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Video Gaming in Science Fiction Jason Barr 2018-09-11 As video gaming and gaming culture became more mainstream in the 1970s, science ﬁction
authors began to incorporate aspects of each into their work. This study examines how media-fueled paranoia about video gaming—ﬁrst emerging almost ﬁfty
years ago—still resonates in modern science ﬁction. The author reveals how negative stereotypes of gamers and gaming have endured in depictions of
modern gamers in the media and how honest portrayals are still wanting, even in the “forward thinking” world of science ﬁction.
The Palgrave Handbook of Literary Translation Jean Boase-Beier 2018-06-26 This Handbook oﬀers a comprehensive and engaging overview of
contemporary issues in Literary Translation research through in-depth investigations of actual case studies of particular works, authors or translators. Leading
researchers from across the globe discuss best practice, problems, and possibilities in the translation of poetry, novels, memoir and theatre. Divided into three
sections, these illuminating analyses also address broad themes including translation style, the author-translator-reader relationship, and relationships
between national identity and literary translation. The case studies are drawn from languages and language varieties, such as Catalan, Chinese, Dutch,
English, French, German, Hebrew, Italian, Japanese, Nigerian English, Russian, Spanish, Scottish English and Turkish. The editors provide thorough
introductory and concluding chapters, which highlight the value of case study research, and explore in detail the importance of the theory-practice link.
Covering a wide range of topics, perspectives, methods, languages and geographies, this handbook will provide a valuable resource for researchers not only in
Translation Studies, but also in the related ﬁelds of Linguistics, Languages and Cultural Studies, Stylistics, Comparative Literature or Literary Studies.
Besloten kringen Robert Goddard 2012-10-17 `Als je aan een boek van Goddard begint, is het onmogelijk weg te leggen. Trouw De Empress of Britain, het
luxe cruiseschip van de trans-Atlantische lijn, is onderweg van Canada naar Engeland. Onder de eersteklaspassagiers bevinden zich de twee
meesteroplichters Guy Horton en Max Wingate. Wanneer zij Diana Charnwood ontmoeten, de dochter van een schatrijke wapenhandelaar, zien zij in haar een
nieuw slachtoﬀer. Max verleidt Diana, maar wordt onverhoopt verliefd op haar. Wanneer Dianas vader vervolgens op gewelddadige wijze om het leven komt,
wijzen alle tekens in Max richting. Het is aan Guy om de onschuld van zijn vriend te bewijzen.
Flesh Wounds Chris Brookmyre 2013-08-01 The third book in the Jasmine Sharp series, from author Christopher Brookmyre. One crime brought them
together . . . Private investigator Jasmine Sharp should have wanted him dead. Yet somehow, Jasmine bonded with Glen Fallan, the man who killed her father
before she was born. Now he has been arrested for the murder of a local gangster, and Jasmine must ﬁnally enter his violent domain to seek answers. . . . a
second will break them apart Detective Superintendent Catherine McLeod is in fear for her life. When she discovers a symbol daubed on the head of Fallan's
alleged victim, it unearths secrets that will threaten everything Catherine holds dear. One murder. Two women. A lifetime of lies revealed.
Want You Gone Chris Brookmyre 2017-04-20 The eighth book in the Jack Parlabane series, from author Christopher Brookmyre. The award-winning, millionselling author of Black Widow brings a twist-ﬁlled story of secrets and lies. What if your deepest secret was revealed? Sam Morpeth is growing up way too fast,
left to fend for a younger sister when their mother goes to prison and watching her dreams of university evaporate. But Sam learns what it is to be truly
powerless when a stranger begins to blackmail her. Who would you turn to? Meanwhile, reporter Jack Parlabane has ﬁnally got his career back on track, but
his success has left him indebted to a volatile, criminal source. Now that debt is being called in, and it could cost him everything. What would you be capable
of? Thrown together by a vindictive and mysterious mutual enemy, Sam and Jack are about to discover they might be each other's only hope.
