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Anna is er nog Ida Vos 2013-03-06 'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand in hand rennen ze
naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren. 'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van
Engeland?' 'Koning George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen.
Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze moeten aan
elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft
bijna niemand te vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een
besluit: Fannie moet gevonden worden! Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien, waarin ze
vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden
beschreven heeft Ida zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.
Booreiland X-13 Alistair MacLean 1975 Een directeur van een luchtvaartmaatschappij in Midden-Amerika zet alles op het spel om een
gangsterbende te ontmaskeren die verantwoordelijk is voor het neerhalen van een vliegtuig waarin zich, behalve een kostbare lading, zijn
vrouw, broer en zoontje bevonden.
Sterrenlicht Laini Taylor 2014-04-29 Er waren eens een engel en een duivel die verliefd werden en hoopten op een nieuwe wereld Karou weet
eindelijk wie en vooral wat ze is, maar ze zou er alles voor over hebben om het niet te weten. Nu staat ze voor de afschuwelijke vraag hoe ver
ze wil gaan om haar volk te wreken, terwijl Akiva aan de kant van de engelen wanhopig probeert met zijn geweten in het reine te komen.
Beiden vechten ze voor hoop: hoop op liefde en een nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het veelvuldig geprezen Dromendochter en
overtreft zelfs nog zijn voorganger.
Postmodern Vampires Sorcha Ní Fhlainn 2019-04-25 Postmodern Vampires: Film, Fiction, and Popular Culture is the first major study to focus
on American cultural history from the vampire’s point of view. Beginning in 1968, Ní Fhlainn argues that vampires move from the margins to the

centre of popular culture as representatives of the anxieties and aspirations of their age. Mapping their literary and screen evolution on to the
American Presidency, from Richard Nixon to Donald Trump, this essential critical study chronicles the vampire’s blood-ties to distinct sociopolitical movements and cultural decades in the late twentieth and early twenty-first centuries. Through case studies of key texts, including
Interview with the Vampire, The Lost Boys, Blade, Twilight, Let Me In, True Blood and numerous adaptations of Dracula, this book reveals how
vampires continue to be exemplary barometers of political and historical change in the American imagination. It is essential reading for scholars
and students in Gothic and Horror Studies, Film Studies, and American Studies, and for anyone interested in the articulate undead.
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?'
Vind jij het leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om
vreemde vragen te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij
bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor
jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante
vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Educational Rankings Annual 2005 2004-09 This up-to-date resource presents more than 4,000 national, regional, local and international lists
and rankings compiled from hundreds of respected sources. Entries typically include a description of the ranking; background information on
criteria for establishing the hierarchy; additional remarks about the ranking; the complete or partial (if extensive) ranking; and a complete source
citation for locating additional information if necessary.
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de
ondoden. Zo neemt ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte. Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier
Bones, gaat ze een onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant
te kiezen. En die van Bones wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
De leeuw van Cairo Scott Oden 2011-10-07 Caïro, 1167 voor Christus. Aan de oevers van de rivier de Nijl, vanuit een paleis van goud en lapis
lazuli, regeert Kalief Fatimid al Hadid over een uiteenvallend rijk. In de schaduw van de Grijze Moskee verdringen generaals en emirs elkaar
voor een positie in de hofhouding van de machtige grootvizier, en in de overvolle Souk heerst moord en terreur om iedere vorm van oppositie
het zwijgen op te leggen. Het verdeelde Egypte bloedt en de geur ervan trekt vijanden aan als haaien. De dreiging komt zowel van binnen als
van buiten de grenzen. De Kalief van Caïro heeft een onverwachte handlanger: een oude man die leeft op een plaats waar zelfs adelaars niet
durven te komen. Hij heet Shaykh al-Jabal, alias de Oude Man op de Berg, en hij bezit de ultieme macht over leven en dood. Hij stuurt de Kalief
zijn geheime wapen: een huurmoordenaar. Het is slechts één man, maar zijn veelzeggende bijnaam is de Emir van het Mes
De Meester G. del Toro 2009-10-28 1900. Wenen bruist; kunst en wetenschap fl oreren. In de cafés wordt gedebatteerd over fi losofi sche en
politieke theorieën. De psychoanalyse van Freud staat in de kinderschoenen en wordt zowel als gevaarlijke nieuwlichterij beschouwd als
enthousiast onthaald. De jonge dokter Max Liebermann is gecharmeerd van Freuds gedachtegoed en brengt dit in de praktijk. Dat blijft niet
onopgemerkt. inspecteur Oskar rheinhardt, Liebermanns goede vriend, vraagt zijn hulp bij het onderzoek naar de mysterieuze dood van een
aantrekkelijk, jong medium. Alles wijst op een misdaad van bovennatuurlijke aard, maar Liebermann weigert dat te accepteren. naast het leiden
van zijn succesvolle praktijk probeert hij het mysterie te ontrafelen. in de tussentijd moet hij beslissen of hij de mooie, maar gereserveerde Clara

ten huwelijk zal vragen.
