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Billboard 1948-07
Kintu Jennifer Nansubuga Makumbi 2020-04-08 ‘Kintu bruist van energie en wemelt van de gedenkwaardige personages.’ – Sunday Times Best Book of the Year Met een mengeling van orale verteltradities,
volksverhalen, mythen en bijbelse elementen brengt Jennifer Nansubuga Makumbi een bijzonder kleurrijke cast van personages tot leven. In dit meeslepende epos over de trotse Kintu-stam neemt ze ons mee
naar het onbekende Oeganda van voor het koloniale tijdperk tot nu. Kintu vertelt over het leven van de machtige stamhouder Kintu Kidda, die in 1750 op reis gaat om trouw te zweren aan de nieuwe koning. Het
noodlot slaat echter toe als hij zijn ongehoorzame adoptiezoon een te harde klap verkoopt, waarna de zoon overlijdt. Wanneer de biologische vader hierachter komt, ontketent hij een vloek die Kintu’s clan nog
generaties lang zal blijven achtervolgen. ‘Met deze meesterlijk uitgevoerde roman doet Jennifer Nansubuga Makumbi voor de Oegandese literatuur wat Chinua Achebe deed voor de Nigeriaanse literatuur.’ – The
Guardian
Twee kunnen een geheim bewaren Karen McManus 2019-02-13 Geheimen, jaloezie, roddels en moord Ellery en haar tweelingbroer Ezra moeten noodgedwongen verhuizen naar de geboorteplaats van hun
moeder. Lang geleden is hun tante Sarah daar verdwenen – een zaak die nooit is opgelost en waar in de familie nooit over gesproken wordt. Algauw ontdekt Ellery dat er pas nog een meisje is verdwenen. Net
als Sarah was dit meisje homecoming queen op school, en niet lang daarna worden ook de meisjes die dit jaar genomineerd zijn bedreigd. Ellery is een van de kandidaten en besluit zelf op onderzoek uit te
gaan. Ze wordt daarbij geholpen door Malcolm, een jongen van school die ze stiekem wel leuk vindt, maar die ook meer lijkt te weten dan hij doet voorkomen. Langzaam maar zeker komt Ellery dichter bij de
waarheid. Maar dan vindt er nog een verdwijning plaats en deze keer wel heel dichtbij… Lees ook Een van ons liegt!
Mijn vriend Crenshaw Katherine Applegate 2017-04-05 Jackson houdt van feiten. Van dingen die waar zijn. Zoals twee-plus-twee-is-vier. Maar dan duikt Crenshaw op. Crenshaw is een zwart-witte kat. Hij is
enorm groot en kan praten. Hij houdt van surfen en paarse jellybeans. En alleen Jackson kan hem zien... Crenshaw was vroeger Jacksons denkbeeldige vriend. Waarom is hij plotseling terug? Jackson heeft wel
andere dingen aan zijn hoofd... Dat zijn ouders geldproblemen hebben en ze misschien hun huis kwijtraken, bijvoorbeeld. Maar Crenshaw laat zich niet zomaar wegsturen.
Heel geestig, meneer Feynman! Richard Phillips Feynman 1990 Het levensverhaal van de Amerikaanse natuurkundige en Nobelprijswinnaar (1918-1988).