When It's A Jar Tom Holt 2013-12-17 'Uniquely twisted...cracking gags...' - The Guardian (UK) 'Wacky humor bubbles through the polished narrative... Holt
doesn't skimp on the ﬂashes of brilliance.' - SFX Maurice has just killed a dragon with a breadknife. And had his destiny foretold . . . and had his true love
spirited away. That's precisely the sort of stuﬀ that'd bring out the latent heroism in anyone. Unfortunately, Maurice is pretty sure he hasn't got any latent
heroism. Meanwhile, a man wakes up in a jar in a diﬀerent kind of pickle (ﬁguratively speaking). He can't get out, of course, but neither can he remember his
name, or what gravity is, or what those things on the ends on his legs are called . . . and every time he starts working it all out, someone makes him forget
again. Forget everything. Only one thing might help him. The answer to the most baﬄing question of all. WHEN IS A DOOR NOT A DOOR? An absurdly witty
novel of alternate universes and very unlikely heroes from one of Britain's best-loved comic writers - perfect for fans of Douglas Adams and Terry Pratchett
Books by Tom Holt: Walled Orchard Series Goatsong The Walled Orchard J.W. Wells & Co. Series The Portable Door In Your Dreams Earth, Air, Fire and Custard
You Don't Have to Be Evil to Work Here, But It Helps The Better Mousetrap May Contain Traces of Magic Life, Liberty and the Pursuit of Sausages YouSpace
Series Doughnut When It's A Jar The Outsorcerer's Apprentice The Good, the Bad and the Smug Novels Expecting Someone Taller Who's Afraid of Beowulf
Flying Dutch Ye Gods! Overtime Here Comes the Sun Grailblazers Faust Among Equals Odds and Gods Djinn Rummy My Hero Paint your Dragon Open Sesame
Wish you Were Here Alexander at World's End Only Human Snow White and the Seven Samurai Olympiad Valhalla Nothing But Blue Skies Falling Sideways
Little People Song for Nero Meadowland Barking Blonde Bombshell The Management Style of the Supreme Beings An Orc on the Wild Side
Wat ik mijn dochters nog wil vertellen Elizabeth Noble 2013-10-16 Hoe moet je het redden in een wereld zonder je moeder? Wie helpt je met het leven als je
moeder is overleden? Wat geef je je dochters mee als je er niet meer bent? Als de ernstige zieke Barbara het einde van haar leven voelt naderen, realiseert ze
zich dat ze nog veel te veel te vertellen heeft. Ze begint brieven te schrijven over de mogelijke successen en tegenslagen die haar vier dochters nog te
wachten staan en waar ze zelf niet meer bij zal zijn. Aan Lisa, een middertiger met bindingsangst. Aan Jennifer, die vastzit in een liefdeloos huwelijk. Aan
Amanda, die met haar eindeloze reizen iedereen op afstand houdt. En aan Hannah, een tienermeisje dat afscheid moet nemen van de moeder die ze op
handen draagt. Wat ik mijn dochters nog wil vertellen is een prachtig verhaal over familie, vrienden en de eindeloze mogelijkheden van een mensenleven.
De procedure Harry Kurt Victor Mulisch 1999 Om de overgang van dode materie naar leven te doorgronden neemt een onderzoeker grote risico's.
Haar eigen kerstster Sherryl Woods 2021-11-16 Chesapeake Shores 10 - Haar eigen kerstster Wanneer Bree O'Brien haar vraagt de muziek te schrijven voor
de kerstmusical van Chesapeake Shores, besluit songwriter Jenny Collins na jaren weer terug te keren naar het plaatsje. Het is hoog tijd dat ze probeert de
banden met haar familie te herstellen. Bovendien biedt het haar de kans Nashville te ontvluchten nadat haar hart is gebroken door de knappe countryzanger
Caleb Green. Hoewel Jenny waarschijnlijk de deur in zijn gezicht dicht zal smijten, móét Caleb haar laten zien dat hij niets liever wil dan haar terugkrijgen.
Zelfs als dat betekent dat hij een rolletje moet vertolken in de kerstmusical van Bree. Zijn een ﬂinke dosis charme, een romantische ballad en een klein beetje
bemoeienis van de familie O'Brien voldoende om Jenny van zijn liefde te overtuigen?
Artemis Andy Weir 2017-11-25 Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur
Andy Weir. Van Artemis zijn de ﬁlmrechten inmiddels verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara, roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont
als beklemmend: steeds maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse sleur van haar werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter
leven op Aarde. Jazz is namelijk een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je
geen rijke toerist of excentrieke miljardair bent, en Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden, haar baantje als koerier levert nauwelijks
genoeg op voor de huur van een klein appartement zo groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende carrière als smokkelaar wil ook maar niet van de
grond komen. Als een kans zich voordoet om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden waar ze al haar hele leven van droomt, peinst ze
er niet over om neet te zeggen, zelfs al weet ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is nooit eenvoudig - al helemaal niet op de
maan - maar de reacties die haar spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen voorzien en Jazz komt terecht in een samenzwering over de
heerschappij van Artemis.
