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het baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers
van het Magisterium hem opzoeken en alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend
gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand verstrengeld in een
gevaarlijk complot. Ondertussen is er een storm op komst, en een overstroming
dreigt. Deze overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten. Wat kan Malcolm nog
doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullman-fans werpt dit
avontuurlijke verhaal nieuw licht op oude bekenden; voor aanstaande Pullman-fans
is het een meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze nieuwe held zal alle
harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele prijzen, waaronder de Smarties
Prize, de Carnegie Medal, The Guardian Children's Fiction Prize, de Whitbread
Award en de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In 2008 noemde The Times
Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste Britse schrijvers sinds 1945'.
De komst van de wolven Sarah Hall 2015-08-06 De komst van de wolven van Sarah Hall
is een tour de force van prachtig proza, rijkgeschakeerde personages en weelderige
natuurbeschrijvingen. Rachel Caine woont ver weg van de rest van haar familie in
een afgelegen deel van Idaho, waar ze wolven bestudeert. Als ze na een
onenightstand zwanger blijkt, komt een telefoontje uit Engeland als geroepen. De
excentrieke graaf van Annerdale biedt haar een baan aan: ze krijgt de leiding over
een project waarmee de wolf in Cumbria geïntroduceerd moet worden door een
wolvenpaar in een omheind gebied uit te zetten. Hoewel Rachel sceptisch is, reist
ze terug naar het dorp waar ze is opgegroeid. En dan blijkt dat niet iedereen
gecharmeerd is van de terugkeer van de wolf. Hall spiegelt de komst van de wolven
en de dracht van de wolvin aan de terugkeer en zwangerschap van Rachel; zo
ontstaat een prachtige roman waarin het bestaan van mens en dier in elkaar
overvloeien. De komst van de wolven van Sarah Hall gaat over seks, liefde en
conflict tegen de achtergrond van het ruige Britse landschap. Een zinnelijke roman
over menselijke en dierlijke instincten. ‘Deze stem uit het hoge noorden van
Engeland, met haar zintuiglijke stijl, is een belangrijke aanwinst voor de Britse
literatuur.’ – Trouw
Dromerspoel Juliet Marillier 2016-05-20 In ruil voor de hulp bij haar ontsnapping
aan een lange en onterechte opsluiting, belooft de verbitterde genezeres Meidoorn
geen wraak te nemen op de man die haar achter de tralies deed belanden.
Achtervolgd door haar celmaat, de stille reus Grim, trekt ze richting het noorden.
Waar ze aan de rand van een mysterieus bos de komende zeven jaar iedereen moet
helpen die om hulp vraagt. Zonder uitzonderingen. Als vervolgens ook de prins van
het gebied hoort van haar talenten als genezeres, neemt het rustige leventje van
Meidoorn al snel een onverwachte draai. De Australische schrijfster Juliet
Marillier verwierf met haar Zeven Wateren-boeken wereldwijd een miljoenenpubliek.
‘Een wereld vol betovering, devotie, gebroken harten en mysterie... levert een
smakelijke maaltijd voor de fantasie.’ Publishers Weekly (met ster)
Presenting Young Adult Fantasy Fiction Cathi Dunn MacRae 1998 Organizes fantasy
literature into sub-genres and examines the lives and works of authors in each of
the different areas
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in

Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken eindelijk
een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te ontkomen, maar het
tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs als generaal Camjiata zijn ervan
overtuigd dat de twee meisjes een grote rol zullen spelen tijdens de dreigende
oorlog in Europa, en ze doen er alles aan om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als
de nacht van Allerzielen zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld
worden gewekt, gaat Cat op zoek naar bondgenoten om deze nieuwe dreigingen af te
wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op Cat dat
hij bereid is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het magiërshuis dat op
Cat jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding staat vast: in de nacht van
Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht geopend, en die eist altijd bloed...
mensenbloed!
Eeuwige leven Gena Showalter 2018-04-17 Everlife Je eerste leven is nog maar het
begin... Na je dood kies je voor Myriad of Troika, twee rijken die in eeuwige
strijd met elkaar verwikkeld zijn. Deel 3 De oorlog tussen Troika en Myriad is nog
lang niet voorbij. Tenley heeft gekozen voor Troika, maar werkt in het geheim
samen met Killian. Hoewel hij bij de vijand hoort, kan Tenley hem maar niet uit
haar hoofd zetten. Zal haar liefde voor Killian hen redden of betekent die juist
de ondergang wanneer de duisternis van Myriad letterlijk steeds dichterbij komt?