The Illustrated London News 1849
Dingen die we toevertrouwen aan de wind Laura Imai Messina 2020-11-10 Geïnspireerd door ware gebeurtenissen. Yui is een jonge vrouw die bij de tsunami van 2011 haar moeder en haar dochtertje is
verloren, en sindsdien niet goed weet hoe ze verder moet met haar leven. Terwijl ze worstelt met haar verdriet, hoort ze het verhaal van een oude man die een kapotte telefooncel in zijn tuin heeft gezet. Op die
plek lukt het mensen die een geliefde zijn verloren om met hen te communiceren via de wind en zo enigszins om te gaan met hun verlies. Terwijl het nieuws van de telefooncel zich verspreidt, komen mensen
van steeds verder hierheen om met hun geliefden te kunnen ‘spreken’. Ook Yui besluit de reis te maken. Maar eenmaal daar, heeft ze niet de moed om de telefoon op te pakken. Maar ze blijft terugkomen, om
de mensen te observeren die dat wel kunnen. Dan ontmoet ze Takeshi, een weduwnaar wiens dochtertje niet meer heeft gepraat sinds het overlijden van haar moeder... ‘Absoluut adembenemend.’ – Christy
Lefteri, auteur van De bijenhouder van Aleppo
Het gesticht Madeleine Roux 2014-07-03 De zestienjarige Dan Crawford moet voor straf naar een speciale zomerschool om zijn eindexamen te kunnen halen. Eigenlijk heeft Dan er best zin in: op zijn eigen
school heeft hij geen vrienden en wie weet wat voor mensen hij nu gaat ontmoeten. Al snel ontdekt hij dat het schoolgebouw een voormalig gesticht is waar gestoorde criminelen werden opgesloten. Terwijl Dan
en zijn nieuwe vrienden Abby en Jordan het duistere oude gebouw onderzoeken, komen ze erachter dat het geen toeval is dat ze alle drie naar de school zijn gestuurd. Het gesticht is de sleutel tot een
angstaanjagend verleden, en sommige geheimen kunnen niet altijd verborgen blijven. Madeleine Roux is geboren in Minnesota en woont nu in Louisiana. Haar zeer succesvolle blog Allison Hewitt Is Trapped is
een unieke vorm van fictie in feuilletonvorm. Het gesticht is haar eerste boek voor jongere lezers.
Pride en Prejudice en Zombies Jane Austen 2010-05-26 Een verrassende nieuwe versie van de roman van Jane Austen, waarin de doden weer tot leven komen. Iedereen is het erover eens dat een zombie die
hersens bezit, behoefte heeft aan meer hersens Pride & Prejudice & Zombies: een verrassende nieuwe versie van de beroemde roman van Jane Austen. Er waart een mysterieuze ziekte in het stille Engelse
dorp Meryton rond waardoor de doden weer tot leven komen. Elizabeth Bennet is van plan de zombies uit te schakelen, maar ze wordt al snel afgeleid door de komst van de afstandelijke en arrogante meneer
Darcy. Wat volgt is een sprankelend, komisch verhaal over trots en vooroordelen van beide hoofdpersonen die ook vaak op slagvelden vol zombies te vinden zijn. Zal Elizabeth het duivelsgebroed weten te
verdelgen? En zal ze uiteindelijk de ware vinden? Vol romantiek, zwaardgevechten, en duizenden rottende lijken is Pride & Prejudice & Zombies dé nieuwe versie van een klassieker die je graag wilt lezen. De
beroemde negentiende-eeuwse auteur Jane Austen heeft diverse meesterwerken geschreven, waaronder Emma en Sense & Sensibility. Seth Grahame-Smithheeft de klassieker Pride & Prejudice herschreven
en woont in Los Angeles.
Sterrenstof Krystal Sutherland 2016-10-20 Henry is nooit verliefd geweest. Tot Grace aan het begin van het examenjaar bij hem op school komt. Grace is vreemd. Ze draagt jongenskleren. Ze loopt met een kruk.
Ze zegt nee tegen het hoofdredacteurschap van de schoolkrant, waar Henry al jaren van droomt. Het is overduidelijk dat Grace een groot verdriet met zich meedraagt. En toch. Henry wordt verliefd op haar. Tot
over zijn oren, met open ogen, met alle kans op een gebroken hart. Want als je geen risico durft te nemen voor de liefde van je leven... wanneer dan wel?