De drie Sarah Lotz 2014-09-23 Vier passagiersvliegtuigen storten binnen enkele uren na elkaar neer op vier verschillende continenten. Onderzoek wijst al
snel uit dat er geen sprake is van terroristische aanslagen. Er lijkt zelfs geen enkel verband te zijn tussen de ongelukken, behalve dat bij drie van de
vliegtuigcrashes een kind als enige overlevende tussen de wrakstukken is gevonden. De drie kinderen hebben wonderbaarlijk genoeg geen verwondingen en
mogen naar huis. Maar ze zijn veranderd, en er is al snel sprake van onverklaarbare gebeurtenissen en vreemd gedrag. Wie zijn deze kinderen? En waarom
spreekt een van hen de woorden: 'Soms gaat het mis. Soms doen we het verkeerd'? De drie is een raadselachtige en sensationele thriller, en een mysterie dat
je niet weg kan leggen. Sarah Lotz is geboren in Groot-Brittannië en opgegroeid in Zuid-Afrika. Ze woont in Kaapstad en heeft onder pseudoniem verschillende
series geschreven. De drie is haar eerste thriller, die werd verkocht aan meer dan 21 landen.
Dead Girl Walking Chris Brookmyre 2015-01-22 The sixth book in the Jack Parlabane series, from author Christopher Brookmyre. Life is dangerous when you
have everything to lose. Famous, beautiful and talented, Heike Gunn has the world at her feet. Then, one day, she simply vanishes. Jack Parlabane has lost
everything: his journalism career, his marriage, his self-respect. A call for help from an old friend oﬀers a chance for redemption - but only if he can ﬁnd out
what happened to Heike. Pursued by those who would punish him for past crimes, Parlabane enters the world of Heike's band, Savage Earth Heart, a group at
breaking point. Each of its members seems to be hiding something, not least its newest recruit Monica Halcrow, whose possible relationship with Heike has
become a public obsession. Monica's own story, however, reveals a far darker truth. Fixated on Heike from day one, she has been engulfed by paranoia,
jealousy and fear, as she discovers the hidden price of fame. From Berlin to Barcelona, from the streets of Milan to remote Scottish islands, Parlabane must
ﬁnd out what happened before it's too late, all while the walls are closing in on him...
Mijn lot (Mijn Kwelling Book 3) Anna Zaires 2021-09-20 We zijn vijanden door het lot. We zijn geliefden door het lot. In een andere wereld zijn we voor elkaar
gemaakt. Niet in deze wereld. NB: voor een optimale leeservaring is het aanbevolen om de Verwrongen-trilogie te lezen voor je met dit boek begint.
Love Minus Eighty Will McIntosh 2013-06-11 A NOVEL OF LOVE AND DEATH, IN NO PARTICULAR ORDER The words were gentle strokes, drawing her awake.
"Hello. Hello there." She felt the light on her eyelids, and knew that if she opened her eyes they would sting, and she would have to shade them with her palm
and let the light bleed through a crack. "Feel like talking?" A man's soft voice. And then her mind cleared enough to wonder: who was this man at her bedside?
She tried to sigh, but no breath came. Her eyes ﬂew open in alarm. The Minus Eighty . . . Where millionaires browse the catalogue of icy women, judging on
beauty ratings and revival costs. Where a freezer's gentle hum plays the background symphony for the world's most expensive ﬁrst dates. Where death is
only the beginning. Love Minus Eighty is a disquieting vision of our romantic future, as hopeful as it is horrifying, by a Hugo Award-winning author.
Black Widow Christopher Brookmyre 2016-11-01 A “hair-raising . . . devilishly complicated mystery” from the Scottish crime master. “Don’t even try to guess
the outcome” (The New York Times Book Review). Diana Jager is clever, strong, and successful, a skilled surgeon and ﬁerce campaigner via her blog about
sexism in medicine. Yet it takes only hours for her life to crumble when her personal details are released on the internet as revenge for her writing. Then
Diana meets Peter. He is kind, generous, and knows nothing about her past—the second chance she’s been waiting for. Within six months, they are married.
