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Rabbit proof fence Doris Pilkington 2007
Een voor een Ruth Ware 2020-11-11 Een voor een is de nieuwste thriller van de Queen of Suspense Ruth Ware, auteur van In een
donker, donker bos en De vrouw in suite 10. In het exclusieve alpineskigebied Saint-Antoine komen aandeelhouders en directeuren van
Snoop, een ultra-populaire app voor muziek, samen om de deal van hun leven te sluiten. Zal de samenhorigheid overeind kunnen
blijven als er zoveel geld op tafel ligt? Zullen ze allemaal miljonair worden of zullen sommigen in de kou blijven staan? De deadline
nadert en de spanningen lopen hoog op... Maar dan snijdt een lawine het chalet af van alle hulp en verdwijnt een bestuurslid in de
sneeuw. Alles lijkt erop dat ze gevangen zitten met een moordenaar, die het uiterste doet om zo te krijgen wat hij wil. Wie is tot deze
moord overgegaan en hoelang duurt het voordat de moordenaar opnieuw toeslaat?
De dochter van de klokkenmaker Kate Morton 2018-10-12 De nieuwste roman van de auteur van Aan de rand van het meer nu in
midprice Een groep jonge, veelbelovende kunstenaars onder leiding van de charismatische Edward Radcliffe neemt in de zomer van
1862 haar intrek in een prachtig landhuis aan de oever van de Theems in Oxfordshire. Ze zijn van plan zich een zomer lang onder te
dompelen in creativiteit en inspiratie. Maar aan het eind van die zomer is een van hen dood, een van hen verdwenen en is een
onbetaalbaar erfstuk gestolen. Meer dan honderdvijftig jaar later vindt Elodie Winslow een leren tas met daarin de foto van een mooie
jonge vrouw in victoriaanse kleding, en een tekening van een prachtig huis in de bocht van een rivier. Elodie herkent het huis van een
sprookje dat haar moeder haar altijd vertelde toen ze klein was, maar haar oom, haar enige nog levende familielid, wil niets zeggen als
hij de foto van de vrouw ziet. Wat is er al die jaren geleden gebeurd in dat schitterende huis? En waarom voelt Elodie zich zo geroepen
het mysterie te ontrafelen? De pers over Kate Morton ‘Een spannend en boeiend verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Een zeer

ontroerend en aangrijpend verhaal.’ Hebban.nl ‘Een boek om ’s nachts bij kaarslicht te verslinden.’ Boek Magazine
Het meisje in de trein Paula Hawkins 2015-05-06 VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag
hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo
kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen
‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze iets
vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden,
stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de
gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer
kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred
Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
Modder, zweet en tranen Bear Grylls 2013-10-08 Bear Grylls, Modder, zweet en tranen. De autobiografie Bekend van Discovery Bear
Grylls overleeft waar weinigen heen durven te gaan. Dit is het sensationele verhaal van zijn avontuurlijke leven. Van jongs af aan zoekt
Bear Grylls het avontuur op: hij doet aan bergbeklimmen, zeezeilen en diverse vechtsporten. Hij volgde een strenge militaire opleiding
bij de Britse SAS, reisde de wereld rond en brak zijn rug met een vrije parachutesprong. Hij herstelde en werd 's werelds bekendste
survivalexpert. Overal ter wereld daagt Grylls de wildernis uit; hij maakt vuur, trotseert roofdieren, stormen en watervallen, eet desnoods
maden en drinkt kamelenurine. Zijn wekelijkse shows op Discovery Channel worden door honderden miljoenen mensen in 180 landen
bekeken. Modder, zweet en tranen is een meeslepend en opwindend boek voor zowel adrenalinejunkies als thuisblijvers. `Avonturier,
begenadigd spreker, inspirator voor velen.' Lonely Planet
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.
The Bush Don Watson 2016 "While most of us live in cities clinging to the coastal fringe, our sense of what an Australian is, or should
be, is drawn from the vast and varied inland called the bush. But what do we mean by 'the bush', and how has it shaped us? Starting
with his forebears' battle to drive back nature and eke a living from the land, Don Watson explores the bush as it was and as it now isthe triumphs and the ruination, the commonplace and the bizarre, the stories we like to tell about ourselves and the national character,
and those we don't. A milestone work of memoir, travel writing and history, The Bushtakes us on a profoundly revelatory and
entertaining journey through the Australian landscape and character."
Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte neus en vooral

een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze
hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en
zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen.
Wat er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
De lessen van Loki Joanne Harris 2014-05-30 Joanne Harris De lessen van Loki Een magische roman van de auteur van Chocolat
'Bekijk alles van de zonnige kant. Als er geen zonnige kant is... kijk de andere kant op.' Aldus Loki, de ultieme bedrieger die
instrumentaal is in de ondergang van Asgard, het Noorse godenrijk. In zijn lessen doorloopt Loki zijn levensverhaal, hoe hij door de
onderwereld van Chaos werd gerekruteerd, hoe hij in opdracht van zijn eenogige meester Odin een reeks dubieuze opdrachten uitvoert,
tot en met zijn uiteindelijke verraad van de goden en de val van het mythische Asgard. Joanne Harris schiep een wonderlijke wereld,
herkenbaar als de Noorse godenwereld, maar met een toonzetting waarbij de goden worden opgevoerd als eigentijdse personages, van
streetwise tot erudiet en semi-intellectueel, van spiritueel tot filosofisch. Het resultaat is een intelligente mix van mythen en folklore,
metaforen en aforismen, bruisend van mystiek. 'Dit uitstapje van de auteur van Chocolat naar het terrein van de mythologie is levendig
en vol dikke pret.' The Sunday Times '(...) sappig, grandioos en melancholiek.' The Financial Times
Lost in Boxing Jimmy Tobin 2020-05-25 Lost in Boxing is a free companion ebook to Donald McRae's classic, award-winning Dark
Trade: Lost in Boxing. The essays contained in this ebook were previously published on the Hannibal Boxing website, along with a new
introduction by Carlos Acevedo, the author of Sporting Blood: Tales From The Dark Side Of Boxing. The essays in this works are:
Introduction by Carlos Acevedo Them Bones: The Night James Toney Won His First World Title, Carlos Acevedo The Edge of Derision:
On Prince Naseem Hamed, Oliver Goldstein The Hotstepper: Oscar De La Hoya, Nearing Stardom, Carlos Acevedo Idyllic
Masquerading: The Night Chris Eubank Beat Michael Watson, Oliver Goldstein The Savage Within: Mike Tyson on the Rise, Carlos
Acevedo Vendetta: Oscar De La Hoya and Fernando Vargas Settle Their Blood Feud, Carlos Acevedo The Future Now: Roy Jones
Breaks Through, Oliver Goldstein Earn It: Evander Holyfield and Michael Dokes Go to War, Oliver Goldstein Episodes in the American
Berserk: Mike Tyson vs. Razor Ruddock I, Oliver Goldstein This Is the Future: James Toney Batters Vassiliy Jirov for His Third World
Title, Jimmy Tobin
De feniksclub Janette Turner Hospital 2003 Dertien jaar na een vliegtuigkaping waarbij zijn moeder om het leven kwam, krijgt een man
documenten en videotapes in handen die een nieuw licht werpen op deze gebeurtenis.
Jasper Jones Craig Silvey 2011-01-26 Tijdens een warme zomernacht roept Jasper Jones de hulp in van Charlie Bucktin. Jasper is de
schelm van het dorp die altijd overal de schuld van krijgt, Charlie is een dertienjarige wijsneus die ervan droomt schrijver te worden. Die
nacht zijn ze getuige van de verdwijning van hun dorpsgenoot Laura, en door dit gedeelde geheim ontstaat er een ongewone
vriendschap tussen beide jongens. Die lange hete zomer van 1965 broeit er onrust in het dorp en speculeren kinderen en volwassenen
over het verdwenen meisje. Het is de zomer waarin Charlie voor het eerst verliefd wordt en in opstand komt tegen zijn ouders. Jasper
gaat op zijn beurt de strijd aan met zijn verleden en de vooroordelen die zijn leven beheersen. Samen ontdekken ze langzaam de
waarheid over Laura en doen een grote stap op hun weg naar volwassenheid.