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door

emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze
twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Billboard 1978-02-25 In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Rwanda Phillip Briggs 2018-09-05 Now into its seventh edition and written by Philip Briggs, the world's leading writer of guidebooks to Africa, Bradt's Rwanda has been the go-to guide for visitors to this historical
and resurgent 'Land of a Thousand Hills' for nearly two decades, and it continues to be in a class of its own when it comes to in-depth information on this emerald slice of East Africa. With freshly researched and
updated details on developments across the country, Bradt's Rwanda includes up-to-date maps of rapidly modernising Kigali, information on hiking to the summit of Mount Bisoke and a newly expanded chapter
on excursions into the neighbouring DRC. In this new edition are extensive and recently updated maps and natural history information, details of kayak and canoe excursions on Lake Kivu and the Mukungwa
River, all you need to know about tracking not only mountain gorillas in Rwanda's Volcanoes National Park but also lowland gorillas in the Congo, and information about overnight stays on tea plantations at
Sorwathe or Gisovu. Also covered are Nyungwe Forest National Park, where a wealth of endemic birds and primates inhabit the largest surviving montane forest in East Africa; Nyanza, where the hilltop Rukari
Palace Museum marks the site of the old mwami's (king's) palace; and the National/Ethnographic Museum of Rwanda, the top cultural site in Rwanda's second city, Huye (Butare). Coverage of nearby cities and
national parks in the neighbouring DRC has been expanded since last edition, providing all the necessary information to take an excursion into Rwanda's enormous and poorly understood neighbour. Rwanda
continues to change and develop at an unprecedented pace, and there's hardly a more accessible part of Africa to be found anywhere on the continent. It's no less intriguing for the convenience, however, and
Rwanda's superlative natural attractions seem to improve by the day, with growing animal populations and an on-going rhino reintroduction program in Akagera National Park. Having now gone through nearly 18
years of editions, Bradt's Rwanda is not only the most in-depth guide available, but also the guide with the longest history in the country itself.
Lonely Planet Argentina Lonely Planet 2018-08-01 Lonely Planet's Argentina is your most up-to-date advice on what to see and skip, and what hidden discoveries await you. Watch enormous icebergs calve from
Glaciar Perito Moreno, tour wineries and enjoy the finished product around Mendoza, and hike the rugged Fitz Roy Range for stunning mountain views -all with your trusted travel companion.
Zoek me tussen de sterren Francesca Zappia 2018-06-07 Indringende, eigentijdse YA-roman over fandom, online vriendschap, depressie en de grote invloed van internet. Ik zal hem moeten vertellen wie ik ben.
Maar wat moet ik doen als ik daarmee alles verpest? Op school ziet niemand Eliza staan. Op internet is ze echter wereldberoemd als Lady Astronomia, de anonieme bedenker van de ongekend populaire online
strip MonsterZee. Daar voelt ze zich veilig in haar online wereld. Wallace is nieuw op school. Hij schrijft fanfictie over MonsterZee en heeft geen idee dat Eliza de maker is van de strip die zo veel voor hem
betekent. Eliza laat Wallace voorzichtig dichterbij komen. Wat zou er gebeuren als ze haar ware identiteit onthult?
Ver van de boom Robin Benway 2018-06-26 Ver van de boom is een YA-roman over familie van Robin Benway. Winnaar van de National Book Award 2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de geadopteerde
Grace op zoek gaat naar haar biologische moeder, ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer heeft. Haar zus Maya lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar adoptiegezin, maar broer Joaquin is nog altijd op
zoek naar een familie die hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie je bent?
The Fourth Closet (Five Nights at Freddy's) Scott Cawthon 2018-06-26 What really happened to Charlie? It's the question that John can't seem to shake, along with the nightmares of Charlie's seeming death and
miraculous reappearance. John just wants to forget the whole terrifying saga of Freddy Fazbear's Pizza, but the past isn't so easily buried. Meanwhile, there's a new animatronic pizzeria opening in Hurricane,
along with a new rash of kidnappings that feel all too familiar. Bound together by their childhood loss, John reluctantly teams up with Jessica, Marla, and Carlton to solve the case and find the missing children.
Along the way, they'll unravel the twisted mystery of what really happened to Charlie, and the haunting legacy of her father's creations.
