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Dit is geen propaganda Peter Pomerantsev 2019-09-24 We leven in een tijd van fake news. Social media als Facebook, Twitter
en Instagram overspoelen ons met verzonnen nieuwsberichten die door trollen in fabieken aan de lopende band worden
verzonnen. In haast onvoorstelbare hoeveelheden worden we als consumenten van nieuws dagelijks gebombardeerd met
verhalen die in meer of mindere mate zijn verzonnen en toegespitst zijn op onze eigen voorkeuren. Dankzij algoritmes weten de
makers van nepnieuws precies hoe ze ons moeten bedienen om ons te manipuleren. Zoals Joseph Goebbels zei 'Als je één
keer liegt is het een leugen, als je het duizend keer doet, de waarheid.' Niet alleen machtige landen als de VS, Rusland en China
maken zich hieraan schuldig: overal ter wereld ontdekken regimes de macht die nepnieuws - ingezet als propaganda -over de
burger heeft. Peter Pomerantsev neemt de lezer, aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis in de Sovjet-Unie als parallel,
mee op een reis rond de wereld. Van onopvallende flatgebouwen in buitenwijken van Moskou tot trotse entrepeneurs in de
Fillipijnen die Duterte hielpen aan de macht te komen.
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
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De
wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar
clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en
overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar geleden
zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint
te herkennen in de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af.
Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar
broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken aan de bloedvete tussen
de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een
meeslepend historisch avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie.
'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger
'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de
veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende,
multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je
huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in
the Mist
Speling van het lot Stephanie Laurens 2017-02-21 Voor de fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica
Cynster is de liefde niet zonder gevaar... Voor de eigenzinnige Angelica Cynster is het vinden van de juiste echtgenoot heel
eenvoudig. Want ze weet één ding zeker: haar toekomstige man zal ze direct herkennen. En als haar blik die van een
onbekende heer kruist is haar lot bezegeld. Met deze man gaat ze trouwen! Maar in plaats van haar het hof te maken, doet hij
iets totaal anders. Hij ontvoert haar... Dominic Debenham, de achtste Earl of Glencrae, heeft geen keus. Zijn landgoed en zijn
clan, zijn toekomst, staan op het spel, en alleen zij kan hem helpen - door met hem te trouwen. Maar een huwelijk met Angelica?
Het jongste Cynster-zusje mag dan mooi zijn, maar ze is natuurlijk schandalig verwend en onuitstaanbaar... Angelica is echter
vastbesloten Dominic echt van haar te laten houden, en daar zal ze voor vechten! Speling van het lotis het derde boek in het
drieluik over de zusjes Cynster.
Mijn vriend Ben Julia Romp 2011-10-15 Ben is een klein, zwart-wit zwerfkatje dat bij Julia in Londen is komen aanlopen. Hij kan
het uitstekend vinden met Julias negenjarige zoon George. George is autistisch en leeft helemaal op door Ben, hij praat zelfs
weer met zijn moeder. Maar als Ben op een dag spoorloos verdwijnt is George helemaal van slag. Wanhopig zet Julia een grote
zoekactie op touw, maanden gaan voorbij, totdat er een telefoontje komt uit het tachtig kilometer verder gelegen Brighton
Zwarte lijst Brad Thor 2014-03-14 Dan Brown noemt Brad Thor de `auteur van de headlines van morgen; nog voordat de
Snowden-affaire aan het licht kwam schreef Thor Zwarte lijst. Een intrigerende en verontrustende thriller waarin hij schetst wat
voor ontwrichtende gevolgen total surveillance kan hebben als mensen met kwade bedoelingen het voor het zeggen hebben. Hij
schetst een bloedstollend spannend, maar naargeestig scenario dat realistischer is dan we denken. Ergens in de Verenigde

