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zijn beste kant zien. (...) Een aangrijpende geschiedenis van de menselijke
Kleine bij Chris Cleave 2009-10-31 Op een mooi strand wacht een verhaal op

triomf. the new york times Een buitengewone roman met snelle en scherpe

een verteller. Het verhaal maakt je aan het lachen. Het ontroert je, het schokt

dialogen, een emotioneel geladen plot en een ethische strijd van de

je en het vervult je met afschuw. Maar steeds weer zul je terugkeren naar

overtuigende personages. the independent De stem die spreekt vanaf de

dat strand. Keer op keer. We willen je eigenlijk niet vertellen waar dit boek

eerste bladzijde van Chris Cleaves Kleine Bij is een stem die je nog nooit hebt

over gaat. Het is een uiterst bijzonder verhaal en we willen je leesplezier niet

gehoord _ het is de stem van een slimme, behoedzame en ontmoedigde

verpesten. Maar toch moet je genoeg weten om het boek te kunnen kopen,

immigrant, getekend door haar verschrikkelijke verleden. (...) Lees deze

en daarom vertellen we je dit: Dit is een verhaal over twee vrouwen. Ze

urgente, wrange en grappige roman om inzicht te krijgen in de kracht van

hebben elkaar ontmoet op een paradijselijk Afrikaans strand, en een van hen

de mensheid, een kracht die angst kan ontwapenen. Zonder twijfel het beste

heeft een verschrikkelijke keuze moeten maken. Twee jaar later ontmoeten

boek van het jaar. metro

ze elkaar opnieuw, en dat is waar het verhaal begint. Op het moment dat je

Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K.

begint te lezen, wil je je vrienden erover vertellen. Maar vertel hun

Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia

alsjeblieft ook niet waar dit boek over gaat. Door de magie van het boek

zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon

komen ze het vanzelf te weten. Chris Cleave (1974) woont in Londen en is

praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft

columnist voor The Guardian. Zijn eerste boek werd vertaald in twintig

gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis.

landen en bekroond met verschillende internationale prijzen. Kleine Bij is

Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens

zijn grote doorbraak. Het karakter en de stem van Kleine Bij laten Cleave van

die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk maakt, is het
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dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met

nieuwe held zal alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele

het ontcijferen van haar moeders laatste boodschap, maar het lijken wel de

prijzen, waaronder de Smarties Prize, de Carnegie Medal, The Guardian

woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen

Children's Fiction Prize, de Whitbread Award en de prestigieuze Astrid

is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van

Lindgren Memorial Award. In 2008 noemde The Times Pullman in zijn lijst

Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar

van 'De 50 Grootste Britse schrijvers sinds 1945'.

uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar familie op zijn immense

The Skin Map and The Bone House Stephen Lawhead 2015-01-13 Enjoy

landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar

books one and two in Stephen Lawhead's Bright Empires series as an e-book

tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een

collection! The Skin Map It is the ultimate quest for the ultimate treasure.

huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar verloren

Chasing a map tattooed on human skin. Across an omniverse of intersecting

familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een

realities. To unravel the future of the future. The Bone House Kit

duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee,

Livingstone met his great-grandfather Cosimo in a rainy alley in London

breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees

where he discovered the truth about alternate realities. Now he’s on the

Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine

run—and on a quest—trying to understand the impossible mission he

‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je

inherited from Cosimo: to restore a map that charts the hidden dimensions of

naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl

the multiverse. Survival depends on staying one step ahead of the savage

La belle sauvage Philip Pullman 2017-10-20 22 jaar na Het gouden kompas,

Burley Men.

het eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman

De val van een koning Joe Abercrombie 2011-10-09 Toen de rechtmatige

terug naar de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers

koning van Malonia, koning Cassius, de tiran Lucien van de troon had

wereldwijd wist te betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke en

gestoten, was de verwachting dat vrede en welvaart over Malonia zouden

hulpvaardige jongen - maar hij is ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster

neerdalen. Maar het land lijkt niet te kunnen ontsnappen aan het duistere

verderop wordt in het diepste geheim het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets

verleden en het duurt dan ook niet lang voordat een nieuw, duister complot

aan de hand, tot op een dag handlangers van het Magisterium hem opzoeken

tegen de koning voor chaos zorgt.

en alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend gaat Malcolm op

De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen

onderzoek uit en raakt langzamerhand verstrengeld in een gevaarlijk

King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet

complot. Ondertussen is er een storm op komst, en een overstroming dreigt.

Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een

Deze overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten. Wat kan Malcolm nog

onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige

doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullman-fans werpt dit

verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon

avontuurlijke verhaal nieuw licht op oude bekenden; voor aanstaande

op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid.

Pullman-fans is het een meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze

Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende
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Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom

wel... Criminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een

lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers

huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam van een

over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’

tiener, verstrikt onder water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch

Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende

ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat

wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een

deed het slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo’n sterke zwemmer

doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de

was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest recente

lezer mee.’ Vrij Nederland

slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond

Het keukenhuis K. Grissom 2012-11-07 In 1791 vertrekt de zevenjarige

Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde verhalen de ronde, en al

Lavinia samen met haar familie vanuit Ierland per boot naar Amerika,

jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge

hopend op een beter leven. Wanneer alleen Lavinia de reis overleeft, wordt

onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan

ze als wees door kapitein James Pyke meegenomen naar zijn tabaksplantage

Harper om mee te helpen zoeken naar de vrouw – voordat het te laat is. In de

Tall Oaks in Virginia. Daar draagt hij de zorg over aan Belle, zijn onwettige

pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig

en halfblanke dochter. Liefdevol groeit Lavinia op bij de slavenfamilie in het

heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere

keukenhuis, maar door haar blanke huid raakt ze ook betrokken bij de familie

populaire Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over

in het Grote Huis, waar ze een steeds grotere rol toebedeeld krijgt; een rol die

Zonder gezicht ‘Bryndza leest altijd als een trein.’ VN Detective &

de hiërarchie op de plantage verstoort. Tegen beter weten in probeert

Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende thriller, met

Lavinia zich staande te houden in beide werelden, die van de slavernij en die

vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion

van de vrijheid. Wanneer Lavinia trouwt met Marshall, de getroubleerde

Vuur en woede Michael Wolff 2018-01-20 Nog nooit is het eerste jaar van een

zoon des huizes, en daarmee de vrouw des huizes wordt, wordt Lavinia's

Amerikaanse president zo stormachtig verlopen als dat van Donald Trump.

loyaliteit zwaar op de proef gesteld. Het keukenhuis is een meeslepende, fi

Journalist Michael Wolff wist door te dringen tot de binnenste kringen van

lmische roman over de betekenis van familie, liefde en loyaliteit. Een roman

het Witte Huis en sprak er met tweehonderd ooggetuigen. In Vuur en

die met veel vaart geschreven is, met onvergetelijke personages.

woede vertelt hij het ware verhaal van de opvliegende en onvoorspelbare

CMJ New Music Report 2000-05-22 CMJ New Music Report is the primary

president en zijn entourage. Vuur en woede is een onschatbare bron van

source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and

nieuwe informatie over de chaos rondom Donald Trump. Michael Wolff

independent and trend-forward retail sales. CMJ's trade publication, compiles

beschrijft onder meer wat Trumps medewerkers werkelijk van hem vinden;

playlists for college and non-commercial stations; often a prelude to larger

wat Trump ertoe bewoog om te beweren dat hij door zijn voorganger Obama

success.

werd afgeluisterd; wat de ware reden was van het ontslag van James Comey

Naar de vuurtoren / druk 1 V. Woolf

als FBI-directeur; wie het brein van Trumps regering is na het ontslag van

Schaduwland Robert Bryndza 2021-03-16 Je kunt hem niet zien. Maar hij jou

Steve Bannon; en hoe je tot Trump moet doordringen. Nooit eerder heeft een

the-bone-house-bright-empires-2-stephen-r-lawhead

3/11

Downloaded from leofarache.com on August 19, 2022 by
guest

Amerikaanse president zijn landgenoten zo tegen elkaar opgezet. En nooit

Wat is er met Zeitoun gebeurd?

eerder heeft een boek over een president zo veel stof doen opwaaien. Vuur

The Bright Empires Collection Stephen Lawhead 2015-03-10 Stephen R.