Hemel zonder engelen Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie. De jonge Heaven is geschokt als haar vader besluit zijn kinderen weg te doen. Haar
nieuwe huis is bepaald geen thuis... ‘Hemel zonder engelen’ is het eerste boek in de vijfdelige Casteel-serie van Virginia Andrews. West-Virginia, 1965. Heaven is de oudste dochter van het gezin Casteel. Haar
vader Luke is na de dood van haar moeder hertrouwd, maar zijn nieuwe huwelijk is niet gelukkig. Als zijn tweede vrouw vertrekt, draait Luke door en besluit zijn kinderen te verkopen. Zo wordt het gezin Casteel
wreed uiteengerukt. Heaven komt terecht bij Kitty en Cal, een echtpaar dat zelf geen kinderen heeft kunnen krijgen. Het ene moment behandelt Kitty Heaven alsof ze de dochter is de ze altijd heeft gewild; het
volgende moment mishandelt ze haar omdat ze haar huishoudelijke taken niet perfect heeft uitgevoerd. Als Heavens nieuwe ‘vader’ Cal haar de aandacht geeft waar ze zo naar verlangt, hoopt ze dat ze eindelijk
een plek heeft gevonden waar ze thuis is – maar Cal heeft een ander, duisterder plan... Lees hoe het verhaal van Heaven verdergaat in ‘De duistere engel’, ‘De gevallen engel’, ‘Een engel voor het paradijs’ en
‘De droom van een engel’, de volgende boeken in de vijfdelige Casteel-serie!
The vampire Diaries - Stefans dagboeken 1 - Oorsprong L.J. Smith 2013-10-10 Deel 1 - Oorsprong:Stefan en Damon Salvatore zijn onafscheidelijk, tot ze Katherine ontmoeten, een mysterieuze schoonheid die
hun wereld op zijn kop zet. Stefan en Damons hechte band verandert in dodelijke rivaliteit als zij naar Katherines gunsten dingen. Maar Katherine heeft een geheim: ze is een vampier en heeft zich voorgenomen
de broers ook in vampiers te veranderen, zodat ze tot in de eeuwigheid samen kunnen zijn.
Lisey's verhaal Stephen King 2014-11-28 Lisey s verhaal is een bijzondere roman over het huwelijk, een krachtig liefdesverhaal over wat het betekent om getrouwd te zijn met een schrijver. Lisey Landon ontdekt
na de dood van haar man dat de `demonen waarmee hij als schrijver worstelde maar al te werkelijk zijn. Lisey s verhaal is het meest persoonlijke boek van Stephen King en het is dan ook opgedragen aan zijn
vrouw Tabitha King. 'Stephen King laat me al sinds mijn vijftiende met doodsangst en verwondering naar de wereld kijken, maar ik ben nog nooit zo overtuigd geweest van zijn grootsheid als door dit boek.'
Michael Chabonz Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
De witte weg Edmund de Waal 2015-10-14 In De witte weg verteld Edmund de Waal de geschiedenis van het materiaal dat hem als keramist al zijn hele leven fascineert. Door te reizen naar de plekken waar
porselein werd uitgevonden, vervaardigd, verfijnd, verzameld en begeerd, probeert hij de aantrekkingskracht te doorgronden van wat ooit bekendstond als ‘het witte goud’. Hij bezoekt de drie landen – China,
Duitsland en Engeland – die bepalend zijn geweest bij de ontdekking, de verspreiding en de popularisering van de techniek om uit klei keramiek te maken. Zijn zoektocht voert hem ook verder de wereld over: hij
doet de zijderoute aan, bezoekt de paleizen van Versailles en Venetië, strijkt neer in Delft, schrijft over de Cherokees in North Carolina, vertelt de familiegeschiedenis van de Wedgwoods en slaat de zwarte
bladzijden van de twintigste eeuw niet over: Himmler leidde zijn gasten rond in zijn eigen porseleinfabriek in Dachau, die werd bevolkt door zorgvuldig geselecteerde kampgevangenen. De geschiedenis van
porselein, zo leert De Waal, is meer dan een verhaal van serviezen en beeldjes, van elegante gebruiksvoorwerpen en gewilde verzamelaarsobjecten. De witte weg is de meeslepende kroniek van een
persoonlijke en alomtegenwoordige bewondering voor een procedé waarin alchemie, kunst, rijkdom, handwerk en schoonheid samenkomen.