Staten houdt de regering in het diepste geheim een lijst bij. Een zwarte lijst. Leden van het Amerikaans congres krijgen hem
nooit te zien, alleen de president en een geheim team van adviseurs is van het bestaan ervan op de hoogte. Als je naam er
eenmaal op staat, gaat hij er niet meer vanaf totdat je komt te overlijden. Iemand heeft de naam van contraterrorisme-agent en
ex-Navy SEAL Scot Harvath op de lijst gezet. En niet alleen die van hem, maar die van iedereen binnen de Carlton Group, zijn
opdrachtgever. Met als gevolg dat Harvath de getrainde moordenaars die eropuit zijn gestuurd om hem uit te schakelen van zich
af moet zien te schudden zodat hij met zijn nog levende teamleden in contact kan komen. Hij komt er al snel achter dat een van
hen zeer gevoelige informatie in handen heeft gekregen waaruit blijkt dat enkele hooggeplaatste figuren binnen het ministerie
van Defensie en de NSA de hun beschikbare technologie en wetten misbruiken voor hun eigen sinistere plannen. De vraag is of
Harvath kan voorkomen dat de Verenigde Staten getroffen worden door de meest verwoestende terroristische aanval ooit. `De
erfgenaam van Tom Clancy en Robert Ludlum flikt het weer. Chicago Tribune `De ultieme paranoiathriller. The Times
De verraders David Bezmozgis 2015-05-28 Baruch Kotler, een beroemde Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen
Israëlische politicus. Wanneer hij weigert een compromis te sluiten over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever,
besmeuren Kotlers opponenten zijn reputatie door zijn relatie met een veel jongere vrouw te openbaren. Op de vlucht voor de
pers vertrekt het koppel naar Jalta, de badplaats op de Krim waar Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische
confrontatie met een voormalige vriend, die er veertig jaar eerder voor zorgde dat Kotler naar de goelag werd verbannen. Binnen
24 uur moet Kotler een rekening vereffenen met hen die hem hebben verraden en met hen die hij op zijn beurt heeft verraden,
onder wie zijn tienerdochter, zijn zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het Israëlische leger, en zijn echtgenote die
jarenlang gevochten heeft voor zijn vrijlating en hem altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman over
moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.
Kerstmis in Fool's gold Susan Mallery 2014-11-18 Fool's Gold, de succesvolle feelgoodserie vol liefde en emotie. Danslerares
Evie Stryker moet met zestig kleine meisjes de traditionele Dans van de Winterkoning instuderen voor de feestdagen. En dat
terwijl ze geen idee heeft hoe die dans gaat en ze niet eens in Fool's Gold wilde zijn! Wat een ellende. Kan deze kerst nog
erger? Ja hoor, want er komt ook nog iemand bij de dansschool klagen over geluidsoverlast. Een bijzonder aantrekkelijk iemand,
dat wel Dante Jefferson wordt stapelgek van het gestamp boven zijn hoofd. Wanneer hij verhaal gaat halen, treft hij tot zijn
stomme verbazing Evie aan in de dansschool. Ze ziet er heel sexy uit in haar balletpakje, maar ze blijft natuurlijk wel de zus van
zijn beste vriend!
Schoonheid in lingerie Penelope Sky 2019-01-03 Conway Barsetti wil niet meer dat ik een model ben. Hij wil me helemaal voor
zichzelf houden. Ik inspireer hem op een manier zoals niemand anders dat doet. Nu woon ik samen met hem in zijn prachtige
landhuis en voel ik me geen gevangene meer. Ik ben vrij om te doen wat ik wil, met enkele beperkingen. Maar hij behandelt me
zeer afstandelijk en ziet me als een object in plaats van als een persoon. Zijn familie komt langs voor de lunch en hij zegt dat ik
op mijn kamer moet blijven zodat ze me niet zullen zien. Maar ik heb een beter idee. Ik zal ze laten geloven dat ik zijn vriendin
ben, dat we samen leven en dat we verliefd op elkaar zijn. Tenzij hij me beter behandelt, zal ik zijn ouders en zus vertellen wat
onze regeling werkelijk inhoudt. En hem vernederen.
De jaren zestig Geert Buelens 2018-03-08 ‘De jaren zestig: een cultuurgeschiedenis’ van Geert Buelens (dichter en hoogleraar
Moderne Nederlandse Letterkunde) gaat natuurlijk over The Beatles, Bob Dylan, Provo en de minirok. Maar om dit decennium te
begrijpen zijn volgens Buelens internationale kassuccessen als West Side Story en The Sound of Music minstens zo belangrijk.