Fang-tastic Fiction Patricia O'Brien Mathews 2011 Mathews uses a limited definition of paranormal, and examines works set, for the most part,
in a relatively realistic modern world inhabited by both humans and paranormal beings.
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.
Ontembaar P.C. Cast 2011-10-09 Het leven is waardeloos als je vrienden kwaad op je zijn. Vraag dat maar aan Zoey Redbird. Zij is een
onbetwiste expert op het gebied van waardeloos. Binnen een week heeft ze in plaats van drie vriendjes er niet één meer, en de hechte
vriendengroep waarvan ze deel uitmaakte en die haar altijd vertrouwde en steunde, heeft haar aan de kant gezet. De enige twee vrienden die
Zoey nog overheeft zijn ondood, en bovendien verwikkeld in een eeuwigdurende kibbelpartij met elkaar. Dus wie kan het haar kwalijk nemen
dat ze bevriend raakt met de nieuwe leerling van het Huis van de Nacht, de enorm sexy olympische boogschutter James Stark? Ondertussen
heeft Hoge Priesteres Neferet de mensheid de oorlog verklaard. Zoey weet in haar hart dat het verkeerd is om tegen mensen te strijden, maar
de enige manier waarop ze hier een stokje voor kan steken, is door het weer goed te maken met haar vrienden. Zoeys avonturen op de
vampierschool nemen een wilde en gevaarlijke wending wanneer er een eeuwenoud kwaad ontwaakt waardoor ieders vertrouwen op de proef
wordt gesteld.
The Palgrave Handbook of the Southern Gothic Susan Castillo Street 2016-07-26 This book examines ‘Southern Gothic’ - a term that describes
some of the finest works of the American Imagination. But what do ‘Southern’ and ‘Gothic’ mean, and how are they related? Traditionally seen
as drawing on the tragedy of slavery and loss, ‘Southern Gothic’ is now a richer, more complex subject. Thirty-five distinguished scholars
explore the Southern Gothic, under the categories of Poe and his Legacy; Space and Place; Race; Gender and Sexuality; and Monsters and
Voodoo. The essays examine slavery and the laws that supported it, and stories of slaves who rebelled and those who escaped. Also present
are the often-neglected issues of the Native American presence in the South, socioeconomic class, the distinctions among the several regions
of the South, same-sex relationships, and norms of gendered behaviour. This handbook covers not only iconic figures of Southern literature but
also other less well-known writers, and examines gothic imagery in film and in contemporary television programmes such as True Blood and
True Detective.
De karaokeoorlog Ryu Murakami 2012-06-08 Nerds en dames in een gevecht op leven en dood Murakami laat ons kennis maken met een
groep rondhangende, verloren jongemannen. De hoogtepunten in hun bestaan zijn zingen in karaokebars, goedkope snacks eten en gluren
naar de buurvrouw. Wanneer een van hen in een opwelling op straat een vrouw van middelbare leeftijd vermoordt, bast er een surrealistische

oorlog los. De vouw maakte deel uit van de Midoriclub, waarvan alle leden allemaal Midori heten. Haar clubvriendinnen besluiten wraak te
nemen op de moordenaar van hun vriendin en bloed met bloed te vergelden. In deze even hilarische als bloederige en gruwelijke, en toch ook
sprookjesachtige en maatschappijkritische roman gunt Murakami ons een kijkje in het moderne Japan.