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 spiegelpassante 1 - De ijzige verloofde Christelle Dabos 2020-04-15 Een waanzinnig betoverende serie die met geen ander is te vergelijken. De ijzige verloofde is het eerste deel van de betoverende
Spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Treed binnen in een fabelachtig universum van zwevende arken en familieclans vol intriganten... Ophelia, een eigenzinnig buitenbeentje en onbegrepen genie, heeft
unieke gaven: ze kan door spiegels reizen en ze kan met haar handen de geschiedenis van voorwerpen lezen. Ze leidt een rustig bestaan op de ark Anima. Tot ze onverwachts wordt uitgehuwelijkt aan Thorn,
een introvert maar invloedrijk lid van de Drakenclan. Ophelia is gedwongen haar verloofde te volgen naar de Hemelburcht op de ijzige ark Pool, waar niemand te vertrouwen is. Daar ontdekt ze dat ze een pion is
in een politiek spel dat niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor haar eigen leven, maar ook voor haar geliefde ark Anima. Christelle Dabos is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste YA-schrijvers
in Frankrijk, waar haar boeken regelrechte bestsellers zijn. Ook in andere landen is deze serie een ware hype. De ijzige verloofde is in Duitsland genomineerd voor de gerenommeerde Deutscher
Jugendliteraturpreis. De Nederlandse vertaling is van Eef Gratama. Lees ook De vermisten van Maneschijn (deel 2), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de echo’s (deel 4). ‘Een toekomstige
klassieker in de young adult-literatuur.’ Lire, toonaangevend boekenmagazine
Op eigen wieken Louisa May Alcott 2018-12-19 Op eigen wieken is het vervolg op Louisa May Alcotts meesterwerk Little Women, in het Nederlands uitgegeven als Onder moeders vleugels. In dat boek volgen
we de zussen Alcott, die losjes zijn gebaseerd op de schrijfster zelf en haar drie zussen. In Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel opgegroeid. De kwesties waar ze mee worstelen hebben nu
een ander karakter dan in hun kindertijd, en elk op hun eigen manier gaan de zussen om met het vinden van werk, een partner en het krijgen van kinderen. Na Op eigen wieken volgen nog twee delen over de
levens van de familie Alcott. Het verhaal is vele malen verfilmd en op de planken gebracht. Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster van
kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog twee vervolgboeken kreeg, en talloze malen bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer actief en
maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en afschaffing van de slavernij.
Defying Vichy Robert Pike 2018-11-28 Vichy France under Marshal Pétain was an authoritarian regime that sought to perpetuate a powerful place for France in the world alongside Germany. It echoed the rightwing ideals of other fascist states and was a perfect instrument for Hitler, who drew more and more power and resources from a beaten France whose people suffered. Resistance was an unknown until a small
number sought to make a stand in whatever way they could. Each would play their part in destabilising the Vichy state, all the while rejecting the Nazi occupation of their eternal France. The Dordogne was one of
many hotbeds of early refusal and its dramatic stories are here told against the backdrop of the rise and fall of Vichy France. These stories, like so many others of often ordinary people – men and women, young
and old – tell of a period of betrayal, refusal and heroism.
Ik volg je Lisa Jewell 2019-06-12 'Dit is zowel een grijpt-je-bij-de-strot-thriller als een aangrijpend familiedrama. Fantastisch.’ – A.J. Finn, auteur van De vrouw in het raam Je bent weer terug in je geboortestad na
vier jaar in het buitenland. Met een nieuwe man aan je zij. Jullie zijn op zoek naar een eigen plek, maar logeren voorlopig bij je broer. En dan ontmoet je zijn buurman. Directeur op de plaatselijke school. Twee
keer zo oud als jij. Extreem aantrekkelijk. En je begint hem te volgen. Maar je had nooit kunnen vermoeden dat een onschuldige verliefdheid zich zou ontpoppen tot een dodelijke obsessie. Of dat iemand anders
jou zou gaan volgen... ‘Ik volg je brengt het idee van een obsessie naar griezelige nieuwe hoogten.’ – PopSugar
Hazelwoud Melissa Albert 2018-01-30 De zeventienjarige Alice heeft het grootste deel van haar leven samen met haar moeder reizend doorgebracht om het ongeluk voor te blijven. Wanneer haar oma, auteur
van een duister sprookjesboek, op haar landgoed Het Hazelwoud overlijdt en haar moeder wordt ontvoerd door een figuur die zegt dat hij uit Hinterland - de wereld van haar oma's verhalen - komt, zit er maar
één ding op: ze moet hulp vragen aan super-Hinterland-fan Ellery Finch en afreizen naar Het Hazelwoud. Zal ze er daar achter komen hoe háár verhaal begon?