Buelens kantelt het bestaande beeld van dit decennium en vult het aan: artistieke en culturele ontwikkelingen in Afrika, Latijns
Amerika en Azie werpen een verfrissend licht op deze tijd. Hij laat zien hoe grote geopolitieke en culturele ontwikkelingen in
elkaar grepen en zorgden voor een omwenteling van waarden. Zo werd de populaire cultuur geboren die tot vandaag inspireert
en controversieel is.
Het heft in eigen hand Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica
Cynster is de liefde niet zonder gevaar... Heather Cynster peinst er niet over om te trouwen! Dat wil zeggen, op een
verstandshuwelijk zit ze absoluut niet te wachten. Heather wil trouwen uit liefde, ze wil overrompeld worden en veroverd door
haar eigen held. Ze weet zeker dat ze zo’n man niet zal vinden op de gebruikelijke – doodsaaie – Londense balavonden.
Vastbesloten haar ware te liefde vinden, besluit ze haar heil elders te zoeken – en bezoekt ze een volkomen onoorbare soiree.
Haar gewaagde poging wordt echter ruw verstoord door Timothy Danvers, Viscount Breckenbridge, die haar gebiedt onmiddellijk
te vertrekken, nu haar reputatie nog intact is. Tot zijn ontzetting brengt zijn bemoeienis haar juist in gevaar. Ze wordt door een
onbekende man in een rijtuig geduwd en ontvoerd. Timothy zet meteen de achtervolging in om die opstandige Heather te redden
– en misschien wel de held te zijn waar ze al die tijd naar op zoek is geweest. Zal het hem lukken om Heather uit de handen van
haar ontvoerders te bevrijden of wacht haar een erger lot?
Boomerang Michael Lewis 2012-03-08 Lewis wil de ziel blootleggen van de financiële crisis en gaat op reis. Hij spreekt met
IJslandse vissers die naïef en zonder opleiding bankier werden (en nu weer visser zijn); hij praat met de Griekse premier over de
onuitroeibare neiging om te frauderen en te sjoemelen; en hij leert in Ierland waarom de doorgaans pessimistische Ieren vanaf
2000 enthousiast huizen gingen bouwen zonder zich af te vragen wie die huizen moest gaan kopen. Terug in Amerika beschrijft
hij een hilarische en surreële fietstocht met Arnold Schwarzenegger, die in hoog tempo over zijn schouder uitlegt waarom hij de
staat Californië met zo'n grote schuld moest achterlaten. Net als Geert Mak maakt Lewis in persoonlijke verhalen de grote lijnen
van de (recente) geschiedenis zichtbaar.
Digital Talking Books Plus 2012
Mastered By Love Stephanie Laurens 2010-10-07 The men of the Bastion Club proved their bravery secretly fighting for their
country. Now their leader faces that most dangerous mission of all: finding a bride. As the mysterious leader of the Bastion Club
known as 'Dalziel', Royce Varisey, 10th Duke of Wolverstone, served his country for decades, facing dangers untold. But as the
holder of one of England's most august noble titles, he must now take on that gravest duty of all: marriage. Yet the young ladies
the grand dames would have him consider are predictably boring. Far more tempting is his castle's willful and determinedly aloof
chatelaine, Minerva Chesterton. Beneath her serene façade lies a woman of smoldering sensuality, one who will fill his days with
comfort and his nights with sheer pleasure.
Poppenspel Mo Hayder 2013-08-23 Mo Hayder Poppenspel Als onverklaarbare stroomstoringen leiden tot een serie gruwelijke
incidenten op de beveiligde krankzinnigenafdeling van Beechway, slaat de angst van de patiënten over op de medewerkers.