Within six more, Peter is dead in a road accident, a nightmare end to their fairy-tale romance. But Peter’s sister doesn’t believe in fairy tales, and tasks rogue
reporter Jack Parlabane with discovering the dark truth behind the woman the media is calling the Black Widow. Still on the mend from a turbulent divorce,
Jack’s investigation into matters of the heart takes him to hidden places no one should ever have to go. Winner of the 2017 Theakson Old Peculier Crime Novel
of the Year Award and the 2016 McIlvanney Prize for Scottish Crime Book of the Year “Brookmyre excels at melding the true chills of a psychological thriller
with rollicking—if dark—humor. A witty and wild page-turner, Black Widow shines in showcasing this winning combination.” —The Boston Globe “Exceptionally
good—a knotty mystery that’s . . . one of the most perceptive excavations of a dysfunctional marriage I can remember reading.” —The Guardian (UK) “A tense
and provocative read.” —Entertainment Weekly
Een plotselinge uitbarsting van geweld Malcolm Mackay 2014-12-13 'Met meesterhand dirigeert Mackay de personages naar hun rollen in het onontkoombare
noodlot...' VN Detective & Thrillergids 'Kil, rauw, origineel en cynisch..' - Crimezone.nl 'Te bijzonder om onbesproken te laten.' - Trouw Als je huurmoordenaar
bent van een grote criminele organisatie valt er een boel op te ruimen. En voor Calum MacLean begint het in dit derde deel van de Glasgow-trilogie allemaal
met twee doden: iemand die geld witwast en een drugsdealer. Doden die een unieke mogelijkheid betekenen voor hem, want hij heeft meer dan genoeg van
het moorden. Ondertussen zijn twee van Glasgows grootste criminele organisaties in een stille maar dodelijke strijd met elkaar verwikkeld. En zoals inspecteur
Michael Fisher maar al te goed weet, moeten de beslissende en meest bloederige zetten nog gedaan worden. In dit opzienbarende slot keert de lezer terug
naar de ondewereld van de stad: een plek van duistere motieven, riskante loyaliteit en onvermijdelijk geweld...
Whitaker's Shorts: Five Years in Review Bloomsbury Publishing 2013-11-07 Now in its 146th edition Whitaker's Almanack is the deﬁnitive reference guide
containing a comprehensive overview of every aspect of UK infrastructure and an excellent introduction to world politics. Available only as ebooks, Whitaker's
Shorts are selected themed sections from Whitaker's Almanack: portable and perfect for those with speciﬁc interests within the print edition. Whitaker's
Shorts: Five Years in Review includes a digest of the year's events from 2008-9 to 2012-13 in the UK and abroad and articles covering subjects as diverse as
Archaeology, Conservation, Business and Finance, Opera, Dance, Film and Weather. There is also an A-Z listing of all the results for the major sporting events
from Alpine Skiing through to Fencing, Football, Horse Racing, Polo and Tennis.
Dromen aan zee Sherryl Woods 2021-11-16 Chesapeake Shores 1 - Dromen aan zee Eigenlijk heeft Abby O'Brien helemaal geen tijd om haar jongste zusje,
Jess, voor de zoveelste keer uit de problemen te helpen. Ze heeft het veel te druk met haar carrière en haar tweelingdochters van vijf. Maar als het om haar
zusje gaat, kan ze geen nee zeggen. Sinds hun moeder hen vijftien jaar geleden in de steek liet, heeft Abby als oudste van de vijf kinderen de moederrol op
zich genomen. Dus reist ze van New York naar haar geboortestadje Chesapeake Shores. Naast Jess' probleem wacht haar daar echter een verrassing...
Under the Blue Oana Aristide 2021-03-11 Metro Best New Books to Read in Spring Pick Glossary Magazine Highly Anticipated Fiction Pick A road trip beneath
clear blue skies and a blazing sun: a reclusive artist is forced to abandon his home and follow two young sisters across a post-pandemic Europe in search of a
safe place. Is this the end of the world? Meanwhile two computer scientists have been educating their baby in a remote location. Their baby is called Talos,
and he is an advanced AI program. Every week they feed him data, starting from the beginning of written history, era by era, and ask him to predict what will
happen next to the human race. At the same time they're involved in an increasingly fraught philosophical debate about why human life is sacred and why the
purpose for which he was built - to predict threats to human life to help us avoid them - is a worthwhile and ethical pursuit. These two strands come together
in a way that is always suspenseful, surprising and intellectually provocative: this is an extraordinarily prescient and vital work of ﬁction - an apocalyptic road
novel to frighten and thrill.
Over bijen en mist Erick Setiawan 2010-05-21 Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties vrouwen in twee families, over hun
liefdes en verdriet, hun alles verterende jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een onbepaalde tijd in een naamloze stad waar
het wemelt van geesten en hekserij. De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen
door op haar zestiende weg te lopen en met een gevoelige jonge man te trouwen. Ze heeft er geen idee van dat zijn familie ook zo haar geheimen heeft. In de
tuin is een graf verborgen. Twee zussen worden grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de ontzagwekkende matriarch van de familie, van
wie de grieven als bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een liefdesverhaal als het epos van een familie waarin vrouwen de hoofdrol
spelen. De roman neemt de lezers mee op een veelbewogen dertig jaar lange reis vol hoop en teleurstellingen, waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben,
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moed te houden en haar verstand te bewaren tot het uiterste worden beproefd.