Een beer genaamd Paddington Michael Bond 2014-10-15 'Een béér? Op station Paddington?' Mevrouw Brown keek haar man verbaasd aan. 'Doe niet zo raar, Henry. Dat bestaat toch niet!' Op station
Paddington vinden meneer en mevrouw Brown een beer, die uit de donkere binnenlanden van Peru naar Engeland is gereisd. Hij draagt een kaartje om zijn nek met de tekst: 'Zorg a.u.b. goed voor deze beer,
bedankt'. De familie Brown besluit de beer naar het station te vernoemen en neemt hem mee naar huis. Het is het begin van een groot avontuur! Paddington verovert al meer dan vijftig jaar de harten van
kinderen over de hele wereld. Met originele illustraties van Peggy Fortnum
Cadence Bob Rusch 1995
Avonturen uit een niet -zo- perfect leven Rachel Renée Russell 2013-05-29 Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat
Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone of hippe
outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als
Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?
Back Issue #122 Michael Eury 2020-10-07 Back Issue #122 celebrates the 40th anniversary of Marv Wolfman and George Pérez’s New Teen Titans, featuring a guest editorial by Wolfman and a Pérez tribute
and art gallery! Plus: The New Teen Titans’ 40 Greatest Moments, the Titans in the media, hero histories of Raven, Starfire, and the Protector, and more! With a never-before-published Pérez Titans cover from
1981. Edited by Michael Eury.
De rivier / druk 1 Gary Paulsen 1997* Twee jaar nadat hij de eenzaamheid van de Canadese wildernis heeft overleefd, keert Brian er terug om een survival-instructeur te laten zien hoe hij dat heeft gedaan. En
dan gaat alles heel erg mis. - 13 jaar e.o.
R. A. Lafferty: Three Great Novels R. A. Lafferty 2018-09-20 Acclaimed as one of the most original voices in modern literature, Raphael Aloysius Lafferty drew more from traditional oral storytelling techniques
than from the usual pulp roots of SF. His inventive style and fondness for tall tales marked him out from his contemporaries, and writers of the calibre of Harlan Ellison, Neil Gaiman and Gene Wolfe acknowledge
him as a major influence and force in the field. His fiction has garnered numerous award wins and nominations and he has been given the prestigious SFWA Grand Master Award and the World Fantasy Award
for Lifetime Achievement. This volume contains three of his early novels: the Hugo- and Nebula-shortlisted Past Master, space opera re-telling of The Odyssey, Space Chantey, and Fourth Mansions, also
shortlisted for the Nebula.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de
lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die
het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
Chicago's First Crime King Kelly Pucci 2018-10-01 This true crime biography details the remarkable rise of the 19th century mob boss who ran Chicago from the streets to the mayor’s office. Michael Cassius

McDonald arrived in Chicago as a teenage gambler and scam artist who quickly hustled his way into running the city through its criminal underworld. Long before the reign of Al Capone, McDonald was Chicago’s
original mob boss. He procured presidential pardons, fixed juries, stuffed mayoral ballot boxes, and operated the city's most popular—and most crooked—gambling parlor. But McDonald also maintained a
reputation as a decent man. He was a philanthropist who befriended Clarence Darrow, promoted the World's Fair, ran the Chicago Globe newspaper—where he employed Theodore Dreiser—and funded the
Lake Street L. Meanwhile, he had multiple marriages mired in love triangles and murder trials. His remarkable story comes to life in this.
Vamoose Meg Rosoff 2011-02-15 Een jong stel zet een beeldschoon, lief baby-elandje op de wereld. De twee kersverse tienerouders hebben geen verstand van opvoeden, laat staan van het grootbrengen van
een eland, en ze lopen dan ook voortdurend tegen problemen aan. Vind maar eens een geschikte babysitter voor een eland, en welke crèche durft het aan Elandje toe te laten en te verzorgen? Elandje is geen
typische baby, zo leert hij heel snel lopen, maar heeft hij moeite met praten. Opgroeien in de harde mensenwereld is niet makkelijk; heeft Elandje wel een kans om gelukkig te worden?