In het slot van de Everlife-trilogie moet Tenley alles op alles zetten om de
rijken van het Eeuwige leven tot elkaar te brengen en de mensen van wie ze houdt
te redden. "Een inventieve fantasywereld met geweldige personages." - Kirkus
Reviews "Origineel en gelaagd. Het boek heeft een epische draagwijdte." Publishers Weekly
De macht van een koopmansprins Raymond E. Feist 2011-12-07 Tweede deel van een
magnifieke vierdelige cyclus, De boeken van De Slangenoorlog, die de lezer
terugvoert naar Midkemia en naar een innemend weerzien met oude bekenden. Ver weg,
op het vasteland van Novindus, hebben zwarte machten zich aaneengesloten ondere
het vaandel van een Duistere Koningin, voor een groot offensief tegen het
vreedzame Midkemia. Na zijn terugkeer van een gevaarvolle verkenningsmissie in
Novindus, kiest Rupert ‘Ru’ Avery liever voor een carrière als koopman. Hij wil
niet, zoals de meeste anderen die de missie naar Novindus overleefd hebben, in
dienst treden van de prins van Krondor.Ru heeft één grote wens: de rijkste en
machtigste koopman in Midkemia te worden. Hij ontdekt algauw dat die ambitie niet
zonder gevaar is, en dat verraad en steelse moorden immer nabij zijn. Naarmate hij
zijn handelsbelangen langzaam en met vallen en opstaan uitbreidt, komt ook zijn
verhouding met Sylvia, dochter van de machtigste koopman in Krondor die tevens
zijn grootste concurrent is, onder druk te staan. Eén ding verdwijnt echter nooit
uit zijn gedachten: hij weet dat de oorlog met de Duistere Koningin verre van
gestreden is en dat de onvermijdelijke confrontatie een grote bedreiging zal
vormen voor zijn nieuwverworven rijkdom.
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
La belle sauvage Philip Pullman 2017-10-20 22 jaar na Het gouden kompas, het
eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug naar
de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereldwijd wist te
betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke en hulpvaardige jongen - maar hij is
ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste geheim
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de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt.
De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Kind van de profetie Juliet Marillier 2017-02-24 Kind van de Profetie is het derde
en laatste deel van Juliet Marilliers Zeven Wateren-trilogie. In dit magische
sprookje, in de Keltische schemering van het oude Ierland, ontspint zich een
machtige en betoverende geschiedenis. De jonge Fainne groeit op aan de
ontoegankelijke en rotsige westkust van Ierland. Veilig en beschermd. Elke zomer
kijkt ze uit naar de komst van Darragh, haar enige vriend. Nu is het tijd om naar
Zeven Wateren te gaan om haar familie en historie te leren kennen. Een zware
opdracht, maar in de handen van Fainne ligt het lot van Zeven Wateren. En als zij
niet slaagt, dan zullen allen die zij liefheeft sterven...
Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw
moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar nieuwe
thuis verschillende duistere geheimen herbergt. Vanaf ca. 16 jaar.
IJs als vuur Sara Raasch 2017-06-13 Sinds Winter is bevrijd van de kwaadaardige
koning Angra, en Meira koningin is geworden staat ze voor nieuwe problemen en
grote dilemma's. Om haar schuld in te lossen bij de koning van Cordell, moet ze de
mijnen van Winter opnieuw ontsluiten. Daarbij stuit ze op de verloren gegane kloof
van magie. Ze beseft meteen dat deze ontdekking niet alleen Winter maar zelfs de
hele wereld in gevaar kan brengen. Het liefst wil ze dat de geheimen van de kloof
verborgen blijven, maar dat lijkt onmogelijk met een tegenstander die maar op één
ding uit is: macht...
What Do Young Adults Read Next? Pam Spencer 1994 Contains entries for over 1,300
books aimed at young adult readers. Titles have been selected on the basis of
their currency, appeal to readers, and literary merit.