en woede is het briljant geschreven, adembenemende relaas van een jaar van

Lawhead’s acclaimed Bright Empires series—now available in one volume!

machtsstrijd en verdeeldheid in het machtigste land ter wereld. Michael

The Skin Map It is the ultimate quest for the ultimate treasure. Chasing a map

Wolff schreef reeds zes boeken en schrijft voor onder meer Vanity Fair, New

tattooed on human skin. Across an omniverse of intersecting realities. To

York, USA Today en The Guardian. Hij woont in New York en heeft vier

unravel the future of the future. The Bone House Kit Livingstone met his

kinderen.

great-grandfather Cosimo in a rainy alley in London where he discovered the

The Shadow Lamp Stephen Lawhead 2013-09-10 The quest for answers—and

truth about alternate realities. Now he’s on the run—and on a quest—trying to

ultimate survival—hinges on finding the cosmic link between the Skin Map,

understand the impossible mission he inherited from Cosimo: to restore a map

the Shadow Lamp, and the Spirit Well. The search for the map of blue

that charts the hidden dimensions of the multiverse. Survival depends on

symbols began in a rainy alley in London but has since expanded through

staying one step ahead of the savage Burley Men. The Spirit Well The Search

space and time and includes more seekers. Kit, Mina, Gianni, Cass, Haven, and

for the Map—and the secret behind its cryptic code—intensifies in a quest

Giles have gathered in Mina’s 16th-century coffee house and are united in

across time, space, and multiple realities. The Shadow Lamp The quest for

their determination to find a path back to the Spirit Well. Yet, with their

answers—and ultimate survival—hinges on finding the cosmic link between

shadow lamps destroyed and key pieces of the map still missing, the journey

the Skin Map, the Shadow Lamp, and the Spirit Well. The Fatal Tree It

will be far more difficult than they imagine. And when one of their own

started with small, seemingly insignificant wrinkles in time: A busy bridge

disappears with Sir Henry’s cryptic Green Book, they no longer know who to

suddenly disappears, spilling cars into the sea. A beast from another realm

trust. At the same time, the Zetetic Society has uncovered a terrifying secret

roams modern streets. Napoleon’s army appears in 1930s Damascus ready for

which, if proven, will rock the very foundations of Creation. The quest for

battle. But that’s only the beginning as entire realities collide and collapse.

answers is no longer limited to recovering an unknown treasure. The fate of

De laatste Jihad Joel C. Rosenberg 2021-06-11 'De laatste Jihad' van Joel C.

the universe depends on unraveling the riddle of the Skin Map. “Anything

Rosenberg is een politieke thriller over de spanningen tussen Irak en Israël.

but ordinary . . . Dynamic settings are mixed with unpredictable adventures

De laatste Jihad van Joel C. Rosenberg is een politieke thriller over de

[and] parallel worlds.” —BookPage review of The Skin Map

spanningen tussen Irak en Israël. Jon Bennett is een geslepen strateeg op Wall

Zeitoun Dave Eggers 2009-12-20 Terwijl orkaan Katrina New Orleans

Street en een goede vriend van de president van de Verenigde Staten maar

verwoestte, besloot Abdulrahman Zeitoun, een 47-jarige Amerikaan van

deze onbeschrijflijke rampen had hij op geen enkele manier voorzien...

Syrische komaf, in de stad te blijven om zijn huis en zijn bedrijf te

Irakese huurmoordenaars richten bloedbaden aan in Londen, Parijs en Riyad.

beschermen. In de dagen na de storm peddelt hij in een tweedehands kano

Alleen een ijzersterke coalitie van Arabië en Israël kan de VS en de rest van

door de ondergelopen straten van New Orleans, deelt goederen uit en helpt

de westerse wereld behoeden voor de ondergang. John Bennett en zijn mooie

waar hij kan. Een week later, op 6 september 2005, verdwijnt hij plotseling.