De onvermijdelijke dood van Lewis Winter Malcolm Mackay 2013-11-26 'Hard, origineel en heel goed geschreven... een briljant debuut.' The Sunday Telegraph
'De toonzetting in De onvermijdelijke dood van Lewis Winter is kil en rauw, het verhaal zindert van onderkoelde spanning. Het is origineel en cynisch, er is
geen dipje te bekennen, het blijft spannend tot aan het eind. Om in één ruk uit te lezen!' - Crimezone Calum MacLean woont alleen. Dat vindt hij prettig. Zo is
hij. Hij is een eenling, werkt zelfstandig. Als zijn telefoon gaat volgt een informeel gesprek. Voor de goede verstaander zit er een duidelijke boodschap in
versleuteld. De aanwijzingen zijn er; je moet alleen weten waar je op moet letten. Een nieuwe klus is een nieuwe klus. Ook deze. Of niet? Wat als de
opdrachtgever meer wil? Er vindt een afspraak in een club plaats. Calum krijgt de opdracht, een brieﬁng, een aanbod. En een doelwit: Lewis Winter. En Lewis
Winter moet dood... Het is uitermate moeilijk om iemand goed om het leven te brengen. Mensen die er bedreven in zijn weten dat. Mensen die zich er
onvoldoende op voorbereiden, komen er vanzelf achter. En dat heeft meestal nare gevolgen. De onvermijdelijke dood van Lewis Winter geeft een donker en
schokkend realistisch beeld van de onderwereld van Glasgow. Malcolm Mackay kondigt zich aan als een karakteristieke, nieuwe stem in het genre. Zijn stijl is
koel en klinisch, hard-boiled haast. In dit eerste deel van de Glasgow-trilogie beschrijft hij een keiharde en kille wereld waarin geen tweede kansen worden
aangeboden.
Bedlam Christopher Brookmyre 2014 HEAVEN IS A PRISON. HELL IS A PLAYGROUND. Ross Baker is an overworked scientist developing medical technology for
corporate giant Neurosphere, but he'd rather be playing computer games than dealing with his nightmare boss or slacker co-workers. He volunteers as a test
candidate for the new tech - anything to get out of the oﬃce for a few hours. But when he emerges from the scanner he discovers he's not only escaped the
oﬃce, but possibly escaped real life for good. He's trapped in Starﬁre - a video game he played as a child - with no explanation, no backup and, most
terrifyingly, no way out.
Een supergevaarlijk spel Gillian Rubinstein 1988 Door een levensgevaarlijk computerspel leren Andrew en enkele van zijn klasgenoten hoe belangrijk
vriendschap is. Vanaf ca. 12 jaar.
De Dolﬁjn Mark Haddon 2019-06-21 In ‘De Dolﬁjn’ van Mark Haddon is een pasgeboren baby de enige overlevende van een verschrikkelijk vliegtuigongeluk.
Ze wordt in welvarend isolement opgevoed door een overbezorgde vader. Als een huwelijkskandidaat langskomt, heeft hij snel door dat er iets niet in de haak
is. Hij moet halsoverkop vluchten en ontsnapt aan boord van De Dolﬁjn, met een huurmoordenaar op zijn hielen... Zo begint een wild avontuur. Een stoere
roman die van de moderne tijd naar de Klassieke Oudheid springt; waarin piraten tekeergaan, een prinses de hand van een gladiator wint, en vrouwelijke
geesten met een lampreienmond een man naar de hel sleuren. En waarin de leden van een gebroken gezin over de aardbol zwerven, op zoek naar een nieuw
thuis. Mark Haddon is auteur van de internationale bestseller ‘Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht’, dat werd bekroond met 17 literaire
prijzen.
Huid op huid Claire North 2015-08-18 Kepler kan wisselen van persoon door iemand aan te raken. Meestal beschouwt hij die geleende lichamen als een hobby,
maar soms raakt hij aan ze gehecht, zoals aan Josephine. Maar dan wordt zijn geliefde Josephine vermoord, terwijl de moordenaar het op hém, Kepler, had
gemunt. Hij begint aan een missie om achter de waarheid te komen en Josephines dood te wreken. Huid op huid is een razend spannende thriller mét
diepgang, verrassend actueel in onze tijd van het altijd meer en mooier willen, van het beter voordoen dan je bent. Je wordt meegesleept door heel Europa in
de jacht op de moordenaar. Huid op huid is letterlijk en ﬁguurlijk grensoverschrijdend ‘Hoog spel in een halsbrekend tempo. Laat de lezer niet meer los.’
Kirkus
De schoenenclub - Omnibus Beth Harbison 2011-06-21 De twee succesvolle Schoenenclub-titels zijn nu gebundeld in een superdikke voordeelomnibus! In
De schoenenclub en het vervolg De geheimen van de schoenenclub draait het erom wat vrouwen allemaal overhebben voor dat perfecte paar schoenen. En
dat blijkt een hoop te zijn! Beth Harbison schrijft momenteel haar derde roman. Ze woont met haar man en kinderen in Maryland en heeft een enorme
collectie prachtige maar zeer onpraktische schoenen.
Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New
York en beiden een plek verwerven bij een zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch is het Gwen die
uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis en opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu
danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook
het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult, blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen
haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint van de balletwereld te komen.
Spookman Roger Hobbs 2013-02-28 Als een overval op een casino in Atlantic City anders aﬂoopt dan gepland, ziet de initiatiefnemer zich genoodzaakt de
hulp in te schakelen van spookman Jack. De ware identiteit van deze uitzonderlijk goed getrainde, ervaren en getalenteerde crimineel is zo geheim, dat nog
geen dertig mensen van zijn bestaan weten. Sommigen van hen denken zelfs dat hij dood is. Jack krijgt 24 uur om crackhead Jerome Ribbons op te sporen,
een miljoen dollar van hem af te troggelen en die af te leveren bij zijn opdrachtgever. Terwijl Jack manmoedig probeert de puinhoop die na de beroving is
achtergelaten op te ruimen, merkt hij dat hij niet zo onzichtbaar is als hij dacht: hij wordt achtervolgd door de fbi, en misschien zelfs door meer instanties. De
spookman wordt gedwongen al zijn bedrevenheid en vindingrijkheid aan te wenden, wat moeilijker blijkt dan verwacht - zeker wanneer hij het gevoel krijgt dat
hij deel uitmaakt van een vooropgezet plan. Vanaf de allereerste pagina trekt Spookman je de bizarre, unieke wereld in van Jack - een van de meest originele
hoofdpersonages in een thriller ooit - en laat je niet meer los tot het onverbiddelijke einde. Roger Hobbs studeerde Engels in Portland, Oregon. Spookman is
zijn briljante debuut, dat hij schreef tijdens het laatste jaar van zijn studie. Eerder werk van de veelbelovende jonge schrijver werd onder meer in The New
York Times gepubliceerd. De ﬁlmrechten werden al ruim voor verschijning verkocht aan Warner Bros. `Hard, snel en kundig: dit is een verbluﬀend debuut vol
spanning, intriges en criminele knowhow. Meteen lezen! lee child `Spookman is een ongenadige, lean, mean adrenaline machine. Ik vond het echt een
geweldig boek en kan het niet sterk genoeg aanbevelen. christopher reich `Hobbs superieur-zelfverzekerde verteltrant zal lezers reikhalzend doen uitkijken
naar de toekomstige misdrijven van zijn antiheld. publishers weekly, starred review
Places in the Darkness Chris Brookmyre 2017-11-09 SHORTLISTED FOR THE MCILVANNEY PRIZE FOR CRIME WRITING 2018 "This is as close to a city without
crime as mankind has ever seen." Ciudad de Cielo is the 'city in the sky', a space station where hundreds of scientists and engineers work in earth's orbit,
building the colony ship that will one day take humanity to the stars. When a mutilated body is found on the CdC, the eyes of the world are watching. Top-of
the-class investigator, Alice Blake, is sent from Earth to team up with CdC's Freeman - a jaded cop with more reason than most to distrust such planetside
interference. As the death toll climbs and factions aboard the station become more and more fractious, Freeman and Blake will discover clues to a conspiracy
that threatens not only their own lives, but the future of humanity itself. 'Excellent hardboiled noir . . . absolutely gripping' SciFiNow 'An ingenious crime story'
Scotsman As smart as it is gripping, this is a terriﬁcally engaging story from start to nerve-shredding ﬁnish Big Issue 'Places in the Darkness is another corker
of a murder mystery, [Brookmyre's] new setting - with which he's clearly having a whale of a time - giving him the opportunity to wow us with an even twistier
twist than usual' Guardian
Lammeren Gods Marele Day 1997 Drie half verwilderde nonnen wonen in een afgelegen, vervallen klooster als ze bericht krijgen dat de bisschop er een luxe
vakantie-oord van wil laten maken.