Ondanks de aanzwellende hysterie probeert psychiatrisch verpleger AJ de rust te handhaven. Rechercheur Jack Caffery is op
zoek naar het lichaam van een vermiste vrouw. Hij weet maar al te goed hoe het voelt als je er niet in slaagt iemands geliefde te
vinden. Als AJ Caffery vraagt of hij kan helpen bij de problemen in Beechway, moeten beide mannen een bittere waarheid in hun
leven accepteren. Voordat ze het pure kwaad in de ogen kunnen kijken. Mo Hayder vestigde in één klap haar reputatie met de
angstaanjagende thriller Vogelman. Later volgden De behandeling, Tokio, Duivelswerk, Ritueel, Huid, Diep en Rot. Poppenspel
is Hayders zesde boek met Jack Caffery in de hoofdrol. 'Mo Hayder heeft een enorm vermogen om haar lezers te choqueren en
te verrassen.' Karin Slaughter
De offerplaats Tana French 2011-05-10 Op een archeologische vindplaats wordt het ontzielde lichaam van de twaalfjarige Katy
Devlin aangetroffen, dat . De politie staat voor een raadsel.. De moordzaak doet Rob Ryan denken aan een traumatische
gebeurtenis uit zijn kindertijd. Langzaam maar zeker raakt hij persoonlijk verstrikt in het politieonderzoek, zich steeds weer
afvragend waarom indertijd zijn twee jeugdvriendjes, Jamie en Peter, nooit zijn teruggekeerd uit het bos en hij wél
teruggevonden werd, onder het bloed. Waarom herinnert hij zich niet wat er gebeurd is? En wat is het verband met Katy Devlin?
Thrillerauteur Tana French (1977) groeide op in Ierland, Italië, de Verenigde Staten en Malawi. Ze heeft als actrice gewerkt voor
film en theater en woont nu in Dublin.
Ocean Breeze Sherryl Woods 2015-03-31 (1) TERUG NAAR DE KUST - Emily Castle aarzelt geen moment als ze hoort dat het
restaurant van haar oma zwaar beschadigd is na een storm. Net als haar twee zussen springt ze onmiddellijk in het vliegtuig,
weg van haar drukke baan en terug naar het kustplaatsje uit haar jeugd. Ze zal haar oma helpen tot het restaurant weer open
kan, en daarna gaat ze snel weer met haar eigen werk aan de slag. (2) HET ZINGEN VAN DE WIND - Gabriella Castle is altijd
gefocust geweest op haar carrière, maar wanneer ze per ongeluk zwanger raakt en haar baan verliest, lijkt alles voor niets
geweest. Zij, die altijd elk detail tot in de puntjes plande, moet zich erbij neer leggen dat haar leven volkomen op zijn kop staat.
Ze vertrekt naar Sand Castle Bay om zich op haar toekomst te beraden. (3) HET RITME VAN DE GOLVEN - Toen ze een tiener
was, was Samantha Castle heimelijk verliefd op Ethan Cole. Geen wonder, want hij was knap én een gevierde footballspeler.
Helaas was ze te verlegen om hem er iets van te laten merken. Die verlegenheid is nu verleden tijd, maar voor Ethan heeft ze
nog steeds een zwak, constateert ze als ze hem na jaren weer ziet. Niet dat ze hem dat nu wél zal laten merken... hij zit duidelijk
niet op liefde en romantiek te wachten! Deze boeken zijn ook los verkrijgbaar.
Tussen water en wind Nora Roberts 2011-10-07 Het begint als een van die gewone, dagelijkse tripjes die Liz met de glasbodem
maakt. De gebruikelijke groep toeristen, haar gebruikelijke uitleg van wat er in de oceaan onder hen te zien is... Alleen doet ze
het dit keer in haar eentje omdat Jerry niet is komen opdagen. Waarom niet, begrijpt ze pas wanneer een van haar passagiers
plotseling alarm slaat en ze hem op de zeebodem ziet liggen, gewikkeld in een ankerketting. Vanaf dat moment is er niets meer
gewoon aan haar leven op Cozumel. Zeker niet nadat Jonas Sharpe is opgedoken, vastbesloten erachter te komen wat er met
zijn tweelingbroer is gebeurd!
