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Goelag

Anne Applebaum 2011-05-25 Van 1929 tot Stalins
dood in 1953 werden zon achttien miljoen
dwangarbeiders tot de werkkampen van de Goelag
veroordeeld. Naar schatting vierenhalf miljoen van hen
keerden nooit terug. Na de val van het IJzeren Gordijn
zijn in Rusland talloze documenten toegankelijk
geworden: egodocumenten, ambtelijke archieven,
gevangenisdossiers, persoonlijke getuigenissen.
Applebaum heeft jarenlang onderzoek verricht en heeft
met Goelag hét standaardwerk over deze zwarte
bladzijde uit de Europese geschiedenis geschreven.
Het privé-leven van Mao Zhisui Li 1997 Herinneringen
van de auteur, die in de periode 1954-1976 de lijfarts
van de Chinese leider (1893-1976) was.
Ritueel vermoord J.D. Robb 2014-01-05 Kort verhaal
van J.D. Robb Een feestje in de gegoede kringen
wordt verstoord door een naakte, met bloed
besmeurde man, met het mes nog in zijn hand, die
ervan overtuigd is dat hij een moord heeft gepleegd.
Eve Dallas wordt ingeschakeld om de misdaad uit te
pluizen, én de misdadigers. Alles wijst op een
satanistisch ritueel, maar de nuchtere Eve gelooft niet
in het aanbidden van de duivel.
Hooge troeven Louis Couperus 1896
Het ares akkoord Robert Ludlum 2013-10-17 Robert
Ludlum & Kyle Mills, Het Ares akkoord Een Jon Smith
Thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld te
redden. In Oeganda wordt een Special Forces-team
kansloos verslagen door een groep boeren. Op

videobeelden is te zien dat zij onnatuurlijk snel en
sterk zijn, ongevoelig lijken voor pijn en geen angst
kennen. Aan kolonel Jon Smith van Covert One de
taak het incident te onderzoeken. Smith ontdekt al snel
dat de groep opzettelijk geïnfecteerd is met een
gemuteerde parasiet, een nieuw biologisch wapen. Als
de directeur van de Iraanse geheime dienst in
Oeganda opduikt en wel heel veel interesse in de
levensbedreigende parasiet toont, lopen Smith en zijn
team een race tegen de klok om de wereld van de
ondergang te redden...
De Janson optie Robert Ludlum 2014-06-04 In dit
bloedstollende derde en laatste deel van Robert
Ludlums superspannende Paul Janson-reeks raken
Paul Janson en Jessica Kincaid verstrikt in de
gewelddadige strijd om olie in Oost-Afrika. Robert
Ludlum & Paul Garrison De Janson optie Een Paul
Janson thriller 1 team, 1 missie, 1 kans om de wereld
te redden Ooit was Paul Janson geheim agent en
huurmoordenaar voor de Amerikaanse overheid, tot hij
genoeg kreeg van het werk. Hij werkt nu freelance als
detective en schakelt als het nodig is de hulp in van
scherpschutter Jessica Kincaid. Paul Janson neemt
alleen nog klussen aan waarvan hij weet dat ze
bijdragen aan een betere wereld. Wanneer
oliemagnaat Kingsman Helms Janson vraagt om zijn
door Somalische piraten gegijzelde vrouw Allegra te
redden, kunnen Janson en Kincaid niet weigeren.
Maar piraten zijn nog wel de minst dodelijke dreiging in

de gewelddadige chaos van olierijk Oost-Afrika... 'Snel
en enorm vermakelijk. Garrison biedt de lezer een
verhaal als een achtbaan.' Eric Van Lustbader, coauteur van de Jason Bourne-serie 'Een ware Ludlum
groot, gespierd en vol verrassingen.' Publishers Weekly
Mijn schaken Hans Ree 2010 Korte verhalen over
schakers en de schaakwereld.
Emile Durkheim Émile David Durkheim 1992
Het huisje dat verhuisde Virginia Lee Burton 2002 Een
huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.
Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het
de wisseling der seizoenen weer kan beleven.
Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De
vader van de moderne science fiction is zonder twijfel
de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De
invloed van deze productieve auteur is aanzienlijk
geweest en zijn boeken laten zich nog altijd uitstekend
lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie
van Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de
aarde zijn afgereisd. De Martianen blijken verre van
vredelievend te zijn en beginnen een offensief tegen
de mensen.
Het Utopia experiment Robert Ludlum 2013-10-03
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment
Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is
het wel veilig? Dresner Industries presenteert een
revolutionair nieuw product: de Merge. Een

