfdoding van haar moeder probeert een jong meisje haar leven zin te geven, maar dat valt niet mee in het Japan van de jaren
zeventig en wanneer de familie-eer is aangetast.
De vrouw van de rechter Ann O'Loughlin 2017-09-19 Genomineerd als Roman van het Jaar door de Romantic Novel Association Het leven van Grace verandert voorgoed als ze
wordt uitgehuwelijkt aan een veel oudere, respectabele rechter. Ze leeft in weelde, maar voelt zich eenzaam. Dan ontmoet ze een jonge arts, Vikram. Hij is alles wat haar man niet
is en ze wordt hopeloos verliefd. Maar het zijn de jaren vijftig in Ierland, en wanneer Grace zwanger blijkt te zijn van Vikram, moet er afgerekend worden met dit schandaal. Direct
na de bevalling wordt Grace naar een gesticht gestuurd. Vikram krijgt te horen dat Grace is overleden en hij keert met een gebroken hart terug naar India. Dertig jaar later, na het
overlijden van de rechter, krijgt zijn dochter Emma tijdens het opruimen van zijn spullen voor het eerst een beeld van Grace, de moeder die ze nooit gekend heeft. En ze doet
hierbij enkele schokkende ontdekkingen... Terwijl een lang verborgen familiegeheim wordt onthuld, rijst de vraag: is ware liefde voor altijd? ‘Een rijk verhaal vol passie, bedrog en
geheimen.’ – Irish Sunday Independent ‘Een hartverwarmend verhaal, het soort boek dat je in één keer wilt verslinden.’ – The Sunday Times
Toevallig de jouwe Susan Mallery 2015-02-17 Alleenstaand moeder Kerri Sullivan heeft zo snel mogelijk vijftien miljoen dollar nodig om haar zieke zoontje te redden. Ze is dan
ook tot alles bereid om van de steenrijke Nathan King het geld los te krijgen - verleiding en chantage sluit ze daarbij niet uit! Nathan is aanvankelijk verontwaardigd over Kerri’s
brutale pogingen hem tot medewerking te dwingen, maar uiteindelijk zwicht hij. Eigenlijk kan hij iemand als Kerri - een mooie hardwerkende kapster, moeder van een ziek kind prima gebruiken om zijn imago van keiharde zakenman kwijt te raken. Het lijkt een perfecte deal, maar dan gebeurt het ondenkbare: hij valt als een blok voor haar!
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf,
zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder
anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven niet nog
verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft
toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn. Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om
dezelfde reden als waarom Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet
echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg staan.
Druiloren Morris Gleitzman 2001 De twaalfjarige Keith vindt dat zijn ouders door hun saaie leven druiloren zijn geworden en probeert ze op te vrolijken. Emigreren naar Australië
lijkt hem de beste oplossing en tot zijn grote verbazing doen ze dat ook. Vanaf ca. 10 jaar.
Tamar Mal Peet 2011-03-02 Ik wou dat ik de doos niet had opengemaakt. Want ik wist meteen dat opa niet gek was geweest toen hij dit erin had gestopt. Ik wist dat die spullen op
een of andere manier bij elkaar hoorden en dat ik moest uitzoeken hoe. Ik weet dat het vreemd klinkt, maar het was alsof hij zelf in de doos zat. Als haar opa overlijdt, erft Tamar
een mysterieuze doos met daarin aanwijzingen en gecodeerde boodschappen. Ze gaat op onderzoek uit. Zo ontdekt ze het bestaan van een andere Tamar, een man die een
halve eeuw eerder betrokken was bij de verschrikkelijke wereld van verzetsstrijders in bezet Nederland. Zijn verhaal gaat over gepassioneerde liefde, jaloezie en tragedie in een

gevaarlijke en angstige oorlogstijd. Deze geschiedenis verandert het leven van de jonge Tamar voor altijd.
Sex & Vanity Kevin Kwan 2021-03-18 Filmrechten verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op het eiland Capri oog in
oog komt te staan met George Zao, weet ze onmiddellijk dat ze een hekel aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan kijken
over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij meer over kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw van een Romeinse ruïne. Als
dochter van een in Amerika geboren Chinese moeder en een New Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van plan geweest een westerse man te trouwen. Er zit niets
anders op dan George af te wijzen. Maar als ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt – nota bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde – is hun aantrekkingskracht
nog net zo sterk. Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en hart ontzeggen? In de pers ‘Sex & Vanity scoort hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een
oogverblindende bruiloft en een hartveroverend liefdesverhaal.’ The Guardian ‘Bruisend, speels en hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie op de superrijken, maar
verstopt daaronder een scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.’ Metro ‘Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en verrukkelijke personages zo soepel combineren met
een satire op snobisme en racisme. Chapeau.’ Kirkus Reviews
20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie doordeweekse dag stapt een nieuwe jongen Gloria’s klas binnen. En niet zomaar één. Uman is knap en
mysterieus, en ook grappig en superslim. Hij komt meteen naast Gloria zitten en heeft alleen maar oog voor haar. Binnen de kortste keren wordt ze verliefd. Dus als hij voorstelt
om te breken met hun saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet lang na te denken. Ze nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan samen het
avontuur tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En is hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria eindelijk achter de waarheid over Umans verleden komt is ze
mijlenver van huis en stellen haar ouders en de politie zich de vraag: waar is Gloria?
