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Zand over Elena Elizabeth George 2009-10-28 ELIZABETH GEORGE ZAND OVER ELENA Elena Weaver is doof, maar leidt ondanks haar handicap een zelfstandig bestaan als studente
in Cambridge. Elke morgen gaat ze in alle vroegte joggen langs de rivier. Haar overbezorgde vader staat er echter op dat ze daarbij begeleid wordt door zijn tweede vrouw Justine.
Ongeduldig staat Elena op die bewuste, nog donkere ochtend te wachten op Justine. Er hangt een dikke mist over de ontmoetingsplaats bij de rivier. Maar haar stiefmoeder komt niet
opdagen en ongeduldig als ze is, gaat Elena ten slotte maar alleen joggen. Rond een uur of zeven treft schilderes Sarah Gordon Elena's ontzielde lichaam aan. Inspecteur Thomas Lynley
en brigadier Barbara Havers worden op deze mysterieuze moordzaak gezet. Al snel komen zij erachter dat Elena niet zo braaf was als iedereen dacht. Ze blijkt een behoorlijk losbandig en
bruisend 'geheim'leven te hebben geleid. Toch houdt iedereen in Elena's omgeving hardnekkig de schijn op. Lynley en Havers vertrouwen het niet en vermoeden dat er meer aan de hand
is. 'Een geraffineerde plot.' - Elsevier 'Spannend, h spannend...' - Flair
Ragdoll Daniel Cole 2017-02-21 Voor liefhebbers van Samuel Bjørk komt nu het ijzingwekkende debuut Ragdoll van Daniel Cole. Laat je meenemen in dit razend spannende verhaal.
Maar pas op voor de wolf in schaapskleren... Een lichaam van zes verschillende aan elkaar genaaide lichaamsdelen wordt in het appartement tegenover dat van rechercheur Wolf
gevonden. Wie heeft deze gruwelijke lappenpop gecreëerd? Terwijl Wolf samen met zijn collega’s Baxter en Edmunds achter de identiteiten van de zes slachtoffers probeert te komen,
krijgt Wolfs ex-vrouw een lijst toegestuurd met zes namen en de zes data waarop deze mensen zullen worden vermoord. En Wolfs naam staat erop, als laatste. De Lappenpopmoordenaar
heeft het vonnis bepaald. Wolf zal sterven op 14 juli. Zullen de rechercheurs Wolfs leven kunnen redden?
De mens is niet alleen Abraham Joshua Heschel 2012-09-27 Het vergeten meesterwerk van een van de grootste Joodse denkers van de 20ste eeuw. Heschel beschrijft hoe de mens in
de loop van de geschiedenis ervaring is gaan krijgen van een zich openbarende God. Puttend uit Bijbelse en Joodse bronnen voert hij pleidooi voor een universele Godsbeleving die
consequenties heeft voor hoe we als mensen met elkaar omgaan.
Nacht van de draak Julie Kagawa 2020-04-07 Boze krachten hebben het lot van de wereld in handen...Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op
dat moment eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. Dat moment is bijna daar, en boze
krachten zijn eropuit om de rol in handen te krijgen.Yumeko heeft het laatste stuk van de drakenrol opgegeven om haar vrienden te redden. Nu moeten zij en haar reisgenoten zo snel
mogelijk naar de woeste kust van Iwagoto om de Meester der Demonen tegen te houden, voordat hij de kans krijgt de grote Kami-draak aan te roepen. Want hij zal een wens doen die de
hele wereld in het verderf zal storten...Het wordt een race tegen de klok in het adembenemend spannende slot van de Schaduw van de vos-serie.
De dode in de sneeuw Kjell Eriksson 2012-03-17 John Jonsson, alias Little John, wordt op een ochtend dood in de sneeuw gevonden. John was een voormalige kleine crimineel die zich
tegenwoordig voornamelijk interesseerde voor zijn tropische aquariumvissen. Hij blijkt voor zijn dood gemarteld te zijn. Wie zou hem hebben toegetakeld? En waarom? Johns oudere broer
Lennart is vastbesloten wraak te nemen. Parallel aan het politieonderzoek start hij zijn eigen klopjacht op de moordenaar van zijn broer.