technologische uitbreiding van de menselijke
waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen.
Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire
potentieel te bepalen van het apparaat en de
bijbehorende implantaten. Hij ontdekt dat de Merge
een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt.
Een uitvinding die niet in handen van Amerikas
vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen
voor de mensheid als Dresner beweert? En wat is het
verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het
is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon
Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met
gevaar voor eigen leven de waarheid te achterhalen
die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen
houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door
met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam
staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol
verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Met tien in het bed Penny Dale 2003 De tien
speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed ligt,
belanden stuk voor stuk op de grond; gelukkig komen
zij allemaal terug. Prentenboek met illustraties in
gedekte kleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, om tot
tien te leren tellen.
Zijn banaan Penelope Bloom 2019-06-13 Deel 1 van
de Verboden vruchten-serie Een heerlijke serie vol
hilarische situaties en steamy scènes Voor de fans van
Jennifer Probst en Audrey Carlan Eindelijk is het

gelukt: Natasha krijgt haar allereerste serieuze
opdracht als businessjournalist. Dit is haar grote kans
om te bewijzen dat ze meer is dan een klunzige flapuit:
ze mag Galleon Enterprises infiltreren om schandalen
rondom CEO Bruce Chamberson te onderzoeken. Het
enige wat ze hoeft te doen om binnen te komen, is
door de man in kwestie aangenomen worden als
stagiaire. Kat in ’t bakkie. Totdat blijkt dat Bruce de
knapste man is die Natasha ooit heeft gezien. En hij
haar vlak voor het interview op heterdaad betrapt met
een banaan in haar hand. Een banaan met zijn naam
erop in dikke vette viltstiftletters. Hoe gaat ze zich
hieruit redden?
Vanuit het donker Gytha Lodge 2020-11-19 Een
razendspannende thriller over vriendschap en verraad
Aidan Poole besluit om ’s avonds laat zijn vriendin Zoe
te skypen. Ze neemt op maar verschijnt niet in beeld.
Aidan hoort gerommel en er beweegt even kort een
schaduw over het scherm. Terwijl hij wacht hoort hij
hoe een bad volloopt. En dan, opeens, het geluid van
een gewelddadige worsteling. Vervolgens een hoge
gil. En dan stilte... Aidan blijft wanhopig luisteren,
twijfelt en belt dan de politie. Inspecteur Jonah Sheens
krijgt de zaak toegewezen en in het huis ontdekken ze
Zoe’s dode lichaam. Het onderzoek start, en het leven
van de jonge vrouw wordt minutieus uitgeplozen.
Iedereen was gek op Zoe, maar hoe langer het team
onderzoek doet hoe vreemder de mensen in haar
omgeving zich gaan gedragen. En wat moet Jonah