Troon van gif Celine Kiernan 2013-11-28 "Troon van gif" is het eerste deel van de Moorehawke-trilogie. De roman, die zich afspeelt in een
veertiende-eeuws Europa, is een opmerkelijke combinatie van hoofse intriges, avontuur en romantiek. Pratende katten en verschijnende en
verdwijnende geesten vervolmaken het verhaal tot een fascinerende historische fantasie. "Troon van gif" vertelt het verhaal van de 15-jarige
Wynter Moorehawke. Na een periode van vijf jaar in de Noordelijke landen keren Wynter en haar vader terug naar hun eigen land. Tijdens hun
afwezigheid is alles veranderd. De kroonprins Alberon wordt vermist en de koning doet er alles aan zijn sporen uit te wissen. Hij dwingt zijn
bastaardzoon Lord Razi de plaats van Alberon als troonopvolger in te nemen. Razi daarentegen is vastbesloten zijn halfbroer te vinden en de
vrede en stabiliteit in het koninkrijk te herstellen. Wynter komt voor de moeilijke keuze te staan: blijven en buigen voor de wil van de koning of
haar doodzieke vader verlaten en zich aansluiten bij haar vriend Razi en de mysterieuze Christopher. Als het trio het mysterie rond de
verdwijning van Alberon probeert op te lossen, worden zij continu bedreigd door gevangenneming, moord of marteling. Troon van gif is een
vertelling die de lezer vanaf het allereerste moment grijpt en niet meer loslaat. De personages zijn met zo'n nauwkeurigheid en met zo'n
sympathie beschreven dat ze in het hoofd van de lezer blijven hangen tot het laatste hoofdstuk is uitgelezen. 'Compact geschreven, de stem
van de verteller is sterk en de schrijfstijl zwierig. Een uitstekend verhaal van een debuterend Ierse schrijver.' - Childrenís Books Ireland 'Warm
aanbevolen voor jong volwassen lezers en ver daarboven.' - The Irish Times 'Dit is prachtig, levendig schrijven en verhalen vertellen op z'n
absolute best.' Roddy Doyle Celine Kiernan (Ierland) is geboren en opgegroeid in Dublin. Ze werkt al jaren in de filmindustrie als maker van
klassieke animaties. Haar eerste boek schreef ze op haar elfde en ze is sindsdien niet meer gestopt met schrijven. Ze heeft een zwakte voor
graphic novels, omdat ze in die boeken storytelling en animaties kan combineren. "Troon van gif" is haar debuut als auteur.
The Publishers Weekly 2009
De zwarte eenhoorn Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een
miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk en licht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol
schrijver werd, zelf advocaat was.Koning Ben wordt geplaagd door nachtmerries over zijn voormalige compagnon, Miles Bennett, die nog
steeds in Chicago woont. Een bezoek aan de gewone wereld leert hem echter dat er niets aan de hand is. Pas als hij terugkeert naar Landover,
beseft Ben zich dat het een valstrik was.De tovenaar Meeks is terug. Meeks geeft Ben een andere gedaante, waardoor hij van de troon
verstoten raakt en niet meer door zijn vrienden wordt herkend. Maar gek genoeg weten zijn grootste vijanden wel onmiddellijk wie hij is. De
enige die Ben nog kan redden is Wilgje, maar die is verdwenen nadat ze op zoek ging naar een mysterieuze zwarte eenhoorn.