Tijdmeters David Mitchell 2019-05-28 ‘Tijdmeters is fantastisch.’ ***** NRC Handelsblad Op een druilerige zomerdag in 1984
ontmoet de van huis weg-gelopen tiener Holly Sykes een vreemde vrouw die haar in ruil voor een slok thee om ‘asiel’ vraagt.
Pas jaren later zal Holly erachter komen wat voor asiel de vrouw precies bedoelde. Tijdmeters volgt Holly’s leven. Van haar
jeugd in het café in Gravesend tot haar oude dag in Ierland. Van het moment dat ze van huis wegloopt tot het moment dat ze
moet overleven in een bijna failliete samenleving. De vroege verdwijning van haar jongere broertje is daarbij een belangrijk
raadsel dat haar hele leven blijft doorwerken. Aan de hand van de ogenschijnlijk gewone Holly Sykes voert David Mitchell de
lezer een bovennatuurlijke oorlog tussen goed en kwaad binnen, die hij tot de laatste pagina spannend weet te houden. De pers
over Tijdmeters ‘David Mitchell laat de lezer op literair gebied alle hoeken van de kamer zien.’ ****de Volkskrant ‘Een knappe,
verbeeldingsrijke, onbegrensde, originele roman.’ Vrij Nederland ‘David Mitchell vraagt asiel in mijn hoofd en hij kan het krijgen.’
***** NRC Handelsblad ‘Entertainment van een verteller die uitstekend op dreef is.’ De Standaard
Duistere ecologie Timothy Morton 2018
De Cynster-zusjes Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica Cynster
is de liefde niet zonder gevaar... (1) HET HEFT IN EIGEN HAND Heather Cynster peinst er niet over om te trouwen! Dat wil
zeggen, op een verstandshuwelijk zit ze absoluut niet te wachten. Heather wil trouwen uit liefde, ze wil overrompeld worden en
veroverd door haar eigen held. Ze weet zeker dat ze zo'n man niet zal vinden op de gebruikelijke - doodsaaie - Londense
balavonden. Vastbesloten haar ware liefde vinden, besluit ze haar heil elders te zoeken - en bezoekt ze een volkomen
onoorbare soiree. Haar gewaagde poging wordt echter ruw verstoord door Timothy Danvers, Viscount Breckenridge, die haar
gebiedt onmiddellijk te vertrekken, nu haar reputatie nog intact is. Tot zijn ontzetting brengt zijn bemoeienis haar juist in gevaar.
Ze wordt door een onbekende man in een rijtuig geduwd en ontvoerd. Timothy zet meteen de achtervolging in om die opstandige
Heather te redden - en misschien wel de held te zijn waar ze al die tijd naar op zoek is geweest. Zal het hem lukken om Heather
uit de handen van haar ontvoerders te bevrijden of wacht haar een erger lot? (2) UIT ONVERWACHTE HOEK Als Eliza Cynster
op het verlovingsbal van haar zus Heather een mysterieus briefje ontvangt, hoopt ze dat het afkomstig is van de man die haar
hart zal veroveren. Vol verwachting snelt ze naar de ontmoetingsplek... Daar wacht echter een duistere figuur die haar bedwelmt
en ontvoert naar Edinburgh. In een wanhopige poging te ontsnappen, weet ze de aandacht te trekken van de eerste de beste
passant: de keurige kamergeleerde Jeremy Carling. Jeremy kan de mooie Eliza Cynster niet aan haar lot overlaten. Hij bedenkt
een ingenieus ontsnappingsplan en bevrijdt haar. Maar voor hoe lang? Want de Highlands zijn onbarmhartig, hun tocht is
hachelijk en de ontvoerders zitten hen op de hielen. Terwijl ze de gevaren het hoofd proberen te bieden, ontdekken Eliza en
Jeremy onvermoede kanten bij zichzelf en bij elkaar. Zijn ze in staat te ontsnappen – en de onverwachte liefde die ze voor elkaar
voelen te omarmen? (3) SPELING VAN HET LOT Voor de eigenzinnige Angelica Cynster is het vinden van de juiste echtgenoot
heel eenvoudig. Want ze weet één ding zeker: haar toekomstige man zal ze direct herkennen. En als haar blik die van een
onbekende heer kruist is haar lot bezegeld. Met deze man gaat ze trouwen! Maar in plaats van haar het hof te maken, doet hij
iets totaal anders. Hij ontvoert haar... Dominic Debenham, de achtste Earl of Glencrae, heeft geen keus. Zijn landgoed en zijn
clan, zijn toekomst, staan op het spel, en alleen zij kan hem helpen – door met hem te trouwen. Maar een huwelijk met
Angelica? Het jongste Cynster-zusje mag dan mooi zijn, maar ze is natuurlijk schandalig verwend en onuitstaanbaar... Angelica
is echter vastbesloten Dominic echt van haar te laten houden, en daar zal ze voor vechten! Deze boeken zijn ook los

verkrijgbaar.