denken van Aidan Poole. De man is getrouwd, en Zoe
was een van zijn studenten...
Anne Frank / druk 1 Ruud van der Rol 1992
De toekomst is geschiedenis Masha Gessen 2018-0215 Masha Gessen, bekroond journaliste, geeft een
fenomenaal inzicht in de gebeurtenissen en krachten
die haar geboorteland Rusland de afgelopen decennia
hebben ontwricht. In De toekomst is geschiedenis
volgt ze de levens van mensen die geboren werden in
de nadagen van het Sovjetrijk en opgroeiden met
ongekende verwachtingen. Haar hoofdpersonen kinderen en kleinkinderen van de bouwmeesters van
het nieuwe Rusland - koesteren elk hun eigen
aspiratie, als ondernemer, activist, denker of schrijver.
Gessen brengt in kaart hoe hun levens beïnvloed
worden door de intriges van een verpletterend regime
dat weigert zichzelf te begrijpen. Een regime waarin de
oude Sovjetorde ongehinderd kan terugkeren in de
vorm van de maffiastaat die Rusland nu is. De
toekomst is geschiedenis is een sterk en urgent
verhaal, een waarschuwing voor nu en alle tijden.
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
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is
verbijsterd. Gelooft David Katcherton nou echt dat hij
zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen
kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf wil
overnemen, hij beweert bovendien dat hij haar óók wil
veroveren! Gaandeweg moet ze echter toegeven dat
hij serieus lijkt, zowel zakelijk als in de liefde... en dat
hij haar bepaald niet koud laat. Dit verhaal is ook
verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Abels eiland William Steig 1978 Een muis spoelt aan
op een onbewoond eiland en moet al zijn talent
gebruiken om in leven te blijven.
Een buitengewoon gewoon leven Monica Wood 2016-

02-27 Voor de lezers van Het Rosie project en Het
wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht Een
verhaal voor iedereen die graag lacht, huilt en inziet
hoe bijzonder het leven kan zijn! Juffrouw Ona Vitkus
heeft haar hele leven - op drie maanden in de zomer
van 1914 na - zo onopvallende mogelijk geleefd en
haar geheimen streng bewaakt. De jongen, een scout
met een fascinatie voor wereldrecords, brengt daar
verandering in met zijn bezoekjes. Hij is elf. Zij is
honderdvier jaar én honderdéén dagen oud (ze
houden het samen bij). De jongen geeft haar het
gevoel dat ze misschien tot wel speciaal is. Beter laat
dan nooit... Maar wanneer de jongen ineens wegblijft,
begint ze te denken dat hij toch niet zo bijzonder is als
ze dacht. Wat kan anders de reden zijn van zijn
plotselinge verdwijning? Nadat juffrouw Vitkus twee
zaterdagen tevergeefs op de jongen heeft gewacht,
komt de keer daarop niet hij maar zijn vader bij haar
langs, vastbesloten om de goede daad waar zijn zoon
aan was begonnen af te maken. Ona moet deze
nieuwe vreemdeling duidelijk maken dat er niet alleen
klusjes zijn om op te knappen, maar dat er ook een
levenswerk te volbrengen is... Maar waar kan de
jongen gebleven zijn?
De gestoorde geest Eric Kandel 2018-09-05 Eric
Kandel, ook wel de grootste hersenwetenschapper ter
wereld genoemd, schrijft in zijn boek ‘De gestoorde
geest’ dat er eeuwenlang onderscheid is gemaakt
tussen lichaam en geest. Psychische stoornissen zijn

altijd opgevat als zuiver geestelijk en niet lichamelijk.
Maar de werkelijkheid is dat er helemaal geen
onderscheid gemaakt kan worden. Psychische
problemen zijn neurologisch en neurologische
psychisch. Eric Kandels levenswerk is erop gericht
psychiatrie en neurobiologie bij elkaar te brengen. Hij
begon als psychoanalyticus, maar raakte steeds meer
geboeid door de biologische basis van psychische
problemen. Door verstoringen van hersenfuncties te
bestuderen en hun mogelijke behandelingen te
onderzoeken, kunnen we ons begrip van gedachten,
gedrag, geheugen en creativiteit in het gezonde brein
vergroten. De gestoorde geest vat al Kandels
bevindingen helder samen; het is de kroon op zijn
levenslange onderzoek en is een van de invloedrijkste
boeken over het brein ooit.
De veertig dagen van de Musa Dagh Franz Werfel
1962
Verschil en herhaling Gilles Deleuze 2011
Transcendentaal-empirische kritiek op de filosofische
traditie van Plato, dat het identiteitsbeginsel ontluistert
en conceptuele ruimte wil maken voor denken over
verschil en herhaling.
Mijn vriend Stieg Larsson Kurdo Baksi 2010-04-12 I.M.
Stieg Larsson (1954-2004) Kurdo Baksi was een van
de weinige vrienden van Stieg Larsson. Ze noemden
elkaar grote broer en kleine broer. Baksi was tevens
een van de laatsten die Stieg vlak voor hij overleed
nog gesproken heeft. Pas vijf jaar later was Baksi in