Punk 57 Penelope Douglas 2020-03-25 Voor de fans van TIJAN & Colleen Hoover We leken voor elkaar geschapen. Tot we elkaar ontmoetten. Misha 'Waar je ook gaat, ik mis
wat je achterlaat. Het lijkt wel alsof je al eeuwen weg bent.' In groep zeven kregen we een penvriend toegewezen. De lerares van de andere school dacht dat ik meisje was, omdat
ik 'Misha' heet, en wees me toe aan een van haar leerlingen, Ryen. Mijn docent dacht dat Ryen een jongen was en vond het een goede match. Het duurde niet lang voordat we
erachter kwamen dat er een foutje was gemaakt. En al heel snel waren we het oneens over van alles. Wat de lekkerste pizza was. Android vs. iPhone. Of Eminem echt de beste
rapper aller tijden was… Zo begon het en de daaropvolgende zeven jaar, hadden we elkaar. We hadden drie regels: Geen social media. Geen telefoonnummers. Geen foto's. We
hadden het goed, zo. Waarom zouden we dat dan verpesten? Tot ik online op een foto van een meisje stuitte. Ze heette Ryen, zat in de laatste klas van de middelbare school,
hield van Gallo's pizza en was verslaafd aan haar iPhone. Toeval bestaat niet... Ik moest haar ontmoeten. Ik verwachtte alleen niet dat ik zou haten, wat ik aantrof. Ryen Hij heeft
me al in geen drie maanden geschreven. Er is iets mis. Is hij overleden? Opgepakt? Misha kennende zijn beide een reële mogelijkheid. Zonder hem word ik langzaam gek. Ik
moet weten dat er iemand is die naar me luistert. Het is mijn eigen schuld. Ik had toch zijn telefoonnummer moeten achterhalen, of een foto van hem. Hij kan wel voorgoed zijn
verdwenen. Of hij blijkt, zonder dat ik het doorheb, ineens recht voor mijn neus te staan...
Het uitdrukken der gemoedsaandoeningen bij den mensch en de dieren Charles Darwin 1873
Verhalen uit een verre voorstad Shaun Tan 2009 Vijftien verhalen (ik-figuur) die zich afspelen in een verre voorstad. Het zijn bizarre gebeurtenissen, die tegelijkertijd
vanzelfsprekend zijn. Met kleurrijke illustraties met veel details. Vanaf ca. 14 jaar.
De geheimen van Roscarbury Hall Ann O'Loughlin 2018-08-14 De zussen Ella en Roberta O’Callaghan leven in verschillende vleugels van een vervallen landhuis op het Ierse
platteland. Sinds een vreselijke gebeurtenis in hun verleden praten ze niet meer met elkaar en communiceren alleen nog via korte, bittere briefjes. De Amerikaanse Debbie is op
zoek naar haar biologische moeder. Ze heeft niet lang meer te leven en hoopt te ontdekken wie ze is. Haar zoektocht brengt haar bij een klooster in Ierland, maar daar vindt ze
enkel leugens en vijandigheid. Om uit de financiële problemen te komen en hun landgoed te redden, besluit Ella om een café te openen in de balzaal – tot groot afgrijzen van
Roberta. Als Debbie aanbiedt om te helpen in het café wordt de sfeer tussen de twee zussen nog grimmiger. Dan komt Debbie eindelijk meer te weten komt over haar moeder en
brengt ze een adoptieschandaal aan het licht dat zowel de gemeenschap als de ruziënde zussen zal verbijsteren.
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor
elkaar; ze delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is Alice,
die langzaam haar geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het gezelschap
van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit haar kindertijd en
het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is getuige van haar
verwoestende aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een tour de force van een dwingende,
betoverende en ontroerende stem.
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? Dan is Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende, nieuwe serie van bestellerauteur Lauren Kate brengt een klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit huilen… Dat
heeft Eureka’s moeder haar op het hart gedrukt. Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze omstandigheden verdronken en Eureka wil eigenlijk ook dood. Ze geeft alleen nog om
een bijzonder boek. Daarin staat het huiveringwekkende verhaal van een meisje dat een heel continent in zee huilde. Als een vreemde jongen Eureka vertelt dat ze in gevaar is,
krijgt hij haar ook bijna in tranen. Tranen die een wereld kunnen wegspoelen...
Dood de engel Sandrone Dazieri 2017-06-29 Vlak voor middernacht komt de hogesnelheidstrein vanuit Milaan aan op spoor zeven. Als de conducteur de laatste coupé opent om
te controleren of iedereen de trein verlaten heeft, valt hij dood neer. Rondom hem liggen al veertien lijken. Colomba, de knappe, vastberaden maar getraumatiseerde
politieagente, ontdekt dat het om een gerichte aanval gaat, die meteen door extremisten opgeëist wordt. Dan staat de hoogbegaafde en briljante Dante opeens weer voor haar
neus, die beweert dat de verdachten liegen. Maar kan Colomba Dante wel vertrouwen?