Meisje, vrouw, anders Bernardine Evaristo 2020-11-26 Van Londen tot Schotland, van een non-binaire socialmedia-influencer tot een 93-

jarige vrouw op een boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld
verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis te komen, een geliefde, een sprankje hoop. Evaristo brengt hen op meesterlijke
wijze samen en herinnert ons aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
Zero to one: creëer de toekomst Peter Thiel 2014-09-27 De volgende Bill Gates zal geen besturingssysteem ontwerpen, en de nieuwe
Mark Zuckerberg geen tweede Facebook. Het kopiëren van succesvolle modellen uit Silicon Valley heeft weinig zin. We kunnen wél
leren van het vermogen om iets geheel nieuws te creëren in plaats van iets toe te voegen aan wat al bestaat. Peter Thiel is
medeoprichter van PayPal en investeerder in vele techbedrijven, zoals Facebook, LinkedIn en Spotify. Dankzij zijn unieke ervaring en
strategische inzichten heeft hij met Zero to one dé bijbel van een nieuwe generatie ondernemers geschreven. Zijn inzichten over onder
andere strategie, teambuilding, concurrentie, verkoop en pitchen zijn breed toepasbaar. Een must read voor iedere ondernemer!
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend
raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige
Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven.
Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is
Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst
kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in
de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
De overlevenden Jane Harper 2021-05-06 De nieuwe thriller van Australische bestsellerauteur Jane Haper, winnaar van o.a. de Barry
Award en CWA Gold Dagger Award. De nieuwe, ijzersterke thriller van prijswinnaar Jane Harper Het leven van Kieran Elliott veranderde
voorgoed op de dag dat een enkel, roekeloos besluit een dramatisch gevolg kreeg. Het schuldgevoel dat hem nog altijd achtervolgt,
speelt op tijdens een familiebezoek aan de kleine kustplaats waar hij opgroeide. Kierans ouders hebben het niet makkelijk in deze stad,
waar ieders geluk afhankelijk is van de genadeloze zee. Wanneer er een lichaam wordt gevonden op het strand, komen lang verborgen
geheimen bovendrijven. Een gezonken boot, een vermist meisje, en alle vragen die nooit zijn weggespoeld... ‘Niemand is zo goed in het
oproepen van gevoelens van angst en ongemak als Jane Harper.’ – The Times ‘De overlevenden is opnieuw een perfect gedoseerde,
geweldig sfeervolle thriller van een auteur die met elk boek de lat weer een beetje hoger legt.’ – Booktopia
Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31 Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss MiddenFlorida Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee
andere deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd
dichterbij komt, ontstaat er een onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een

vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.
De big reset Willem Middelkoop 2014-05-23 English edition: ISBN 9789048526000 In 2007 schreef Willem Middelkoop in Als de dollar
valt dat het niet de vraag was óf ons financiële systeem zou instorten, maar wanneer. Het bleken profetische woorden. Eind 2008 waren
we slechts een paar uur verwijderd van de complete ineenstorting van ons wereldwijde kredietkaartenhuis. In zijn nieuwste boek, De Big
Reset: Gold Wars en het financiële eindspel, beschrijft Middelkoop de historie en problemen van ons huidige financiële systeem en
onthult hoe we voor 2020 zullen overgaan naar een nieuw systeem. Goud heeft als enige valuta de afgelopen eeuwen haar koopkracht
behouden. Bankiers proberen de vlucht naar goud al tientallen jaren af te remmen maar lijken deze War on Gold nu te verliezen. Willem Middelkoop is oprichter van het Commodity Discovery Fund en publicist. Daarnaast is hij een veelgevraagd spreker en columnist.
Hij verwierf landelijke bekendheid als marktcommentator bij RTLZ en als regelmatige gast van "De Wereld Draait Door" en "Pauw &
Witteman". Middelkoop waarschuwde in zijn eerste boek "Als de dollar valt" (2007) voor een naderende kredietcrisis. In de jaren er na
verschenen "De permanente oliecrisis" (2008) en "Overleef de kredietcrisis" (2009) en "Goud en het geheim van geld" (2012). In totaal
verkocht hij meer dan 100.000 exemplaren van zijn boeken. http://www.willem-middelkoop.nl
De sneeuwkimono Mark Henshaw 2016-08-04 ‘Soms gebeurt er iets in je leven waarna je nooit meer dezelfde wordt. En
onvermijdelijk,áls het gebeurt, is dat plotseling, zonder waarschuwing vooraf.’ Auguste Jovert is een gepensioneerde politie-inspecteur in
Parijs, die onverwacht bezoek krijgt van zijn buurman Tadashi Omura, een Japanse professor. In lange avondsessies vertelt Omura zijn
verhaal: over Fumiko, die hij opvoedde als zijn dochter, en over de vriend uit zijn studententijd, Katsuo Ikeda. Een hoogst intelligente,
gekwelde geest, en een meesteroplichter wiens omgeving vaak pas heel laat ontdekt dat hij ze in vele opzichten bedriegt en gebruikt.