S staat voor stilte Sue Grafton 2014-09-23 Daisy Sullivan is zes jaar als haar moeder Violet onderweg naar het jaarlijkse vuurwerkspektakel van Onafhankelijkheidsdag Violet verdwijnt. In
het kleine stadje Serena Station doen verschillende geruchten de ronde. Sommigen zeggen dat Violet er met een geliefde vandoor is gegaan, anderen beweren dat ze vermoord is door
haar echtgenoot.Vierendertig jaar later heeft Daisy de afwezigheid van haar moeder nog steeds niet volledig kunnen verwerken. Ze vraagt Kinsey Millhone uit te zoeken wat er is gebeurd.
Zal ze dit deel van haar verleden ooit af kunnen sluiten?
F staat voor Fataal Sue Grafton 2014-09-23 Toen Kinsey Millhone in Floral Beach California aankwam, kon ze zich maar moeilijk voorstellen dat de perfecte kust het plaats delict was voor
een brute moord. Zeventien jaar geleden werd daar het lichaam van Jean Timberlake, een losgeslagen tiener, gevonden op het strand. Haar vriend Bailey Fowler werd veroordeeld en
opgesloten, maar hij ontsnapte. Na al die tijd is Bailey nu eindelijk gepakt. Overtuigd van de onschuld van zijn zoon huurt Baileys vader Kinsey in om de echte moordenaar te vinden. De
meeste mensen zijn ervan overtuigd dat Bailey Jean heeft gewurgd, maar waarom is iedereen zo terughoudend om Kinseys vragen te beantwoorden? Maar Kinsey was nog nooit zo

vastberaden om een zaak te ontrafelen. Hoe dichter Kinsey bij het oplossen van de moord komt, hoe meer geheimen ze onthult in een stad waar iedereen iets te verbergen heeft. En waar
een moordenaar woont die niet zal stoppen om het verleden begraven te houden.
Graham's American Monthly Magazine of Literature and Art George R. Graham 1851
Bijbel in strip / druk 4 Jeff Anderson 2013-07-22 Ballonstrip. Vanaf ca. 12 jaar.
The Athenaeum 1856
Saddle and Bridle 1987-12
Harness Horse 1991
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ???? Telegraaf Sterke personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven.
Andrea Cooper denkt haar moeder, Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur wordt genomen en een doodgewone middag in een
bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van haar. De koelbloedigheid waarmee moeder de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend. Het blijkt dat Laura zich
al dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote leugen is. Wat is er gebeurd en waarom wil iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je
eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een
verbluffend spel spelen.’ Knack ‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan Huys
Pure-bred Dogs, American Kennel Gazette 1980-04
Het verlies Michael Robotham 2009-10-31 ‘Ik weet dat ze nog leeft. [...] Ik weet het, maar ik kan het niet bewijzen.’ Politie-inspecteur Vincent Ruiz ontsnapt op een haar na aan de dood.
Op een avond vissen zijn collega’s hem nauwelijks levend uit het koude water van de Theems. Ruiz kan zich niet herinneren hoe hij daar terecht is gekomen. Zijn enige aanwijzing is een
foto die hij bij zich droeg, een foto van een meisje dat drie jaar geleden is verdwenen. Hoewel de vermeende dader achter slot en grendel zit, werd Mickeys lichaam nooit gevonden. Ruiz
denkt dat ze nog in leven is en dat hij Mickey op de avond van zijn ongeluk probeerde vrij te krijgen. Niemand gelooft hem, behalve psycholoog Joe O’Loughlin. Samen proberen ze te
reconstrueren wat er is gebeurd, zodat Mickey gevonden en veilig thuisgebracht kan worden.
Verboden buit Shannon Drake 2016-06-07 1716, de Caraïbische Zee... Het schip van kapitein Logan Haggerty wordt op de wateren van Pirates’ Alley geënterd door Red Robert.