Winds of Fury Mercedes Lackey 1993 In the epic conclusion of the Mage Winds
trilogy, Princess Elspeth the Herald and her partner, Tayledras adept Darkwind,
return to Valdemar to confront the evil that is threatening her homeland.
Vijf niveaus van gehechtheid Don Miguel Ruiz Jr 2013-07-17 Vijf niveaus van
gehechtheid van Don Miguel Ruiz jr., vol eeuwenoude Tolteekse wijsheid, moedigt
ons aan om onze overtuigingen los te laten en ons authentieke zelf te worden.
Eeuwenoude Tolteekse Wijsheid Onbewust hebben we met onszelf afspraken gemaakt die
onze realiteit creëren en onze toekomst beïnvloeden. We kunnen leren deze
gehechtheden los te laten en te worden wie we werkelijk zijn. Er zijn
verschillende niveaus van gehechtheid, variërend van enthousiasme tot
identificatie en fanatisme. We realiseren ons niet dat onze gehechtheid aan
bepaalde overtuigingen een masker is dat we af kunnen zetten. Doen we dat wel, dan
ontdekken we ons authentieke zelf en zijn we vrij om onze levensopdracht te
verwezenlijken.
Dochter van het keizerrijk Raymond E. Feist 2011-11-28 In samenwerking met de
Amerikaanse auteur en illustratrice Janny Wurts schreef Raymond E. Feist de
zogeheten Keizerrijk-trilogie, die zich afspeelt ten tijde van De Oorlog van de
Grote Scheuring en een onmisbaar onderdeel vormt in zijn oeuvre. In deze trilogie
vertelt hij het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood van haar vader en
broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt. Terwijl de oorlog op Midkemia
steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel
van de Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het
Keizerrijk. Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige
families, allen mannen, maar ook met de gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die
achter de schermen het leven op Kelewan besturen. De jonge Mara wordt uit het
klooster gehaald na het overlijden van haar vader en haar broer, om leiding te
geven aan de Acoma-clan. Het is aan haar het voortbestaan haar familie te
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waarborgen.
Talking Book Topics 1999 Includes audio versions, and annual title-author index.
L'année de la fiction ... polar, S.-F., fantastique, espionnage 1999
A darkling Plain Philip Reeve 2019-05-23 Het vierde deel van de Mortal Enginesserie Londen is een radioactieve ruïne. Maar Tom en Wren ontdekken dat de oude
tractiestad een fantastisch geheim verbergt dat een einde kan maken aan de oorlog.
Wanneer ze hun leven wagen in de donkere onderbuik van de stad, raakt hun tijd op.
Ver weg en helemaal alleen komt Hester ondertussen oog in oog te staan met een
vijand die de wapens en de wil bezit om de hele mensheid te vernietigen.
Amazing Stories 1993
Bowker's Guide to Characters in Fiction 2007 2008-02
Harde leugen Meredith Wild 2015-11-19 Blake Landon is sexy, succesvol en
investeerder in het bedrijf van Erica Hathaway. Zij kent zijn reputatie en is
vastbesloten niet meer dan een zakelijke relatie met hem aan te gaan. Maar al snel
blijkt zelfs Erica niet bestand te zijn tegen de charmes van Blake: ze stelt niet
alleen haar bedrijf, maar ook haar hart voor hem open. Beetje bij beetje laat
Erica de controle los. Samen met Blake wil ze niet alleen van haar bedrijf, maar
ook van hun relatie een succes maken. Maar als diep weggestopte geheimen uit
Erica’s verleden hun relatie plotseling dreigen te verstoren, moet ze een keuze
maken die niet alleen haar eigen leven, maar ook dat van Blake voorgoed kan
veranderen. Hoever zal Erica hierin durven gaan? Harde leugen is het tweede deel
uit de succesvolle Hacker-serie.
Dancer's Rise Jo Clayton 1993 Imprisoned by a spell for centuries, Serroi breaks
free and finds a job in her strange new world--to deliver a newly created device
to the leader of a distant city-state. Original.
Genre Favorites for Young Adults Sally Estes 1993 Recommends young adult novels in
the genres of adventure, humor, mystery, romance, science fiction, and sports
Erfgenaam van Zeven Wateren Juliet Marillier 2009 Clodagh, de jonge dochter van
stamhoofd Sean, ontdekt dat haar pasgeboren broertje is ontvoerd door Mac Dara,
een duistere prins uit de 'Andere Wereld' en gaat er op uit om hem te zoeken.