Bijvoorbeeld Sachiko, Fumiko’s moeder. Kort voor het eerste bezoek van Tadashi ontvangt Jovert een brief uit Algerije van een vrouw
die beweert zijn dochter te zijn. Het zijn Omura’s mijmeringen die Jovert ertoe aanzetten terug te keren naar Algiers om duidelijkheid te
krijgen over wie en wat hij daar heeft achtergelaten.
Dit doet even pijn Adam Kay 2018-05-16 Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur,
beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een budget dat eerder gepast lijkt voor een turfsteker.
Welkom in het leven van een arts in opleiding. Tijdens de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts in
opleiding Adam Kay jarenlang in het geheim een dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis zijn samengebracht in
dit afwisselend hilarische, afschuwelijke en ontroerende boek. Dit doet even pijn vertelt je alles wat je wilt weten over het werk op een
ziekenboeg - plus een aantal dingen die je liever níet had willen weten. Mogelijke bijwerkingen: spontane lachstuipen en opwellende
tranen. Adam Kay (1980) werkte jarenlang als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn
debuut Dit doet even pijn werd direct een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
Gandhi Ramachandra Guha 2014-05-06 Mahatma Gandhi wordt algemeen beschouwd als een van de invloedrijkste figuren uit de
wereldgeschiedenis. Wie was deze kleine, op het eerste gezicht onaanzienlijke man, die als eerste het verzet tegen de racistische,
onderdrukkende politiek in Zuid-Afrika leidde, die het machtige Britse Rijk op de knieën wist te krijgen en op geweldloze wijze de
onafhankelijkheid van India wist af te dwingen? In het eerste deel van deze grootse biografie weet historicus Ramachandra Guha een
levendig beeld te schetsen van Gandhis jeugd in India, zijn studiejaren in Londen en zijn lange verblijf in Zuid-Afrika tussen 1893 en

1915. Zijn turbulente jaren en strijd in Natal en Transvaal zouden hem uiteindelijk vormen tot een politiek leider en groot voorvechter van
geweldloos verzet tegen ongelijkheid en discriminatie. Persrecensies 'Een indrukwekkend gedetailleerd naslagwerk.' NRC Handelsblad
'Eindelijk een geschiedenis van democratisch India die net zo fascinerend is als het land zelf [] een meesterwerk.' Financial Times 'Dat
hierover ooit nog een beter boek geschreven zal worden is nauwelijks voorstelbaar.' Sunday Telegraph
Een stap te ver Tina Seskis 2016-07-05 Een gelukkig huwelijk. Een gezin. Een fijn huis. Waarom loopt Emily Coleman op een ochtend
zonder om te kijken weg van dit alles – om onder een andere naam helemaal opnieuw te beginnen? Emily heet nu Cat en ze werkt in
Londen bij een reclamebureau. Ze deelt een huis met een nieuwe vriendin, Angel. Cat heeft elk spoor naar haar oude leven zo goed
gewist dat niemand haar weet te vinden. Maar ze kan het verleden – en haar herinneringen – niet volledig begraven. Dan komt het
moment dat Cat onder ogen moet zien wat ze heeft gedaan: een schokkende onthulling die haar uiteindelijk over de rand duwt... ‘Een
sfeervolle, scherpe thriller over de prijs van het ontsnappen. Aanrader.’ – KIRKUS REVIEWS ‘Strak geschreven en adembenemend...
echt een wervelende leeservaring.’ – THE BOOKSELLER
Het onsterfelijke leven van Henrietta Lacks Rebecca Skloot 2017-11-14 Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent
haar als HeLa. In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met behulp van deze cellen, die
letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van
het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met
Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de
familie Lacks onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan
van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
Ver weg van het stadsgewoel Thomas Hardy 2016-02-02 De titel is ironisch: alle hoofdpersonages zijn mensen vol gevoel die het
plattelandsleven niet als rustig of kalm ervaren. De roman draait om een onafhankelijke vrouw, Batsheba Everdene, die zo moedig is
conventies te negeren en zelfstandig een boerderij te beheren. Ze heeft drie aanbidders wier levens onvermijdelijk met elkaar
verstrengeld raken. Ver weg van het stadsgewoel is een poëtische roman. Hardy begon als dichter en schreef daarna pas romans. Later
keerde hij terug naar de poëzie. Juist in zijn romanfase schreef hij prachtige regels; gedeelten uit dit boek zijn ooit geschreven als
blanke verzen. Het resultaat is verbluffend. Dit meeslepende boek is nooit eerder in het Nederlands vertaald. Marcel Otten – vooral
bekend om zijn prachtige vertalingen uit het IJslands – slaat met de vertaling van dit werk nieuwe wegen in.