Gevangen op het piratenschip raakt hij langzaam gefascineerd door deze beruchte zeerover, vooral als blijkt dat achter diens geheimzinnige façade geen jongeman schuilt – maar een
vrouw! Na een schipbreuk eindigt Logan met deze prachtige vrouw op een onbewoond eiland. Ze leren elkaar beter kennen - véél beter - en hij ontdekt dat ze allebei al jaren achter Blair
Colm, een nietsontziende schurk, aan zitten. Net als er iets moois tussen hen lijkt op te bloeien, krijgen ze bezoek... Van Blair! Wat volgt is een spannende strijd waarin ze moeten vechten
voor hun leven - en voor hun liefde... Deze titel is eerder verschenen als HQN Roman 8
Gangsterland Tod Goldberg 2016-01-05 Sal Cupertine is een beruchte maffiamoordenaar in Chicago. De politie weet nooit ook maar bij hem in de buurt te komen. Totdat hij zichzelf een
keer verliest en drie undercover FBI-agenten vermoordt. Sal stemt in met een wild plan om zijn huid te redden. Wat plastische chirurgie en een flinke studie later bestaat Sal Cupertine
bestaat niet meer. Hij is rabbijn David Cohen geworden, voorganger van een grote synagoge in Las Vegas. Hij geniet van zijn nieuwe rol en citeert naar hartenlust uit de Thora, al slipt er
wel eens een tekst van Bruce Springsteen tussendoor. Maar de maffia van Las Vegas heeft grote plannen met de rabbijn. En de FBI-agent die op eigen houtje achter hem aan zit, lijkt
evenmin van plan Sal met rust te laten...
The Social Life of Scotland in the Eighteenth Century Henry Grey Graham 1906
Prins van de nacht Maggie Shayne 2011-08-15 Je moet die ring voor me uit dat museum halen! In eerste instantie wil Stormy Jones, een in occulte zaken gespecialiseerde privédetective,
niets van de opdracht weten, maar als ze hoort dat het gaat om de trouwring van Elisabeta, de jonggestorven bruid van Vlad Dracul, verandert ze van gedachten. Vlad is de vampier die
jaren geleden haar minnaar was - en die ze nooit heeft kunnen vergeten. Helaas kent ze zijn dode echtgenote ook maar al te goed: Elisabeta's ziel huist namelijk in háár lichaam. Dus
neemt ze de klus aan, maar als ze bij het museum komt, is de ring al verdwenen. Kennelijk zijn er meer die op het kostbare kleinood azen, waaraan duistere krachten worden
toegeschreven. Een van hen blijkt Vlad, en Stormy krijgt de schrik van haar leven als ze ontdekt wat hij ermee wil doen: Elisabeta's ziel uit de eeuwenlange sluimer wekken. Als dat
gebeurt, zal zíj sterven! Ze zal het moeten opnemen tegen de machtigste vampier aller tijden - de vampier die ondanks alles nog steeds haar hart bezit...
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de
officier van justitie heeft ze nog nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat Caleb Tate wordt aangeklaagd voor moord en hij een manier verzint
om het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze al haar principes opzij zetten. Een voor een beginnen verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen worden overweldigd en
misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke tegenstander schuldig te verklaren.
Bloedgeld Lee Child 2011-09-12 Lukt het Jack Reacher in deze tiende Jack Reacher-thriller van Lee Child om de vrouw en het kind van zakenman Edward Lane terug te vinden, of blijkt
de speurtocht vergeefs? In Bloedgeld, de tiende Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, wordt Reacher door zakenman Edward Lane opgeroepen om naar New York te
komen. Het gaat Edward Lane voor de wind: zijn privéleger van oud-militairen wordt overal ter wereld ingehuurd. Maar wanneer zijn vrouw en kind worden ontvoerd heeft Lane iemand
anders nodig: Jack Reacher. Ex-militair Jack Reacher is een expert in het vinden van mensen. Maar dit maal vist zelfs hij achter het net. Al wordt er drie keer losgeld betaald, de
gegijzelden worden niet vrijgelaten. Als een onderzoek vastzit, moet je alles overdoen, weet Reacher. Helemaal vanaf het begin. Langzaam dringt het Reacher door dat Edward Lane iets
verbergt. En Jack Reacher zit er tot over zijn oren in... Lee Child is winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster door de

International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk ter
wereld. ‘Bloedgeld is misdaadactie in zijn meest verslavende vorm.’ Focus Knack
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich
verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de
gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis
woont en heimwee heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over
moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling
geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Born to run Bruce Springsteen 2016-09-28 ‘Ideale rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal opgeschreven. De
magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt, spat van elke pagina van dit boek af. Met ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de persoonlijke problemen die zijn
beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen wil vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij zijn beste concerten heb je aan het eind het gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New
York Times
Dust To Dust (The Prophecy, Book 1) Heather Graham 2011-11-01 Not long ago, Scott Bryant would have described himself as an ordinary guy.