The Last Hack Christopher Brookmyre 2017-07-04 The Scottish crime master dishes out “equal parts adrenaline and empathy” in a thriller featuring a
woman hacker and online intrigue (Diana Gabaldon). Sam Morpeth has had to grow up way too fast. Left to fend for a younger sister with learning diﬃculties
when their mother goes to prison, she is forced to watch her dreams of university evaporate. But Sam learns what it is to be truly powerless when a stranger
begins to blackmail her online. Meanwhile, reporter Jack Parlabane seems to have ﬁnally gotten his career back on track with a job at a ﬂashy online news
start-up, but his success has left him indebted to a volatile source on the wrong side of the law. Now that debt is being called in, and it could cost him
everything. Thrown together by a common enemy, Sam and Jack are about to discover they have more in common than they realize—and might be each
other’s only hope. (Published in the UK as Want You Gone) “Pure literary dynamite.” —Lorenzo Carcaterra, New York Times–bestselling author of Sleepers
“Tremendous fun, with superb characterization, gripping moral complexity, and no shortage of clever villainy.” —Chris Pavone, New York Times–bestselling
author of The Paris Diversion “A revelation . . . The computer is the scariest tool since the invention of the buzzsaw.” —Thomas Perry, New York
Times–bestselling author of The Bomb Maker “Works exceptionally well as cybercrime ﬁction, but it’s the human element that makes it tick.” —Kirkus Reviews
Een broze waarheid John Le Carre 2013-04-23 Op de Rots van Gibraltar wordt in het diepste geheim een antiterrorisme-operatie met de codenaam Wildlife
voorbereid. Het doel is om een belangrijke jihadistische wapenhandelaar op te pakken. Het plan wordt gesmeed door een ambitieuze minister van
Buitenlandse Zaken en een bevriende privélegerleider. De operatie is zo broos dat zelfs de secretaris van de minister, Toby Bell, er niet bij betrokken is. Toby
vermoedt een rampzalige samenzwering en probeert deze te verijdelen, maar hij wordt prompt overgeplaatst naar het buitenland. Drie jaar later zorgt een
boodschap uit het dodenrijk ervoor dat hij in contact komt met Kit Probyn, destijds betrokken bij Wildlife, en dan moet Toby kiezen tussen zijn geweten en zijn
trouw aan de Dienst. `John le Carré behoort tot de allergrootsten van de misdaadliteratuur. Elvin Post, Algemeen Dagblad `Een nieuwe John le Carré is een
literaire gebeurtenis van wereldformaat. de Volkskrant John le Carré is geboren in 1931 en studeerde aan de universiteiten van Bern en Oxford. Tijdens de
Koude Oorlog werkte hij enige tijd bij de Britse Inlichtingendienst. Le Carré werd wereldberoemd met zijn spionagethriller Spion aan de muur (1963). Dat
succes bevestigde hij met onder meer De lokvogel, De kleermaker van Panama, De toegewijde tuinier, Absolute vrienden en Ons soort verrader.
Aangeschoten wild wordt verﬁlmd door Anton Corbijn.
Bedlam Christopher Brookmyre 2013-02-07 HEAVEN IS A PRISON. HELL IS A PLAYGROUND. Ross Baker is an overworked scientist developing medical
technology for corporate giant Neurosphere, but he'd rather be playing computer games than dealing with his nightmare boss or slacker co-workers. He
volunteers as a test candidate for the new tech - anything to get out of the oﬃce for a few hours. But when he emerges from the scanner he discovers he's not
only escaped the oﬃce, but possibly escaped real life for good. He's trapped in Starﬁre - a video game he played as a child - with no explanation, no backup
and, most terrifyingly, no way out.
Een verleidelijk voorstel Katie Fforde 2013-09-11 Sophie Apperly wordt niet serieus genomen door haar intellectuele familie. Wanneer haar beste vriendin
Milly haar uitnodigt om naar New York te komen, besluit ze dat het haar ondankbare familie goed zal doen het een poosje zonder haar te stellen. Maar dat is
niet de enige reden...In New York kruist haar pad dat van Matilda en Luke, haar knappe maar arrogante kleinzoon. Luke wantrouwt Sophies vriendschap met
zijn grootmoeder. Hij doet Sophie een voorstel: hij zal haar helpen met haar geheime missie, als zij iets voor hem doet. Maar is Sophie bereid de prijs te
betalen?
Whitaker's Shorts 2014: The Year in Review Bloomsbury Publishing 2013-11-07 Now in its 146th edition Whitaker's Almanack is the deﬁnitive reference
guide containing a comprehensive overview of every aspect of UK infrastructure and an excellent introduction to world politics. Available only as ebooks,
Whitaker's Shorts are selected themed sections from Whitaker's Almanack 2014: portable and perfect for those with speciﬁc interests within the print edition.
Whitaker's Shorts 2014: The Year in Review includes a digest of the 2012-13 year's events in the UK and abroad and articles covering subjects as diverse as
Archaeology, Conservation, Business and Finance, Opera, Dance, Film and Weather. There is also an A-Z listing of all the results for the major sporting events
from Alpine Skiing through to Fencing, Football, Horse Racing, Polo and Tennis.