De Menselijke Beslisser Willem Laurens Tiemeijer 2009-12-25 Hoe kiezen mensen uit de vele mogelijkheden waarvoor zij zich – iedere
dag opnieuw – gesteld zien? In dit boek geven vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit diverse disciplines een helder
overzicht van de meest recente kennis over menselijk keuzegedrag. Daarbij gaan zij uitgebreid in op de grote invloed van de omgeving
en de rol van het onbewuste. Bovendien komen de nieuwste inzichten uit de neurobiologie aan bod. Dit boek is bedoeld voor iedereen
die zich bezighoudt met menselijk keuzegedrag en de vraag hoe dat kan worden beïnvloed. Hoe kunnen mensen bijvoorbeeld worden
verleid tot een gezondere levensstijl? Tot energiebesparend gedrag? Tot een verstandige financiële planning? De wetenschappers in

deze bundel bieden nieuwe en veelbelovende perspectieven voor antwoorden op dit soort vragen.
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.
Graaf in Moskou Amor Towles 2017-02-14 Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het postrevolutionaire
Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een levenslang huisarrest in het luxueuze Hotel
Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite, ontvouwen zich buiten de deuren van het
hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis. Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina
Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen samen
alle geheime gangen en krochten van het hotel, en er ontstaat een hechte band.
De wachttoren Elizabeth Harrower 2016-01-09 Sydney, eind jaren dertig. De zussen Laura en Clare verliezen hun vader en worden door
hun moeder in de steek gelaten. Laura’s werkgever Felix schiet hun te hulp. Hij is zelfs bereid met Laura te trouwen, als zij hem hebben
wil. Beetje bij beetje laten de twee zussen zich meezuigen in zijn obsessies, zijn wreedheid en zijn dwingelandij, terwijl daarbuiten de
Tweede Wereldoorlog woedt. Als de vrouwelijke evenknie van een Richard Yates of John Williams laat Harrower zien met hoeveel
overgave een man en een vrouw hun verstikkende relatie in stand houden. Tegen de achtergrond van het zonovergoten Sydney weet
ze duisternis in het licht te creëren.
Het Derde Koninkrijk Terry Goodkind 2013-10-09 Terry Goodkind, Het Derde Koninkrijk HET VERVOLG OP DE WETTEN VAN DE
MAGIE! DE TERUGKEER VAN RICHARD EN KAHLAN Met zijn magistrale epos De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind
wereldwijd miljoenen lezers aan zich te binden. Niet in de laatste plaats vanwege de innemende avonturier Richard Rahl en zijn geliefde
Kahlan Amnell. Met De Omen Machine kwam eindelijk het langverwachte vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie. Het
Derde Koninkrijk, is boek twee in die reeks. Richard heeft de bloeddorstige Jit gedood en Kahlan uit haar klauwen gered, maar beiden
zijn getroffen door de doodsaanraking van de Haagvrouw. Bovendien staan hun in het Duistere Land nieuwe gevaren te wachten.
Beroofd van zijn kracht als oorlogstovenaar moet Richard het opnemen tegen een samenzwering achter de noordmuur, terwijl zijn
vrienden en helpers gevangen zijn genomen door een geduchte vijand. Als Richard niet op tijd komt, zal Kahlan sterven... `Slechts
weinig schrijvers beschikken over de scheppende kracht van Goodkind.' Publishing News
The Oldest Foods on Earth John Newton 2016-02-01 ‘This is a book about Australian food, not the foods that European Australians
cooked from ingredients they brought with them, but the flora and fauna that nourished the Aboriginal peoples for over 50,000 years. It is
because European Australians have hardly touched these foods for over 200 years that I am writing it.’ We celebrate cultural and
culinary diversity, yet shun foods that grew here before white settlers arrived. We love ‘superfoods’ from exotic locations, yet reject those
that grow here. We say we revere sustainable local produce, yet ignore Australian native plants and animals that are better for the land
than those European ones. In this, the most important of his books, John Newton boils down these paradoxes by arguing that if you are

what you eat, we need to eat different foods: foods that will help to reconcile us with the land and its first inhabitants. But the tide is
turning. European Australians are beginning to accept and relish the flavours of Australia, everything from kangaroo to quandongs, from
fresh muntries to the latest addition, magpie goose. With recipes from chefs such as Peter Gilmore, Maggie Beer and René Redzepi’s
sous chef Beau Clugston, The Oldest Foods on Earth will convince you that this is one food revolution that really matters.