collega Erin McCoy moeten daarvoor zorgen. Hun geheime project, een
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miljardendeal omtrent de olievoorraad bij de kust van het de Gazastrook, kan

is aan Wulfgar om eerst de juiste vragen te stellen. Wat echter als de kennis

leiden tot een historische vredesovereenkomst. Het kan bovendien grote

die de Altaii kan redden ze ook kan vernietigen? Krijger van de Altaii is voor

financiële voordelen voor alle Israëlieten en Palestijnen opleveren. Maar dan

nieuwe lezers een perfecte kennismaking met Jordan, en een heerlijk

weet Israël op het nippertje de lancering van een Irakese scud-raket te

terugkomen voor fans van Het Rad des Tijds.

voorkomen. De minister-president van Israël is buiten zinnen van woede. Hij

Ghost Boy Martin Pistorius 2015-05-30 Martin Pistorius vertelt in Ghost Boy

geeft de Amerikaanse president één keuze: Bagdad uitschakelen binnen het

hoe hij als kind het locked-in-syndroom beleefde. Op zijn twaalfde begon het

uur. Zo niet, dan doet Israël het zelf... De laatste Jihad is het eerste deel in de

met een geheimzinnige griep. Binnen anderhalf jaar zat hij in een rolstoel en

thrillerserie 'Bennett & McCoy'. Andere delen zijn De Laatste Dagen, Het

kon hij niet meer communiceren. Hij zag en hoorde alles, maar niemand

Ezechiëlscenario, De Tempelcodex en De Eindstrijd.

merkte het. Je ergste nachtmerrie wordt werkelijkheid. Artsen dachten dat

Weg van de angst Joe Abercrombie 2011-10-09 ‘Intelligent en fantastisch,

Martin het cognitieve niveau had van een pasgeborene. Hij belandde in een

psychologisch doorwrocht en doorspekt met humor. Smullen!’ Veronica

verzorgingstehuis voor gehandicapten, waar hij steeds verder verwijderd

Magazine Bayaz, de Eerste van Magiërs, leidt een groep avonturiers op een

raakte van de wereld. Na elf jaar ontdekte een therapeute dat Martin wel

gevaarlijke missie op zoek naar de poort tot het demonenrijk. Het is een

degelijk reageerde op prikkels. Zij schonk hem aandacht, bleef met hem

merkwaardig gezelschap: een magiër, de meest gehate vrouw van het

praten, en hij ging communiceren met zijn ogen. Dankzij haar hoop bevrijdde

Zuiden en Logen Negenvinger, de meest gevreesde man van het Noorden.

hij zich na twaalf lange jaren uit zijn lichamelijke gevangenis. Ghost Boy is

En ze hebben maar weinig tijd, want de woeste barbaren zijn de Unie

een aangrijpend boek. Je leeft als lezer mee met Martin, in zijn onmacht om

binnengevallen. De Unie wordt overspoeld door vijanden en het enige wat

zich te uiten. Ervaar zelf hoe hoop en doorzettingsvermogen alle

redding kan bieden is een mysterieus reliek dat de sleutel is tot de poort der

moeilijkheden in het leven kunnen overwinnen. Martin Pistorius (Zuid-

demonen. Welkom in de wereld van De Eerste Wet!

Afrika, 1975) communiceert via een stemcomputer, is getrouwd en woont in

Krijger van de Altaii Robert Jordan 2019-11-11 Nog niet eerder

Engeland. Hij is auteur en webdesigner.

gepubliceerde roman van de auteur van de New York Times-bestsellerreeks

The Spirit Well Steve Lawhead 2012 The quest for the Skin Map, originally

Het Rad des Tijds, Robert Jordan: Krijger van de Altaii. Krijger van de Altaii

tattooed on The Man Who is Map is now in pieces and scattered across time

is een losstaand verhaal van fantasylegende en Rad des Tijds-auteur Robert

and space in a universe of multiple realities. But what if the true treasure isn't

Jordan over een uitzonderlijk volk. De waterputten van de Vlaktes drogen

the map at all . . . what if the map marks something far greater? Something

op, de geduchte [tandhoorns] groeien in aantallen, en er zijn slechte

one world cannot contain? Those wanting to unlock that mystery are in a race

voortekenen alom. Wulfgar, een leider van de Altaii-mensen, moet strijd

to possess the secret - for good or evil. Kit Livingstone is mastering the ability

leveren met tweeling-koninginnen, krijgsheren, profeten en magie, in de

to travel through the Omniverse using ley lines and has forged a link from

hoop zijn volk te beschermen en een toekomst voor hun veilig te stellen.