Tussen de leugens Michelle Adams 2020-03-10 Na een ongeluk komt Chloë bij in een ziekenhuis. Haar geheugen is verdwenen.
De mensen aan haar bed zeggen haar ouders en zus te zijn. Zij vertellen haar de details van haar leven. Maar of dit klopt...?
Michelle Adams schreef na Mijn zus haar tweede thriller, Tussen de leugens (Between the Lies). Chloë Daniels komt bij in een
ziekenhuis, haar geheugen verdwenen, geen idee hoe ze er beland is. Ze herkent de mensen aan haar bed niet, ze weet haar
eigen naam niet. Terwijl ze langzaam herstelt, vullen haar ouders en haar zus haar geheugen in met details over haar
succesvolle carrière, haar huis aan de kust en het bijna fatale auto-ongeluk. Maar Chloë krijgt het gevoel dat ze dingen voor haar
verborgen houden en ze is vastbesloten de waarheid te achterhalen... Michelle Adams groeide op in Engeland en woont
tegenwoordig op Cyprus. Voor de fans van S.J. Watson en Clare Mackintosh!
Russische winter Daphne Kalotay 2010-10-20 Russische winter is een indrukwekkende roman over het leven van kunstenaars
en schrijvers onder een totalitair regime, het gebrek aan de vrijheid om te schrijven wat je wilt, te reizen of lief te hebben. Daarbij
is het een prachtig portret van intense liefde en vernietigende jaloezie die uiteindelijk leiden tot desastreus verraad. Nina
Revskaya was in de jaren vijftig de prima ballerina van het Bolsjoi Ballet, tot zij ontsnapte naar het Westen. Tientallen jaren later
woont zij in Boston en besluit haar beroemde collectie juwelen te verkopen om voor altijd een streep onder haar verleden te
zetten. In plaats daarvan wordt ze overspoeld door herinneringen aan haar moederland en de gebeurtenissen die haar leven
destijds hebben bepaald: haar vriendschap met buurmeisje Vera, wier ouders werden gedeporteerd naar een werkkamp, haar
glamoureuze leven als prima ballerina terwijl de Sovjet-Unie leed onder de dictatuur, en haar stormachtige relatie met Viktor, een
charismatische dichter wiens politieke eigenzinnigheid grote problemen veroorzaakte voor hen allebei. Haar halve leven heeft
Nina haar geheimen bewaard, maar twee mensen weigeren het verleden te laten rusten: Drew, een weetgierige werkneemster
van het veilinghuis, en Grigori, een professor Russisch die denkt dat Nina de sleutel heeft tot zijn eigen in nevelen gehulde
afkomst. Samen zetten ze een reeks onthullingen in gang die de levens van alle betrokkenen zullen veranderen.
Talking Book Topics 2012
Dans vol verlangen Emma Darcy 2016-09-01 Nicole is ten einde raad. De dansschool die ze samen met haar moeder runt, is
niet meer te redden van een faillissement, tenzij ze zeer binnenkort iemand vindt die hun schulden wil aflossen. Tijdens een
dansfeest loopt ze die persoon tegen het lijf: Joaquin Luis Sola, de man die ze vijf jaar geleden heeft verlaten omdat hij alleen
maar geïnteresseerd leek in geld verdienen. Joaquin is inmiddels een vermogend man, en hij is bereid haar schulden te betalen.