Een voet verkeerd Sofie Laguna 2011-01-12 Het potlood praatte zachtjes tegen me terwijl ik tekende. Ze zei: Ik ben je vriendin tot in de
eeuwigheid. Ik vroeg: Wat is eeuwigheid? Potlood antwoordde: Waar geen muren of vloeren zijn. Waar het licht is en je de muziek van
de wind kunt horen. Een kind wordt door haar strenggelovige ouders in huis gevangengehouden. Hester heeft nog nooit met een ander
kind gesproken of de buitenwereld gezien. Haar enige bezit is een geïllustreerde kinderbijbel, en de beeldspraak daaruit vormt het enige
houvast waarmee ze op poëtische wijze grip krijgt op de wereld. Haar vriendjes zijn Kat, lepel, deur, knop, bezem en boom, die haar
soms vertellen wat ze moet doen. Op een dag zegt knop tegen Hester: Draai me om draai me om, en ze vindt de weg naar het
verboden buiten.
Aantekeningen uit het ondergrondse Fedor Michajlovi? Dostoevskij 2010 Een voormalige ambtenaar leidt een teruggetrokken bestaan in
een vervuilde kamer en broedt daar zijn dwarse, antirationalistische gedachten uit over de vrije wil.
De zeven eigenschappen voor succes in je leven Stephen Covey 2014-01-27 De 7 eigenschappen is al 25 jaar een klassieker. Het is
het perfecte boek voor mensen die meer sturing aan hun leven willen geven. De zeven eigenschappen vormen een complete aanpak
om te leven naar de principes die voor jou belangrijk zijn of je nu betere keuzes wilt maken, jezelf en anderen beter wilt begrijpen of
weerbaarder wilt worden in deze hectische tijden. Essentieel, krachtig, realistisch: De 7 eigenschappen is een boek waar je je leven lang
profijt van hebt. Stephen Covey (1932-2012) is de grootmeester van de persoonlijke ontwikkeling. Hij was een veelgevraagd en
gedreven coach, schrijver en spreker. De 7 eigenschappen werd in 38 talen vertaald en er zijn wereldwijd meer dan 25 miljoen
exemplaren verkocht.
Verscheurde zielen Terry Goodkind 2014-10-16 HET VERVOLG OP DE WETTEN VAN DE MAGIE! DE TERUGKEER VAN RICHARD
EN KAHLAN Met zijn magistrale epos De Wetten van de Magie wist Terry Goodkind wereldwijd miljoenen lezers aan zich te binden. Niet
in de laatste plaats vanwege de innemende avonturier Richard Rahl en zijn geliefde Kahlan Amnell. Met De Omen Machine kwam
eindelijk het langverwachte vervolg op de boeken van De Wetten van de Magie. Verscheurde Zielen is na Het Derde Koninkrijk het
derde deel in de reeks. Vanuit de verste uithoeken van het D'Haraanse Rijk trekken bisschop Hannis Arc en de oude keizer Sulachan
aan het hoofd van een gigantische horde Shun-tuk en andere verderfelijke halfmensen rechtstreeks het hart van het koninkrijk binnen.
Hun leger herrezen doden bedreigt het bestaan van alles wat leeft. Ondertussen, ver weg van huis, vechten Richard en Kahlan dapper
voor hun leven. Het tweetal doet er alles aan om zichzelf en hun volgelingen te beschermen tegen een reeks angstaanjagende
bedreigingen, maar een mysterieuze en dodelijke ziekte zuigt langzaam al hun krachten weg. 'De boeken van Goodkind bevatten alles
waar je naar zoekt in een episch fantasy-verhaal.' Publishers Weekly
De gifboom Erin Kelly 2011-03-04 Karen is bijna afgestudeerd. Haar studententijd heeft ze doorgebracht met drie brave huisgenootjes in
een keurige wijk van Londen. Maar dan ontmoet ze Biba en haar broer Rex, twee bohemiens die een leven vol drugs, drank en drama
leiden in een bouwvallige villa in Highgate. Karen stort zich vol overgave in het losbandige leven dat ze nooit heeft gekend. Het drietal

brengt de zomer met elkaar door in een gelukkige bedwelming, die verdoezelt dat het onheil nadert: aan het eind van de zomer
verstoren twee brute moorden de idylle.