the Bone House, a sacred lodge made of animal bones, to the fabled Spirit

Elspeth, een bezoeker uit een andere wereld, heeft de antwoorden, maar het

Well, a place of profound power. His friend Mina is meanwhile undercover
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in a Spanish monastery high in the Pyrenees, learning all she can from a

ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand iets? Waarom heeft tijd

monk named Brother Lazarus. Still determined to find Kit, she is beginning

een richting? Zou het universum zonder ruimte en tijd kunnen bestaan? En

to experience a greater destiny than she can fathom. Enter Cassandra Clarke.

de centrale vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van de kosmos

She is overseeing an archaeological dig in Arizona when a chance encounter

neemt de lezer mee op reis naar nieuwe lagen van de werkelijkheid, met

transports her to 1950s Damascus. There, she finds herself pursued by the

briljant gebruik van analogieën én met humor. Van de inzichten van Newton

Seekers-members of the Zetetic Society who need her help to track down the

en Einstein tot de meest recente ideeën op het gebied van de supersnaar- en

missing Cosimo Livingstone and his grandson Kit. And there are darker forces

M-theorie. Na het lezen van dit boek bekijkt u de werkelijkheid met andere

at work in the universe whose agents always seem to be one step ahead of the

ogen. Brian Greene (1963) studeerde aan Harvard University en Oxford

rest. They're all desperate to gain the ultimate prize in a treasure hunt where

University. Hij geldt als een groot deskundige op het gebied van de

ancient history, alternate realities, cutting edge physics, eternal mystery, and

supersnaartheorie en geeft over de hele wereld lezingen. The Times noemt

philosophy intersect. The next clue might reside at The Spirit Well.

hem ‘De nieuwe Hawking, maar dan beter’.

Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het langverwachte

Iets te verbergen Elizabeth George 2022-09-01 Een nieuwe Lynley & Havers

vierde deel van de internationale bestsellerserie Hof van doorns en rozen

van de koningin van de misdaadliteratuur Wanneer een detective van de

Nesta Archeron is trots, snel boos en niet zo vergevingsgezind. Sinds ze tegen

beademing wordt gehaald, onthult de autopsie een gewelddadige dood.

haar wil Hoge Fae is geworden heeft ze moeite om haar plaats in het

Waarnemend hoofdinspecteur Thomas Lynley wordt op de zaak gezet en

vreemde en dodelijke Nachthof te vinden. Maar erger dan dat is dat ze de

komt uit bij een speciale taskforce binnen de Nigeriaanse gemeenschap van

verschrikkingen van de oorlog met Hybern niet kan vergeten. De enige

Noord-Londen waar de vermoorde detective bij betrokken was. De jacht op

persoon die haar woede meer dan wie dan ook aanwakkert is Cassian. Maar

de moordenaar opent deuren naar een voor hem onbekende wereld van

dat is niet het enige wat hij in haar aanwakkert. Het vuur tussen hen valt

culturele verenigingen en tradities. Samen met sergeants Barbara Havers en

niet te ontkennen en al helemaal niet als ze opeens gedwongen op elkaar

Winston Nkata ontdekt hij een web van leugens en geheime levens van

aangewezen zijn. Als de dreiging van oorlog opnieuw haar schaduw over het

mensen die elkaar gruwelijk verminken en dit koste wat het kost verborgen

land werpt, zullen Nesta en Cassian de strijd met zichzelf en hun vijanden

proberen te houden.

aan moeten gaan als ze de fragiele vrede willen bewaren. Maar het ultieme

Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan

gevaar is hun zoektocht naar acceptatie – en genezing – in elkaars armen.

Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het

Lees ook uit deze serie: Hof van doorns en rozen Hof van mist en woede Hof

superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow.

van vleugels en verwoesting Hof van ijs en sterren Hof van zilveren

Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten

vlammen

tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het

Verborgen realiteit Brian Greene 2011-09-07 Een zoektocht naar de theorie

Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het leven.

van alles Ruimte en tijd zijn de basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn

Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is
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Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is

army appears in 1930s Damascus ready for battle. But that’s only the

iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen

beginning as entire realities collide and collapse. The questors are spread

haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt

throughout the universe. Mina is stuck on a plain of solid ice, her only

door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de

companion an angry cave lion. Tony and Gianni are monitoring the

enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit

cataclysmic reversal of the cosmic expansion—but coming up short on

geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop

answers. And Burleigh is languishing in a dreary underground dungeon—his

op een nieuw leven al vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over

only hope of survival the very man he tried to murder. Kit and Cass are back

Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje

in the Stone Age trying to reach the Spirit Well. But an enormous yew tree

naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om

has grown over the portal, effectively cutting off any chance of return. Unless

helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat

someone can find a solution—and fast—all Creation will be destroyed in the

Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC

universal apocalypse known as The End of Everything. In this final volume

Handelsblad

of the fantastic Bright Empires series, Stephen R. Lawhead brings this multi-

De misdaadschrijver Gregg Hurwitz 2008-04-01 Drew Danner, een

stranded tale to a stunning and immensely satisfying conclusion. “In the

succesvolle schrijver die in Los Angeles woont, ontwaakt in een

sweeping style of George R. R. Martin and J. R. Tolkien, Lawhead has

ziekenhuisbed met een litteken op zijn hoofd. De politie vertelt hem dat ze

created a diverse universe and rich cast of characters. Multiple story lines

hem hebben aangetroffen bij het levenloze lichaam van zijn ex-verloofde

weave to form a satisfying ending to this mythological speculative series.”

terwijl hij een epileptische aanval had. Hij had een mes in zijn hand en er zat

—Library Journal

bloed onder zijn nagels. Maar Danner kan zich niets meer herinneren. Danner

De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf

weet zelf niet of hij schuldig is of onschuldig. Om de waarheid te achterhalen

Koningen van Sharakhai is het eerste deel van Bradley P. Beaulieus fantasy-

moet hij de gebeurtenissen die tot de moord hebben geleid, reconstrueren

trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sharakhai, de grote stad van de

alsof het de plot is van een van zijn eigen thrillers. Van schrijver wordt hij

woestijn, het middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang

hoofdrolspeler én hoofdverdachte in zijn eigen verhaal en hij vindt

geregeerd door twaalf koningen – wreed, meedogenloos, machtig en

aanwijzingen die hij misschien opzettelijk, maar misschien ook niet, voor

onsterfelijk. Met hun leger van Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden

zichzelf verborgen heeft gehouden. En dan wordt er opnieuw een jonge

en hun heilige beschermers, de angstaanjagende asirim, behouden de

vrouw vermoord...

koningen hun positie als onbetwiste, onverslaanbare heren van de woestijn.

The Fatal Tree Stephen Lawhead 2014-11-11 Kit stared at his fellow questors.

Er is geen hoop op vrijheid voor wie onder hun juk leven. Zo lijkt het

“Is this it . . . the End of Everything?” It started with small, seemingly

althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de westelijke

insignificant wrinkles in time: A busy bridge suddenly disappears, spilling

sloppenwijken, de wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan op

cars into the sea. A beast from another realm roams modern streets. Napoleon’s

de heilige nacht van Beth Zha’ir. Die nacht leert ze niet alleen meer over
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haar eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid achter

geestig en verbazingwekkend veelzijdig is deze roman.’ – Trouw Kerewin

de geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht

Holmes heeft zich teruggetrokken in een zelfgebouwde toren aan de kust van

eindelijk de ijzeren greep van de koningen breken... dat is als ze haar niet

Nieuw-Zeeland. Haar isolement wordt doorbroken door een merkwaardig

eerst vinden. Bradley P. Beaulieu werd verliefd op fantasy vanaf het moment

jongetje dat niet kan spreken en dat wordt opgevoed door zijn pleegvader,

dat hij Tolkiens De Hobbit begon te lezen op de lagere school. Hij begon zijn

een Maori-fabrieksarbeider. Kerewin is een verhaal vol liefde, tederheid en

eerste fantasy-roman te schrijven op de universiteit. De Twaalf Koningen van

geweld, waarin twee culturen op aangrijpende wijze met elkaar worden

Sharakhai is zijn vierde grote boek. ‘Verstandige lezers springen nu op deze

verweven.

trein, want de rit belooft adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van

Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs

De Boeken van de Zieners ‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk vermakelijk.

Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is waar juriste Sophie

Beaulieu heeft gedenkwaardige personages gecreëerd in zijn rijke

Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar

fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan, auteur van De Openbaringen van Riyria

terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan

Over leven en schrijven Stephen King 2013-10-31 Stephen King, Over leven

succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een

en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat toch?'

gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een

vroeg Joost Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch

plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een

telkens weer in zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover

van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw.

gaat Over leven en schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn

Hoewel ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en

puberjaren en zijn studietijd. Over de jaren na zijn doorbraak als schrijver,

Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen.

met Carrie, waarin succes en stress hem achtervolgen en de drank een

Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen brengt...

uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven kost. En

The Bone House Stephen R Lawhead 2013-03-22 Kit Livingstone has been

hoe hij er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven.

bequeathed by his great grandfather, Cosimo, an apparently impossible task: to

Over wat hem inspireert en hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn

piece together a 17th-century map whose fragments are scattered not just

licht schijnen over het belangrijkste wapen van elke schrijver: de pen die de

throughout this universe but other universes too. One piece of the skin map

auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en schrijven is een bron

has been found. Now the race to unravel the future of the future turns

van inspiratie, voor zowel lezers als (aspirant-)schrijvers. Stephen King (1947)

deadly. Aided by his girlfriend, Mina, from her outpost in seventeenth-

heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig

century Prague, Kit begins to make progress but realises that opponents, in

thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder Under the

the shape of the Burley Men, are equally determined to capture the map, and

Dome (Gevangen), 22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De Shining

they have a crucial advantage: the ability to manipulate the will of historical

en Dr. Sleep.

figures for their own ends. Across time and space, through manifest and

Kerewin Keri Hulme 2016-02-23 ‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk,

hidden worlds, those who know how to use ley lines to travel through astral
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planes have left their own world behind in this, the second quest: to unlock

terechtkomen. Het volgende keuzemoment nadert en de jonge Agnieszka is

the mystery of The Bone House.

bang. Ze weet – iedereen weet – dat de tovenaar haar beste vriendin Kasia

The Bone House Stephen R. Lawhead 2013-03-01

zal nemen: de mooie, sierlijke, dappere Kasia, die alles is wat zij niet is. Maar

Nummer 49 Ted Dekker 2018-10-30 ‘Nummer 49’ van Ted Dekker is het

Agnieszka vreest de verkeerde dingen. Want het is niet Kasia die de

eerste deel van de nieuwe tweedelige serie ‘Zegels van waarheid’, in de stijl

tovenaar kiest... ‘Combineert elementen van Harry Potter met Game of

van zijn eerdere serie ‘De Cirkel’. Wat als je opeens wakker wordt in een

Thrones. Ontworteld wordt gigantisch groot.’ Caroline Lawrence ‘Geweldige

andere wereld? Het overkomt de blinde Rachelle. Zij ondergaat een

leeservaring met het gevoel van een moderne klassieker.’ The New York

behandeling in de hoop daarna weer te kunnen zien, maar er gaat iets

Times

afschuwelijk mis. Vanaf het moment van ontwaken reist Rachelle van de ene

De antwoorden op de grote vragen Stephen William Hawking 2018

naar de andere wereld. Zij blijkt ‘Nummer 49’ te zijn, de negenenveertigste

Het laatste dat ze deed Gregg Olsen 2018-02-22 'Echte urgentie in het verhaal,

in een rij van mystici van wie de geboorte al lang geleden is voorspeld. Het is

een uitstekend plot, een schokkende misdaad, geloofwaardige personages.' -

de bedoeling dat zij beide werelden uiteindelijk zal redden. Hiervoor moet

Lee Child Voor de fans van Het meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het

Rachelle op zoek naar de Vijf Zegels van de Waarheid. ‘Sfeervol. Spannend.

moment dat de familie Franklin een charmant oud huis heeft laten platgooien

Snel. Surrealistisch. Ontdek Dekker!’ – BoekBloggenderwijs.nl Wijzigen

om er een gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te zetten, heeft Liz Jarret

Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus

een hekel aan hen. Haar man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf

die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert.

verkopen, in de hoop ooit zelf een even zo groot huis te bezitten, om zich daar

Gus is een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is.