Gomorra R. Saviano 2011-03-15 Gomorra is het bloedstollende document van de jonge onderzoeksjournalist Roberto Saviano over de teloorgang van de stad Napels onder de heerschappij van de camorra: een
holdingcompany met investeringen en connecties wereldwijd. De toen 27-jarige Saviano infiltreerde in de wereld van de camorra en doet op accurate wijze verslag van de bezigheden en werkwijze van deze
organisatie in iedere stad langs de Napolitaanse kust. Saviano's betrokkenheid bij dit onderwerp is persoonlijk: zijn eigen vader werd door de camorra mishandeld. Dit criminele portret, deze reis naar de
donkerste kant van de menselijke ziel, wordt verteld op de enige manier die bij dit onderwerp past: keihard, nietsontziend en vol razernij. Gomorra is een fascinerend fresco van shakespeariaanse intensiteit.
Roberto Saviano (1979) is de auteur van Het tegenovergestelde van dood, De schoonheid en de hel, Het woord tegen de camorra en de internationale bestseller Gomorra. Het werk van Saviano werd
onderscheiden met diverse prijzen, waaronder de Premio Viareggio, The Economist Book of The Year en The New York Times Notable Book of The Year. De gelijknamige boekverfilming van Matteo Garrone
won de Grand Prix 2008 op het Filmfestival van Cannes. Van Gomorra zijn wereldwijd meer dan vijf miljoen exemplaren verkocht. Na de doodsbedreigingen van de camorra leeft Saviano sinds 2006
ondergedoken. Diverse prominenten, onder wie Umberto Eco, Salman Rushdie en Desmond Tutu, riepen op tot zijn bescherming.
Dodenwake Stephen King 2015-10-20 Stephen Kings Dodenwake wordt gezien als een van zijn engste boeken ooit. Als Dr. Louis Creed met zijn vrouw, drie kinderen en de kat naar het kleine plaatsje Ludlow
verhuist lijkt er niets aan de hand. Niet ver achter het huis liggen twee begraafplaatsen, een voor de honden en katten uit de buurt, en een veel oudere indiaanse begraafplaats waar de mensen uit het dorp
magische krachten aan toeschrijven. Als de kat overreden wordt en deze op de begraafplaats achter het huis begraven wordt, komt Louis er pas achter hoeveel waarheid er in dat bijgeloof steekt, en betekent
dat het begin van de ondergang van het gezin. Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn
recentste boeken zijn Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse
onderscheiding voor kunstenaars. ‘Een boek voor iedereen die zin heeft in een gruwelijk spannend verhaal.’ The New York Times ‘Het engste boek dat Stephen King ooit heeft geschreven.’ Publishers Weekly
De zusterklokken Lars Mytting 2019-05-14 ‘De Zusterklokken’ van Lars Mytting gaat over de zelfbewuste, leergierige Astrid Hekne. Zij is anders dan de andere jonge vrouwen in het dorp Butangen en droomt van
een leven dat uit meer bestaat dan alleen trouwen, kinderen krijgen, en het land bewerken. In datzelfde jaar komt een jonge dominee naar Butangen. Voor Astrid, die in de pastorie als dienstmeisje werkt,
vertegenwoordigt hij de lonkende wijde wereld. Maar algauw wordt het haar duidelijk dat zijn grootse plannen ook de sloop van de eeuwenoude staafkerk van Butangen behelzen. Daarmee zouden de
legendarische ‘De Zusterklokken’ verloren gaan. Deze klokken werden ooit geschonken door een rouwende voorvader van Astrid, ter nagedachtenis aan zijn overleden Siamese tweeling, en bezitten volgens de
overlevering over bovennatuurlijke krachten. Astrid komt in opstand tegen de afbraak van de kerk – maar haar vastberadenheid om de klokken te redden wankelt als er liefde in het spel is.
Schim en schaduw : (dl.1) Leigh Bardugo 2014 Wanneer Alina de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van Ravka. maar heeft
stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
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