Het recht van de Radch Ann Leckie 2015-05-06 Op een afgelegen planeet nadert een persoon die zich Breq noemt het einde van haar missie. Breq is meer dan ze lijkt, en minder
dan ze was. Jaren geleden was zij Recht van Toren, een kolossaal ruimteschip met een artificiële intelligentie die duizenden ingelijfden met elkaar verbond onder het bewind van
de Radch, het rijk dat het heelal aan het veroveren is. Door een verraderlijke daad is dat alles haar afgenomen, en nu heeft Breq nog maar één kwetsbaar lichaam over. En nog
maar één doel in haar leven: wraak te nemen op Anaander Mianaai, de bijna-onsterfelijke heer van de Radch die over veel meer dan één lichaam beschikt... ‘Indrukwekkend.’ The
New York Times ‘Bij vlagen superspannend, bovenal aangrijpend en verbijsterend inspirerend.’ The Guardian ‘Dit prachtige debuut zet in één klap hoofdrolspeelster Breq en
auteur Leckie op de kaart.’ Publishers Weekly ‘Leckie introduceert deze complexe werkelijkheid uitmuntend. Een talent om in het oog te houden.’ Kirkus
Sfeer Michael Crichton 1987 Op aarde is een ruimteschip uit de toekomst geland met daarin een bol die de mensen een enorme creatieve macht kan geven.
Een overbodige vrouw Rabih Alameddine 2015-10-08 Ze kent Lolita's moeder beter dan de hare. Aldus Aalia Sohbi. Aalia, 72, woont haar hele leven in Beiroet, is gescheiden van
haar man, 'de lusteloze muskiet met onmachtige slurf', en ze hertrouwt niet. Liefde voor de literatuur bepaalt haar leven. Ze vertaalt één meesterwerk per jaar. Niemand krijgt de
vertalingen ooit onder ogen. Een overbodige vrouw bestrijkt één dag, waarin een aantal confrontaties Aalia's leven op de grondvesten doen schudden. Tegelijkertijd is de roman
een gecomprimeerde geschiedenis van een halve eeuw Beiroet, én ruim een halve eeuw wereldliteratuur.
Mercator Sapiens Caspar Barlaeus 2012 De oratie zoals gehouden door Caspar Barlaeus bij de inwijding van de Illustere School te Amsterdam op 9 januari 1632. Met
Nederlandse vertaling en inleiding uitgegeven door dr. S. van der Woude. Het boek werd in een heruitgave aangeboden bij de opening van het nieuwe gebouw der
Universiteitsbibliotheek op 10 januari 1967.0Casparus Barlaeus (Antwerpen, 12 februari 1584 - Amsterdam, 14 januari 1648) was een Zuid-Nederlands predikant, schrijver en
dichter.
De geselecteerden Francis Paul Wilson 1994 Een jonge vrouw wordt toegelaten tot een medische hogeschool en ontdekt dat zich daar onverkwikkelijke zaken afspelen.
De verdwijning van Adèle Bedeau Graeme Macrae Burnet 2018-03-29 Manfred Baumann is een eenling: sociaal onhandig en altijd slecht op zijn gemak. Hij brengt zijn avonden in
stilte drinkend door in een rustige bistro in de kleine Franse stad Saint-Louis. Nauwgezet houdt hij Adèle Bedeau in de gaten, tot zij op een dag van de aardbodem verdwijnt.
Georgi Gorski - een detective die gekweld wordt door zijn onvermogen om zijn eerste misdaad op te lossen - krijgt de zaak toegewezen. Het onderzoek doet Manfreds wereld op
zijn grondvesten schudden en dwingt hem om geheimen uit zijn verleden onder ogen te zien. De verdwijning van Adèle Bedeau is een literaire misdaadroman met als kern het
psychologische portret van een buitenstaander die door zijn eigen verbeelding tot het uiterste wordt gedreven.
Het schrift van Perle Timothée de Fombelle 2016-02-09 Joshua Perle is verbannen naar onze wereld, naar het Parijs van de jaren dertig. Maar hij wil terug naar zijn eigen wereld,
die van feeën, sprookjesprinsen en magie. Daar wacht zijn grote liefde op hem, dat weet hij zeker. Hij móét een manier vinden om bij haar te komen. Maar hoe kan hij een wereld
bereiken waarvan iedereen zegt dat die alleen in de fantasie en in boeken bestaat? De Franse schrijver Timothée de Fombelle is internationaal zeer succesvol. Toby Lolness werd
in veel landen bekroond - in Nederland kreeg hij er een Zilveren Griffel voor. Met Het schrift van Perle bewijst hij opnieuw dat hij een rasverteller is die liefde, geschiedenis en
avontuur verrassend met elkaar weet te verbinden. 'Een hartstochtelijke hommage aan de wereld van de verbeelding.' Le Figaro 'Droevig en dromerig, een ode aan de liefde. Het
mooiste boek van dit jaar.' Elle
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