Fatale affaire Marie Force 2014-04-01 Na een onderzoek met desastreuze afloop moet Sam Holland, brigadier in Washington DC, een grote slag slaan om niet alleen haar carrière te
redden maar ook haar zelfvertrouwen te herwinnen. Die mogelijkheid doet zich voor wanneer senator John OConnor op gruwelijke wijze vermoord in zijn bed wordt aangetroffen, en Sam
op de zaak wordt gezet. Tot haar ontzetting wordt ze geacht samen te werken met Nick Cappuano, OConnors vriend en stafchef - én de man met wie ze een aantal jaren eerder een
onvergetelijke onenightstand heeft gehad. De aantrekkingskracht tussen hen is nog steeds onmiskenbaar, en Sam moet alle zeilen bijzetten om haar focus op de zaak niet te verliezen. Ze
kan zich geen fouten meer veroorloven, laat staan het bed delen met een essentiële getuige. Vooral wanneer blijkt dat de moordenaar het niet bij één moord zal laten...
Los Angeles Magazine 2003-03 Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning feature writing, investigative reporting, service
journalism, and design covers the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started in the spring of 1961, Los
Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region for 48 years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is intensely
interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.
Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te vinden en haar geliefden
te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en
suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva
Spelen met vuur Nora Roberts 2013-11-21 Mia Devlin stopt al haar liefde in haar kruidentuinen en haar boekwinkel annex café. Ooit had ze een hartstochtelijke verhouding met Sam
Logan, tot hij haar en het eiland verliet. Maar dan duikt Sam ineens weer op. Hij blijkt de nieuwe eigenaar van het enige hotel op het eiland te zijn. Sam probeert de band te herstellen,
maar Mia is nog steeds verdrietig en kwaad. Ze wijst zijn toenaderingspogingen resoluut af, maar voelt dat ze zijn hulp en die van haar vriendinnen nodig heeft voor de ultieme
krachtmeting met de vloek die het eiland dreigt te verwoesten.
De dochter van de imker Santa Montefiore 2014-04-15 1937. De jonge Grace Hamblin trouwt met haar jeugdliefde Freddie, maar intussen koestert ze heimelijk een vurige liefde voor een
knappe aristocraat van wie ze weet dat hij nooit van haar zal zijn. Als Freddie acht jaar later uit de oorlog terugkeert als een gebroken man die bovendien een groot geheim met zich
meedraagt, loopt het huwelijk stuk. 1973. Trixie Valentine is verliefd op Jasper, zanger van een Britse rockband die de zomer doorbrengt op het kleine eilandje bij de kust van Cape Cod
waar Trixie is opgegroeid. Gefrustreerd door haar beschermde, geïsoleerde jeugd vat Trixie het plan op er na de zomer vandoor te gaan met haar geliefde. Ze wil niet zo worden als haar
moeder Grace, die sinds ze haar man Freddie heeft verlaten tuiniert voor de rijkere eilandbewoners. Ze snapt niets van haar moeders obsessie met bijen en verlangt naar een groots en
meeslepend leven. Tot ze erachter komt dat de zwijgzame Grace een pijnlijk verleden met zich meedraagt...