Waar zijt gij schildpad Jessica Grant 2011-06-10 Een apart verhaal met in de hoofdrol een bedenkelijke schildpad en een jonge vrouw met een
verstandelijke beperking. Een hartverwarmende roman die doet denken aan Mark Haddons Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht, en een
hoofdpersoon die net zo innemend en naïef is als Forrest Gump alleen gaat het hier om een meisje. Als Audrey hoort dat haar vader in een coma is geraakt na
een botsing met een kerstboom en nu thuis, in Canada, in een ziekenhuis ligt, overwint ze haar vliegangst om naar hem toe te kunnen. Maar eerst geeft ze
haar schildpad Winnifred af bij haar vrienden, die helaas geen kampioen schildpadverzorgers blijken te zijn. Als Audrey in het vliegtuig een air marshal
ontwapent en zich in het toilet opsluit, komt de lezer er al snel achter dat er iets bijzonders aan de hand is met Audrey. Audreys missie om uit te zoeken wie
haar vader nu werkelijk was, en om Winnifred terug te vinden blijkt een gedenkwaardig avontuur te zijn. Jessica Grant is een Canadese schrijfster. Ze heeft
voor haar korte verhalen onder andere de Western Magazine Award for Fiction en de Journey Prize gewonnen.
Het perfecte leven van mevrouw Parrish Liv Constantine 2018-04-24 Amber Patterson heeft er genoeg van om voor elke cent te moeten ploeteren. Ze wil
veel meer: geld, macht, glamour. Zoals Daphne Parrish, die getrouwd is met een succesvolle zakenman, in weelde baadt en veel aanzien geniet. Waarom
heeft zij alles en Amber niets? Ze besluit Daphne van haar troon te stoten en niet te rusten voor ze haar man en al haar bezittingen heeft ingepikt. Dat Amber
om dit te bereiken zal moeten liegen en bedriegen, vindt ze geen bezwaar. Ze heeft namelijk maar één doel: zelf het perfecte leven van mevrouw Parrish
leiden. Maar is Daphnes leven echt zo perfect als Amber denkt? ‘De beste psychologische thriller die je dit jaar zult lezen. Onheilspellend en griezelig.’ Lee
Child ‘Heerlijk dubbelzinnig – net zo inventief, meeslepend en verslavend als Gillian Flynns Gone Girl of Het meisje in de trein van Paula Hawkins.’ Library
Journal ‘Vol bedrog, jaloezie en macht. En met een spannende twist aan het eind.’ Reese Witherspoon
Bedlam Chris Brookmyre 2013-01-06 Would it be your ultimate fantasy to enter the world of a video game? A realm where you can look like a hero or a
goddess, ﬂy space-ships, slay dragons, yet all of it feels completely real. A realm where there are no consequences and no responsibilities. Or would it be your
worst nightmare? Stuck in an endless state of war and chaos where the pain and fear feels real and from which not even death can oﬀer an escape... This is
where you ﬁnd out. This is Bedlam.
Kerstmis in Chesapeake Shores Sherryl Woods 2021-11-16 Chesapeake Shores 4 - Kerstmis in Chesapeake Shores Na jaren van verwijdering lijkt het erop
dat Megan en Mick O’Brien elkaar weer gevonden hebben. Hun liefde voor elkaar is eigenlijk nooit verdwenen, maar indertijd had Megan geen andere keus
dan weggaan, ook al moest ze daarvoor haar kinderen achterlaten. Het liefst willen ze elkaar op oudejaarsdag het jawoord - weer - geven, tot vreugde van
hun inmiddels volwassen kinderen. Behalve Connor dan, hun jongste zoon. Hij heeft het zijn moeder nooit vergeven dat ze haar gezin in de steek heeft
gelaten en weigert op de bruiloft te komen. En dan wordt er vlak voor Kerstmis aangebeld en staat er een jonge vrouw met een baby op de stoep - een baby
die overduidelijk een O’Brien is...
De koopman van Peru Natasha Pulley 2018-11-20 ‘De koopman van Peru’ van Natasha Pulley (auteur van ‘De horlogemaker van Londen’) is een roman waarin
historie en ﬁctie naadloos in elkaar overlopen. Peru, 1859. Merrick Tremayne reist, met tegenzin, in opdracht van de Britse overheid af naar Bedlam. Daar
moet hij op zoek naar de bomen die kinine herbergen, het enige geneesmiddel tegen de om zich heen grijpende malaria. Een zoektocht die niet zonder gevaar
bleek voor generaties kininejagers vóór hem... Hij raakt verstrikt in een wereld van kolonialisme, oerwouden, bewegende standbeelden en ontmoet priester
Raphael die de verhalen over mysterieuze verdwijningen kent. Natasha Pulley werkte als boekverkoper bij Waterstones en als assistent bij de studies
astronomie en wiskunde aan de universiteit van Cambridge. Ze veroverde wereldwijd vele lezersharten met haar debuut ‘De horlogemaker van Londen’.
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