De vreemde vondeling Cecilia Dart-Thornton 2002
Het moerasmeisje Siobhan Dowd 2011-05-31 Ierland 1980, het hoogtepunt van de onlusten tussen de katholieken en de protestanten. De
tiener Fergus McCann is in de heuvels op zoek naar turf illegaal, want turfsteken is ten strengste verboden. Dan vindt hij iets wat zijn hart doet
stilstaan. Opgekruld, diep in het moeras, ligt het lichaam van een meisje. Het ziet ernaar uit dat ze is vermoord. Terwijl Fergus de wereld om
zich heen probeert te begrijpen de hongerstaking van zijn broer die in de gevangenis zit, zijn ouders die ruziemaken over de politieke situatie,

en zijn groeiende gevoelens voor Cora hoort hij in zijn dromen een stem, die langzaam het mysterie van het moerasmeisje onthult.
Fat White Vampire Blues Andrew Fox 2003-07-01 He’s undead, overweight, and can’t get a date Vampire, nosferatu, creature of the
night—whatever you call him—Jules Duchon has lived (so to speak) in New Orleans far longer than there have been drunk coeds on Bourbon
Street. Weighing in at a whopping four hundred and fifty pounds, swelled up on the sweet, rich blood of people who consume the fattiest diet in
the world, Jules is thankful he can’t see his reflection in a mirror. When he turns into a bat, he can’t get his big ol’ butt off the ground. What’s
worse, after more than a century of being undead, he’s watched his neighborhood truly go to hell—and now, a new vampire is looking to drive
him out altogether. See, Jules had always been an equal opportunity kind of vampire. And while he would admit that the blood of a black
woman is sweeter than the blood of a white man, Jules never drank more than his fair share of either. Enter Malice X . Young, cocky, and black,
Malice warns Jules that his days of feasting on sisters and brothers are over. He tells Jules he’d better confine himself to white victims—or else
face the consequences. And then, just to prove he isn’t kidding, Malice burns Jules’s house to the ground. With the help of Maureen, the
morbidly obese, stripper-vampire who made him, and Doodlebug, an undead cross-dresser who (literally) flies in from the coast—Jules must
find a way to contend with the hurdles that life throws at him . . . without getting a stake through the heart. It’s enough to give a man the blues.
Koninkrijk te koop Terry Brooks 2011-10-07 De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die op een dag voor een
miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn kleurrijk enlicht van toon, Vol
bijzondere wendingen en verbazende personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry Brooks, die, voor hij een succesvol
schrijver werd, zelf advocaat was.Landover is een magisch koninkrijk, met toverij en een elfenvolk, precies zoals de advertentie beloofde. Maar
nadat hij het gekocht heeft, komt Ben Holiday er al snel achter dat er een paar details onvermeld zijn gelaten: het koninkrijk is een puinhoop. De
baronnen weigeren een koning te erkennen en de boeren hebben alle hoop verloren. Een draak verwoest het platteland, terwijl een boze heks
werkt aan een plan om alles te vernietigen.Bens enige volgelingen zijn de klunzige hofmagiër Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy en
de lieftallige Wilgje, die de gewoonte heeft wortel te schieten in het maanlicht en in een boom te veranderen.En alsof dat allemaal nog niet
genoeg is, krijgt Ben te horen dat de IJzeren Mark, de verschrikkelijk heer der demonen, alle toekomstige koningen van Landover voor een duel
op leven en dood uitdaagt. Bens taak lijkt onbegonnen werk: gelukkig is hij koppig
Levend dood in Dallas Charlaine Harris 2011-04-20 Het zit Sookie Stackhouse niet mee. Eerst wordt haar collega vermoord, dan ontmoet ze
een beestachtig wezen dat haar vergiftigt. Gelukkig zijn de onsterfelijke vampiers er nog, van wie er een het gif uit haar wond zuigt en haar
leven redt. Wanneer een onsterfelijke haar om een tegenprestatie vraagt een misdaad oplossen kan ze niet anders dan toestemmen, op één
voorwaarde: als de daders worden gevonden en het zijn mensen, dan moeten ze met rust gelaten worden door de onsterfelijken. Maar dat is
gemakkelijker beloofd dan gedaan... Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True
Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
What Do I Read Next? Volume 2 2003 Neil Barron 2004 Provides synopses for over 1,500 titles of current popular fiction and recommends
other books by such criteria as authors, characters portrayed, time period, geographical setting, or genre
Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen.
Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar
gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner

maken. Ze krijgt een idee...
Laat de ware binnenkomen John Ajvide Lindqvist 2011-10-21 Oskar is twaalf jaar en wordt elke dag gepest. Hij is gefascineerd door
moordzaken en verzamelt hierover allerlei krantenknipsels in een plakboek. Dan wordt er een jongen vermoord. Het slachtoffer is
ondersteboven gehangen en al het bloed is uit zijn lichaam getapt. Kort daarna sterven er meer mensen op dezelfde onverklaarbare en
gruwelijke wijze. Terwijl heel Blackeberg in de ban is van deze rituele moorden, hoopt Oskar erop dat dit een vorm van wraak is. Wraak voor
alles wat hem elke dag wordt aangedaan. Maar wat is de rol van zijn mysterieuze buurmeisje Eli eigenlijk, met wie hij bevriend is geraakt? Laat
de ware binnenkomen is een razend spannende thriller waarin de gruwelen van het dagelijks leven niet onderdoen voor de angstaanjagende
realiteit van het bovennatuurlijke.
Pride en Prejudice en Zombies Jane Austen 2010-05-26 Een verrassende nieuwe versie van de roman van Jane Austen, waarin de doden
weer tot leven komen. Iedereen is het erover eens dat een zombie die hersens bezit, behoefte heeft aan meer hersens Pride & Prejudice &
Zombies: een verrassende nieuwe versie van de beroemde roman van Jane Austen. Er waart een mysterieuze ziekte in het stille Engelse dorp
Meryton rond waardoor de doden weer tot leven komen. Elizabeth Bennet is van plan de zombies uit te schakelen, maar ze wordt al snel
afgeleid door de komst van de afstandelijke en arrogante meneer Darcy. Wat volgt is een sprankelend, komisch verhaal over trots en
vooroordelen van beide hoofdpersonen die ook vaak op slagvelden vol zombies te vinden zijn. Zal Elizabeth het duivelsgebroed weten te
verdelgen? En zal ze uiteindelijk de ware vinden? Vol romantiek, zwaardgevechten, en duizenden rottende lijken is Pride & Prejudice &
Zombies dé nieuwe versie van een klassieker die je graag wilt lezen. De beroemde negentiende-eeuwse auteur Jane Austen heeft diverse
meesterwerken geschreven, waaronder Emma en Sense & Sensibility. Seth Grahame-Smithheeft de klassieker Pride & Prejudice herschreven
en woont in Los Angeles.
Uitverkoren P.C. Cast 2012-06-18 Zoey Redbird, leider van de Duistere Dochter, komt erachter dat niet alles is wat het lijkt in het Huis van de
Nacht. Niet alleen heeft ze haar handen vol aan haar beste vriendin Stevie Rae, die recentelijk een ondode is geworden en in een ware demon
dreigt te veranderen, ze moet dit ook nog voor de rest van de school verborgen houden. Als ze ontdekt dat haar mentor Neferet
verantwoordelijk is voor de transformatie van Stevie Rae, heeft ze de hulp nodig van haar rivale Aphrodite om het groeiende aantal ondoden te
beperken. En als de lichamen van twee docenten worden gevonden, lijkt iedereen verdacht.
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...
Seduced by Twilight Natalie Wilson 2014-01-10 Stephenie Meyer’s Twilight saga has maintained a tight grip on the contemporary cultural
imagination. This timely and critical work examines how the Twilight series offers addictively appealing messages about love, romance, sex,
beauty and body image, and how these charged themes interact with cultural issues regarding race, class, gender and sexuality. Through a
careful analysis of the texts, the fandom and the current socio-historical climate, this work argues that the success of the Twilight series stems

chiefly from Meyer’s negotiation of cultural mores.