Het Vuur van de Draak Anthony Ryan 2017-02-22 Het Vuur van de Draak is het eerste
deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de
Schaduw van de Raaf. Al decennialang worden de landen van de IJzerschip
Handelsmaatschappij verdedigd door Bloedgezegenden – mannen en vrouwen die in
staat zijn de krachten uit het bloed van wilde draken te sturen. De loyaliteit van
elitespionnen en huurmoordenaars hebben ervoor gezorgd dat de Handelsmaatschappij
nu een van de grootste machten in de wereld is. Maar er dreigt een crisis. De
drakenbloedlijnen worden steeds zwakker, en een oorlog met het Corvantijnse
Keizerrijk lijkt onvermijdelijk. De enige hoop voor de Handelsmaatschappij ligt in
de mythe van een legendarische Witte Draak wiens krachtige bloed misschien wel het
tij van de oorlog kan doen keren – als hij al bestaat. De taak om dit
legendarische beest te vinden, ligt in de handen van Cleemond Torkreek, een
kruimeldief en ongeregistreerde Bloedgezegende. Cleemond heeft door de jaren heen
een hoop kostbare zaken in zijn handen gehad (veel daarvan illegaal), maar niets
zoiets waardevols als de toekomst van de complete IJzerschip Handelsmaatschappij.
Anthony Ryan (1970) werd geboren in Schotland, maar bracht het grootste deel van
zijn leven door in Londen. Na kort gewerkt te hebben als ambtenaar besloot hij
schrijver te worden, en met ongekend succes: de trilogie In de Schaduw van de Raaf
werd een internationale bestseller. Het Vuur van de Draak is het eerste deel van
een nieuwe reeks. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn wereld tot leven te brengen met
de meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een ijzersterke
plot.’ FantasyWereld.nl ‘Het Vuur van de Draak is een geweldig boek. Het
overstijgt alle fantasy-genres en weet je vanaf de eerste bladzijde op te pakken
en mee te nemen op een fantastisch avontuur.’ Chris Janssen, Boek en Buro Ede
'Spannende epische fantasy die het genre ontstijgt.' NBD Biblion
Sequels Janet Husband 2009 A guide to series fiction lists popular series,
identifies novels by character, and offers guidance on the order in which to read
unnumbered series.
Kliatt Young Adult Paperback Book Guide 1993
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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?
Sequels Janet Husband 1997 Sequels, the most popular and long-lasting guide to
novels in series, returns with greatly expanded series listings. Mysteries
continue to be a mainstay, with fantasy, science fiction, and romance listings,
plus non-genre fiction selections from authors such as Edward Abbey and Lawrence
Durrell. The authors have carefully sifted through a growing group of series to
select those most likely to be available in a medium-sized public library, weeding
out esoteric, obscure, and less popular series. This classic reference includes
hundreds of annotated series, title and subject indexes, and suggestions for
reading order. Library professionals will find Answers to the perennial question,
"What should I read next?" Guidance on the chronology of a series Easy-to-use
tools to identify novels by character, setting, and author The definitive resource
for novels in series Including series started since 1989 and updated through 2007,
Sequels will be the most complete resource for general readers and library patrons
as well as readers' advisors; public, university, and high school reference
librarians; acquisition and collection management librarians; and even bookstore
staff and book reviewers. The expanded Sequels, 4th edition, will become the RA
and reference librarian's resource of choice
De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf Koningen
van Sharakhai is het eerste deel van Bradley P. Beaulieus fantasy-trilogie Het
Lied van het Gebroken Zand. Sharakhai, de grote stad van de woestijn, het
middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang geregeerd door twaalf
koningen – wreed, meedogenloos, machtig en onsterfelijk. Met hun leger van
Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de
angstaanjagende asirim, behouden de koningen hun positie als onbetwiste,
onverslaanbare heren van de woestijn. Er is geen hoop op vrijheid voor wie onder
hun juk leven. Zo lijkt het althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de
westelijke sloppenwijken, de wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan
op de heilige nacht van Beth Zha’ir. Die nacht leert ze niet alleen meer over haar
eigen afkomst, maar ontdekt ze ook de verschrikkelijke waarheid achter de
geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de
ijzeren greep van de koningen breken... dat is als ze haar niet eerst vinden.