druk over te maken. De enige die ervoor zorgt dat de burenruzie niet

Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei

escaleert, is het kleine zoontje van de Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat

blut. Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller

het liefst de hele dag buiten speelt. De gespannen situatie neemt een

schrijven voor de zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap

schokkende wending als Liz - doodmoe na een nacht studeren voor een

om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen

examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste

hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.

instantie denkt ze dat ze een kat of een hond heeft aangereden als ze de doffe

Ontworteld Naomi Novik 2015-11-12 Ontworteld van Naomi Novik is de

klap hoort. Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt haar leven in een

betoverende fantasyroman vol avontuur en samenzweringen waarvan de

stroomversnelling terecht van vergissingen, leugens en onherstelbare fouten.

filmrechten al zijn verkocht aan Warner Bros., de studio van de Harry Potter-

Ze komt terecht in een nachtmerrie waaruit ze niet kan ontsnappen en die

films en The Lord of the Rings. Ontworteld is het verhaal over een volk dat

met het uur dat verstrijkt erger lijkt te worden...

vertrouwt op een kille tovenaar als beschermer tegen het gevaarlijke Woud.

Das Science Fiction Jahr 2012 Sascha Mamczak 2013-03-29 Einzigartig und

Maar deze man vraagt een enorme prijs: een jonge vrouw die hem tien jaar

informativ – mehr Science Fiction geht nicht! Wir sind rundum von Dingen

moet dienen, een lot haast net zo verschrikkelijk als in het Woud

umgeben, die jahrzehntelang als reinste Science Fiction galten: Raumfahrt,
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Nanotechnologie, Smartphones, Twitter ... Nie waren wir der Zukunft näher

gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett

als jetzt. Welche Auswirkungen das auf Literatur, Wissenschaft und Medien

verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal

hat, erfahren Sie im völlig neu überarbeiteten Science-Fiction- Jahr –

over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden,

randvoll mit Essays, Rezensionen, Interviews und Beobachtungen zum

verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf –

erfolgreichsten Genre der Welt.

nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de

De laatste wildernis Robert MacFarlane 2010-07-28 Zijn er nog ongerepte

parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken,

plekken te vinden waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan? Of is alles

maar magisch zijn.

al gecultiveerd, bewoond en geasfalteerd? Robert Macfarlane vraagt zich af of

Overlevingslied Paul Tremblay 2020-10-27 In de huiveringwekkende

werkelijke wildernis nog bestaat en trekt erop uit om de natuur te

thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van

ondergaan. Hij klimt in bomen, zwemt in grotten, doorkruist hooglanden en

Stephen King, zijn meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een griezelig

overnacht op heuveltoppen en afgelegen stranden. Deze prachtige evocatie

horrorverhaal van Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van

van de wildernis leest als een reisverslag, een geschiedenis van het landschap,

Stephen King en winnaar van de Bram Stoker award voor Superior Fiction

een cultuurgeschiedenis van natuuressayisten, en als een hartstochtelijk

in 2018. Massachusetts wordt geteisterd door een verraderlijk virus met de

pleidooi voor het behoud van de natuur. Vertaler Nico Groen kreeg een

symptomen van hondsdolheid en dat wordt verspreid door speeksel. Maar in

eervolle vermelding van de jury van de Filter Vertaalprijs 2009 voor zijn

tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze ongekende ziekte een

vertaling, die 'uitstekend de poëtische toon van de vele

angstaanjagend korte incubatietijd van een uur. Besmette patiënten worden

landschapsbeschrijvingen en daardoor ingegeven filosofische mijmeringen

knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere mensen te

treft'.

bijten en infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De

De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige

ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in

hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar

quarantaine en een avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen

het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien

van de regering te haperen. Dokter Ramola "Rams" Sherman, een

jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht

zachtaardige kinderarts krijgt een hysterische oproep van haar hoogzwangere

overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene

vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is vermoord, nadat hij venijnig

tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen

aangevallen werd door een besmette buur. In een poging haar man te redden,

ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds

werd ook Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams de

dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van

huiveringwekkende, en soms dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen

geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime

en zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren kind kunnen redden?

tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles:

“Paul Tremblay scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.”

het is geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind

Stephen King
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