staat te schrijven over de man die hij zo goed heeft
gekend. De meeste mensen kennen Larsson alleen
van de Millennium-trilogie, de spannende literaire
romans over de tegenpolen Lisbeth Salander en
Mikael Blomkvist. Maar hij heeft nog zoveel meer
geschreven artikelen en boeken van een heel ander
kaliber. Baksi schetst in Mijn vriend Stieg Larsson een
indringend portret van het leven en werk van de
bestsellerauteur. Hij verhaalt over de voortdurende
bedreigingen van neonazistische groeperingen die
Larsson en hijzelf te verduren kregen, over Larssons
harde werken en zijn nietsontziende levensstijl met
veel koffie, sigaretten, junkfood en weinig slaap. Hun
vele en lange discussies, Larssons onuitputtelijke
energie en vindingrijkheid, zijn bescheiden en zijn
grote interesse en liefde voor het thrillergenre die hem
s nachts aan het schrijven zetten.
Dicht bij huis Cara Hunter 2018-11-14 Ze weten wie
het gedaan heeft. Misschien niet bewust. Misschien
nog niet. Maar ze weten het. Afgelopen nacht is de
achtjarige Daisy Mason verdwenen van een
familiefeest. Inspecteur Adam Fawley, die op de zaak
wordt gezet, houdt alle opties open, maar hij weet dat
de dader negen van de tien keer dicht bij huis gezocht
moet worden. Daisy's familie gedraagt zich inderdaad
nogal opvallend _ haar moeder doet er alles aan om
de schijn op te houden en haar vader blijft koel en
afstandelijk tijdens de verhoren. En Daisy's
teruggetrokken broertje laat al helemaal niks los.

Fawley probeert het meisje uit alle macht te vinden,
maar ze lijkt te zijn verdwenen zonder een spoor
achter te laten. Niemand weet wat er is gebeurd,
niemand heeft iets gezien _ beweren ze. Maar
iedereen heeft een mening en iedereen, zo lijkt het,
draagt een geheim met zich mee. Dat moet betekenen
dat iemand liegt... En dat de tijd begint te dringen voor
Daisy. Cara Hunter promoveerde aan de universiteit
van Oxford, waar ze Engelse literatuur studeerde. Ze
woont en werkt nog steeds in Oxford, dat ze als
achtergrond voor haar eigen thrillers gebruikt. 'Hunter
is een meester in het opbouwen van spanning en laat
de lezer gissen tot het einde.' Publishers Weekly 'Dit
geweldig geschreven psychologische drama houdt je
tot de laatste letter in zijn greep.' Bookreporter 'Een
verbijsterend, aangrijpend verhaal.' Ian Rankin, New
York Times-bestsellerauteur
Verlangen Chelsea Cain 2014-05-28 Chelsea Cain
Verlangen Gretchen Lowell, de verleidelijkste
vrouwelijke moordenaar is terug Gretchen Lowell is
beeldschoon, briljant en... Een seriemoordenaar. Een
klassieke femme fatale in de letterlijke zin van het
woord. Gretchen, de aartsvijand en ex-geliefde van
rechercheur Archie Sheridan, heeft iets speciaals
gepland voor diens verjaardag. Ze slaat toe tijdens
Halloween, wanneer veel mensen verkleed gaan als
de moordlustige Gretchen en alleen Archie de echte
Beautykiller herkent. Archie weet dat hij zich maar
beter aan haar spel kan overgeven, maar Gretchen is

gruwelijker en onvoorspelbaarder dan Archie ooit heeft
kunnen bedenken. 'Uitstekend geschreven, Cain heeft
een gruwelijk gevoel voor humor.' Stephen King 'Met
een kil plezier laat Cain zien dat zelfs een gevild lijk
een macabere schoonheid heeft.' **** VN Detective &
Thrillergids (over Wraak)
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