Maar alleen onder de voorwaarde dat ze drie maanden lang de zijne zal zijn...
De stof van het denken Steven Pinker 2012-07-25 In De stof van het denken beschrijft Steven Pinker op een volkomen nieuwe
manier hoe de menselijke geest werkt. Onze geest is tot stand gekomen in een tijd waarin nagedacht moest worden over stenen,
planten en gevaarlijke beesten. Inmiddels is diezelfde geest in staat natuurkunde te ontrafelen en democratie te bedenken. Hoe
heeft de geest zich zo kunnen aanpassen? Het antwoord is te achterhalen, aldus Pinker, via taal. Hij onderzoekt onze
gesprekken, grappen, conflicten en schetst zo een beeld van de gedachten en emoties die onze mentale levens vormgeven.
Waarom ontstaan taboes? Waarom zijn seks en religie daarmee zo rijkelijk bedeeld? Waarom wordt ons taalgebruik zo indirect
wanneer we onderhandelen, verleiden of proberen iemand om te kopen? De laatste twee Amerikaanse presidenten zijn in de
problemen gekomen vanwege specifieke woorden. Wat is de rol van taal in de conflicten in het Midden-Oosten? Is niet elke strijd
op een bepaald niveau ook een taalstrijd? Steven Pinker bekleedt de Johnstone leerstoel psychologie aan Harvard. Hij is de
auteur van verschillende bestsellers: Het taalinstinct (1994), Hoe de menselijke geest werkt (1998) en Het onbeschreven blad
(2003). Het unieke van Steven Pinker is dat hij zijn antwoorden op veel terreinen zoekt: psychologie, taalkunde, evolutiebiologie en dat maakt hem ook meteen iemand die vanuit veel hoeken op debat en controverse kan rekenen.
Bloed en beenderen Tomi Adeyemi 2018-03-20 Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot een wrede koning
besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest
kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en
een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha. Met de
hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu
voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar
groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor een young adultromandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote
thema's - als ras, politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York
Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
The Publishers Weekly 2009
De koestering van de nacht Stephanie Laurens 2012-08-01 Devon, 1820 Alasdair Cynster, door zijn vrienden Lucifer genoemd,
ontvlucht Londen voordat een horde trouwlustige dames zich op hem de laatste ongehuwde Cynster van zijn generatie zal
storten. Zijn ontsnapping leidt hem regelrecht in handen van het lot, in de vorm van een onweerstaanbare jonge vrouw. Phyllida
Tallent is een eigenzinnige schoonheid die al Lucifers mannelijke Cynster-instincten oproept. Maar de grootste uitdaging moet
nog komen: hoe brengt hij deze weerspannige bruid aan haar koppige verstand dat hij veel meer te bieden heeft dan alleen zijn
lichaam? Phyllida heeft al vele aanzoeken gehad haar charmes zijn door het hele land bekend. Lucifers aanbod om haar alles
maar dan ook alles over de liefde te leren is zowel aanmatigend als heerlijk spannend. Ze heeft gehoord dat het zinloos is om
een Cynster tegen te spreken. Maar Phyllida is beslist niet op haar mondje gevallen.
Dictionnaire de Musique Jean-Jacques Rousseau 1768
Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het symbool verwijst naar de oude wereld, toen Noorse
goden vanuit hun hemelbastion in Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is Asgard een ruïne en de kracht van de
goden is verwoest. Althans, dat denkt iedereen... Malin en haar vrienden staan voor grote uitdagingen: een oude vijand uit het
rijk der doden verslaan en het naderende einde van de wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps te

overleven moet Malin een wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.
Uit onverwachte hoek Stephanie Laurens 2021-02-16 Voor fans van Bridgerton Voor de zussen Heather, Eliza en Angelica
Cynster is de liefde niet zonder gevaar... Als Eliza Cynster op het verlovingsbal van haar zus Heather een mysterieus briefje
ontvangt, hoopt ze dat het afkomstig is van de man die haar hart zal veroveren. Vol verwachting snelt ze naar de
ontmoetingsplek... Daar wacht echter een duistere figuur, die haar bedwelmt en ontvoert naar Edinburgh. In een wanhopige
poging te ontsnappen, weet ze de aandacht te trekken van de eerste de beste passant: de keurige kamergeleerde Jeremy
Carling. Jeremy kan de mooie Eliza niet aan haar lot overlaten. Hij bedenkt een ingenieus ontsnappingsplan en bevrijdt haar.