Bradley P. Beaulieu werd verliefd op fantasy vanaf het moment dat hij Tolkiens De
Hobbit begon te lezen op de lagere school. Hij begon zijn eerste fantasy-roman te
schrijven op de universiteit. De Twaalf Koningen van Sharakhai is zijn vierde
grote boek. ‘Verstandige lezers springen nu op deze trein, want de rit belooft
adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van de Zieners
‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk vermakelijk. Beaulieu heeft gedenkwaardige
personages gecreëerd in zijn rijke fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan, auteur
van De Openbaringen van Riyria
Sanctuary Mercedes Lackey 2006-05-02 In the third novel of the best-selling Dragon
Jousters series, The Altan serf Vetch has escaped the enemy kingdom of Tia, only
to find his homeland, Alta, enslaved by the evil Priest-Kings. With a small band
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of followers, Vetch must gather a secret army of dragon riders to rid their world
of war and magical domination once and for all.
Winds of Fury Mercedes Lackey 1994 Princess Elspeth the Herald and her partner,
Tayledras adept Darkwind, return to Valdemar to confront the evil that is
threatening her homeland.
Het wolvenmeisje S.A. Swann 2011-07-28 Lilly is een weerwolfmeisje, achttien jaar
pas, maar in haar wolvengedaante onverslaanbaar. In opdracht van haar
christenmeesters, die de enige Ware Kerk vertegenwoordigen, gebruikt ze haar
kracht om rebellerende ketters weer in het gareel te krijgen. Feitelijk leeft
Lilly een dubbelleven. Enerzijds is zij een getrainde moordmachine, anderzijds een
jonge vrouw die hunkert naar liefde en romantiek. Als Lilly, die zich steeds
ongelukkiger en gebruikt gaat voelen, door omstandigheden gedwongen wordt een
groepje christensoldaten af te slachten, rest haar geen andere keus dan het vege
lijf te redden door de wildernis in te vluchten. Udolf, de zoon van Johannisburgs
laatste heidense krijgsheer, ontfermt zich over haar. Maar dan heeft ridder Erhard
von Stendhal zich al vastgebeten in haar spoor, vastbesloten Lilly aan zijn zwaard
te rijgen. Het wolvenmeisje krijgt het zwaar te verduren. Is er nog hoop voor
haar? In de persoon van Udolf misschien? S.A. Swann schreef een fascinerende
fantasy-roman over Teutoonse ridders, geloof en bijgeloof. Levendig, duister en
verrukkelijk. George R.R. Martin, auteur van Het Lied van IJs en Vuur
Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw. Europa
staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste luchtschepen varen
net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven komen tegen de wrede,
koude magiërs die het continent onder controle houden. Magiërs die de lucht om hen
heen letterlijk bevriezen en de technologische vooruitgang van het gewone volk
verafschuwen. Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe
technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op een
dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en tante, waar Cat sinds
de dood van haar ouders woont, verandert haar leven van de ene dag op de andere.
Haar oom en tante worden gehouden aan een contract dat jaren geleden is afgesloten
en Cat wordt zonder pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog
vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld
van een goed uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H.
Bedford, SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in
Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van Koude Magie.
To be Continued Merle Jacob 2000 Main entries by author, then series. Title and
subject index also included.
Heilige beelden William Trevor 2014-10-08 William Trevor wordt algemeen beschouwd
als de grootmeester van het korte verhaal. Heilige beelden bevat twaalf verhalen
over hoe de liefde van gedaante kan veranderen. Trevors hoofdpersonen worstelen
met gevoelens van liefde, berouw en hoop. Een ober biecht zijn schokkende
criminele verleden op aan zijn -ex-vrouw, een schoolmeisje heeft spijt van de
roddels die ze over haar privéleraar verspreidde, en een jonge vrouw heeft
verdriet om haar toekomstige misleidingen. Trevors tijdloze verhalen delen een
ontspannen, onopgesmukte stijl en gaan vaak over op het eerste gezicht heel gewone
mensen die kampen met angsten en verlangens die groter zijn dan zijzelf.
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1973-12
Cassette Books Library of Congress. National Library Service for the Blind and
Physically Handicapped 1978
Forthcoming Books Rose Arny 1995-02
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