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen
ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya
opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt
Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman,
is de vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt
gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te

vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
Olivier Twist Charles Dickens 1840
The Publishers Weekly 1975
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je slechts het
topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan zien we nu al: hete
zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken, overvallen de mensheid
tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende aanklacht: we slagen er maar niet in om
een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat we niet willen maar wel moeten weten over
klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde door desastreuze ontwikkelingen in de nabije
toekomst onbewoonbaar worden.
Sonate in G rood Sue Duffy 2013-04-04 Tijdens een concert voor de president in Washington ziet pianiste Liesl Bower een bekend gezicht in het publiek. In een klap gaat ze vijftien jaar
terug in de tijd, naar de verschrikkelijkste dag van haar leven. Op die dag moest ze aanzien hoe haar muziekleraar in Moskou werd vermoord en ontdekte ze dat hij spioneerde voor
Rusland. De man die nu in haar publiek zit was er ook bij, en nu is hij terug - met Liesl op zijn netvlies.
Talking Book Topics 2011
Het negende meisje Tami Hoag 2014-05-15 Een thriller, waarin de spanning tot het einde wordt vastgehouden en waarin ook humor en een vleugje romantiek niet ontbreken.' NBD Biblion
over Dieper dan de doden 'Een onvergetelijk psychologisch drama over verlies, schuld, frustratie en ongekend en onverklaarbaar kwaad.' Kirkus Het ongeïdentificeerde lichaam dat
gevonden wordt in Minneapolis is het negende in precies een jaar tijd. Rechercheurs Sam Kovac en Nikki Liska zijn geschokt als ze ontdekken dat het lichaam van het meisje
onherkenbaar is verminkt. Als Kovac en Liska zich verdiepen in de zaak stuiten ze op een beerput van familieproblemen, pesterijen en uiteindelijk een prille liefde. Wat is het jonge meisje
uiteindelijk fataal geworden? Tami Hoag is de #1 New York Times bestsellerauteur van vele thrillers, waaronder Dieper dan de doden en Geheimen in het graf.
Blauw is de nacht Maggie Shayne 2011-06-07 De naderende duisternis lokt... Endover, New Hampshire: een doodgewoon ingeslapen stadje zoals er wel meer zijn. Alleen is die vredige
buitenkant hier maar schijn, bedoeld om de bloeddorst van één persoon te maskeren. Wanneer twee tienermeisjes spoorloos verdwijnen tijdens een bezoekje aan het plaatsje, dreigt de
zorgvuldig opgebouwde façade in gevaar te komen. Want uitgerekend de enige die het bedrog zou kunnen doorzien, komt de zaak onderzoeken: privédetective Maxine Stuart. Geen
sterveling weet zoveel van de ondoden als 'Mad Maxie'. Haar argwaan is dan ook gauw gewekt. En als bovendien twee mensen die haar na staan - haar beste vriendin en de man op wie
ze verliefd is - ten prooi vallen aan de duistere kracht die Endover beheerst, stort ze zich nog fanatieker op de zaak. Wat ze zich niet realiseert, is dat ze hiermee haar tegenstander in de
kaart speelt. Want die wacht op zijn kans om met háár kennis zijn macht te vergroten... en zijn grote liefde nieuw leven te geven.
Publishers' Trade List Annual 1995
Ziel van het zwaard Julie Kagawa 2019-06-18 De demon kamigoroshi is ontsnapt... Eens in de duizend jaar, wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, krijgt degene die op dat moment
eigenaar is van een geheimzinnige perkamentrol een geweldige kans. Hij of zij kan de grote Kami-draak aanroepen en een wens doen. De nieuwe tijd is bijna daar, en boze krachten zijn
eropuit om de rol in handen te krijgen. Tot nu toe is het de zestienjarige Yumeko gelukt de drakenrol uit handen van de vijand te houden. Ze is al een eind op weg om haar stukje van de
rol naar de tempel te brengen, waar het veilig is. Maar dan dient zich een nieuwe vijand aan: een levensgevaarlijke demon, die eeuwenlang gevangen zat in een vervloekt zwaard, is
ontsnapt en heeft bezit genomen van Kage, de jongen die had beloofd haar te beschermen...
Digital Talking Books Plus 2011
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