De samenkomst Anne Enright 2009-10-31 Een gewaagde roman over de verlammende kracht van schuldgevoel. Winnaar van de Booker Prize
2007. De samenkomst is een prachtig geschreven epos waarin Anne Enright het portret schetst van drie opeenvolgende generaties van een
Ierse familie. Het is ook het verhaal van de ingrijpende gevolgen van het onstuimige liefdesleven van Ada Merriman aan het begin van de
twintigste eeuw - een seksuele geschiedenis die pas met de zelfverkozen dood van haar kleinzoon Liam tot een verrassende ontknoping komt.
Het laatste woord Alena Graedon 2014-06-03 In een nabije toekomst waarin boeken collector s items zijn geworden en technologie ons leven
beheerst, breekt een mysterieus virus uit waardoor mensen wartaal beginnen uit te slaan.Terwijl het virus om zich heen grijpt, zoekt Ana
wanhopig naar haar vader Doug. Doug werkte aan de laatste gedrukte editie van de North American Dictionary of the English Language toen
hij plotseling verdween. Met zijn verdwijning lijkt ook het lemma waarin hij werd genoemd te zijn gewist. Samen met de verlegen lexicograaf
Bart moet Ana haar weg zien te vinden in een wereld waarin communicatie allengs onmogelijk wordt en iedereen om haar heen een reden lijkt
te hebben om tegen haar te liegen.Het laatste woord is een filosofische parabel over leven in een digitaal tijdperk, een literaire thriller voor
liefhebbers van taal en een prachtige liefdesgeschiedenis.
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een
verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en
detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de
reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een
verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen
lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Allerzielen Deborah Harkness 2012-06-25 Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke
erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent en ze haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de
vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die
alle regels en wetten zal breken.
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.
Library Journal 2004 Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a special section: School library journal,
ISSN 0000-0035, (called Junior libraries, 1954-May 1961). Also issued separately.
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.
De Fevre Dream George R.R. Martin 2013-09-25 George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te
vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen
op zijn hoede. De reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na
compleet is vergaan tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar
niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt,
is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner
gaat aarzelend akkoord, misschien tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar zeker tot
hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van
een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
Chelsea Girls Eileen Myles 2017-04-12 Met Chelsea Girls maakt Myles een documentaire van haar leven, die niet alleen haar eigen identiteit
verkent maar ook die van een hele feestende, flitsende, ten onder gaande generatie. Ze fileert haarfijn haar kindertijd in Arlington toen ze op
een strenge katholieke school zat en de impact van de dood van haar alcoholistische vader waarvan zij de enige getuige was. Eileen was
voorbestemd voor grootse dingen, van dat besef was ze altijd al doordrongen, dus na haar studie verhuist ze naar New York om schrijver te
worden. De verhalen wervelen voort in een razend tempo en tonen een scherp en vaak smoezelig beeld van de New Yorkse kunstscene uit de
jaren '70 en '80. Seks, drugs en alcohol vullen de leegtes en maskeren de doelloosheid van het bestaan, maar daarnaast zijn er ook de
notitieboekjes die voller en voller worden. Eileen schrijft zonder terughoudendheid of zelfcensuur, ze registreert - alles.
Onveilig P.C. Cast 2011-11-11 Wat zou jij doen als de mooiste jongen ter wereld een naamloze duivel in zich verborg, en hij alleen maar oog
voor jou heeft? Zoey is gelukkig weer terug bij haar vrienden, maar er dreigt gevaar. Neferet heeft een nieuwe geliefde, Kalona, maar niemand
in het Huis van de Nacht heeft een idee van zijn ware aard. Kalona lijkt de ultieme pretty boy en heeft al snel alle dames in het Huis van de
Nacht in zijn macht. Een geest heeft de sleutel om zijn snel groeiende invloed in te perken, maar stel dat hij Zoey met geheimen confronteert
waar zij eigenlijk niets van wil weten? En dan heeft de geest het nog niet eens gehad over bepaalde gebeurtenissen waaraan Zoey liever niet
wordt herinnerd...
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16 Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie Stackhouse is een serveerster met
een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de
nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook
al omdat hij er een griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant op. Naar Bill.
Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill
Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren.

Haar True Blood-romans met Sookie Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
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