Miss Read - The Complete Thrush Green Collection (ebook) Miss Read 2011-10-27 Enchanting and affectionate stories of everyday
country life in the idyllic Thrush Green. 'There is something profoundly consoling about a novel by Miss Read' The Lady Contains:
THRUSH GREEN, WINTER IN THRUSH GREEN, NEWS FROM THRUSH GREEN, BATTLES AT THRUSH GREEN, RETURN TO
THRUSH GREEN, GOSSIP FROM THRUSH GREEN, AFFAIRS AT THRUSH GREEN, AT HOME IN THRUSH GREEN, THE SCHOOL
AT THRUSH GREEN, FRIENDS AT THRUSH GREEN, CELEBRATIONS AT THRUSH GREEN, THE YEAR AT THRUSH GREEN,
CHRISTMAS AT THRUSH GREEN
Erfenis Christopher Paolini 2011-11-17 Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak Saphira slechts
een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige
koning, moeten opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer bereikt dan iedereen had durven
hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Sneeuwwit wonder Barbara Hannay 2015-11-10 Chloe is net bezig de kerstversiering op te hangen als ze een telefoontje krijgt van haar
baas. Hij heeft onverwacht de voogdij gekregen over zijn nichtje Lucy, en nu vraagt hij haar met hem mee te gaan naar Londen om
samen voor de baby te zorgen. Samen kerst vieren in een knus appartement met de man van wie ze al jaren droomt? Daar hoeft ze niet
lang over na te denken; het antwoord is natuurlijk ja. Terwijl de sneeuwvlokjes neerdwarrelen over de Tower Bridge, stelt hij haar nóg
een vraag. Maar ditmaal is ze sprakeloos... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Het bloed van de keizer Brian Staveley 2015-01-21 Als de keizer van Annoer wordt vermoord, gaan zijn drie kinderen de strijd aan met
de schimmige samenzweerders - en de eeuwenoude vijand - die zijn dood veroorzaakten. Kaden, de troonopvolger, leeft al jarenlang in
een afgelegen bergklooster waar hij de ondoorgrondelijke discipline van de monniken van de God Zonder Gezicht probeert te begrijpen.
Als er vervolgens een delegatie arriveert om hem naar huis te begeleiden voor zijn kroning, heeft Kaden net genoeg geleerd om zich te
realiseren dat er iets niet pluis is. Ondertussen worstelt zijn zus Adare, politica en minister van Financiën, met de religieuze orde die
verantwoordelijk lijkt te zijn voor de moord op haar vader. Het politieke water is echter troebel, en in haar ijver om het recht te doen
zegevieren, zit Adare misschien wel achter de verkeerde man aan. Hun broer Valyn heeft al moeite om in leven te blijven. Hij wist dat de
training van de Speerwers - een groep dodelijke elitekrijgers - moeilijk zou zijn. Maar na een aantal vreemde ongelukken is hij ervan
overtuigd dat de moordenaars van zijn vader het op hem en zijn familie hebben voorzien. Hij moet zo snel mogelijk weg om zijn broer te
waarschuwen - maar dan moet hij eerst de laatste dodelijke proeve van de Speerwers overleven. 'Staveley heeft in dit magistrale debuut
een complexe en zeer gedetailleerde wereld gecreëerd, vol met elitesoldaten, mystieke krijgsmonniken, vlijmscherpe politiek en
eeuwenoude geheimen. De lezers van George R.R. Martins Het Lied van Ijs en Vuur zullen smullen van dit debuut.' Library Journal
Flora en de fantastische eekhoorn Kate DiCamillo 2021-05-26 Flora is een meisje van tien. Haar ouders zijn gescheiden en ze houdt
van stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze uit het raam en ziet ze hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar buurvrouw
verdwijnt. Vanaf dat moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve een gewone

eekhoorn: hij kan vliegen en schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
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