Maar voor hoelang? Want de Highlands zijn onbarmhartig, hun tocht is hachelijk en de ontvoerders zitten hen op de hielen.
Terwijl ze de gevaren het hoofd proberen te bieden, ontdekken Eliza en Jeremy onvermoede kanten bij zichzelf én bij elkaar...
Marketing Communicatie Patrick de Pelsmacker 2005
Mastered By Love Stephanie Laurens 2009-07-28 The men of the Bastion Club proved their bravery secretly fighting for their
country. Now their leader faces that most dangerous mission of all: finding a bride. As the mysterious leader of the Bastion Club
known as "Dalziel," Royce Varisey, tenth Duke of Wolverstone, served his country for decades, facing dangers untold. But as the
holder of one of England's most august noble titles, he must now take on that gravest duty of all: marriage. Yet the young ladies
the grand dames would have him consider are predictably boring. Far more tempting is his castle's willful and determinedly aloof
chatelaine, Minerva Chesterton. Beneath her serene façade lies a woman of smoldering sensuality, one who will fill his days with
comfort and his nights with sheer pleasure. Determined to claim her, he embarks on a seduction to prove his mastery over every
inch of her body . . . and every piece of her heart.
Verzegeld hart Linda Lael Miller 2020-06-02 Ooit, in Stone Creek, deed hij haar een belofte. Nu moet hij die inlossen... Tien jaar
geleden deed Gideon Yarbro het weesmeisje Lydia een belofte: mocht ze ooit hulp nodig hebben, dan moest ze hem een brief
sturen. Nu is het zover. Lydia, inmiddels een mooie jonge vrouw, roept zijn hulp in omdat ze wordt gedwongen tot een liefdeloos
huwelijk. Gideon besluit haar te kidnappen en zelf met haar te trouwen. Lydia is al jaren heimelijk verliefd op Gideon. Met hem
samenwonen in Stone Creek is als een droom die uitkomt. Toch is ze niet gelukkig: Gideon gedraagt zich afstandelijk, en ze
voelt dat hij iets voor haar verbergt. Als speurder voor Wells Fargo werkt Gideon aan een levensgevaarlijke klus, die als gevolg
heeft dat hij binnenkort Stone Creek voorgoed moet verlaten. Hij wordt verscheurd tussen plichtsbesef en zijn verlangen naar
Lydia. Is hij sterk genoeg om haar achter te laten, zodat ze een man kan vinden die wél bij haar kan blijven?
Nieuwe jongen Tracy Chevalier 2017-07-18 Aanbeland op zijn vierde school in zes jaar tijd, weet diplomatenzoon Osei Kokote
dat hij een bondgenoot nodig heeft wil hij zijn eerste schooldag overleven. Hij heeft dus geluk dat het klikt met Dee, het
populairste meisje van de school. Maar één leerling kan het niet uitstaan getuige te zijn van deze ontluikende verwantschap: Ian
besluit om de vriendschap tussen de zwarte jongen en het gouden meisje te verwoesten. Aan het eind van de dag zullen de
school en haar hoofdrolspelers – zowel de leraren als de leerlingen – nooit meer hetzelfde zijn. De tragedie van Othello wordt
verplaatst naar een voorstedelijk Washingtons schoolplein in de jaren 70, waar kinderen verliefd worden en al voor de lunch niet
meer verliefd op elkaar zijn, en een onverschillig racisme beoefenen zoals ze dat bij hun ouders en leraren hebben opgepikt.
Verteld over de schouders van vier elfjarigen – Osei, Dee, Ian en zijn tegenstribbelende ‘vriendinnetje’ Mimi – zal Tracy
Chevaliers krachtige drama over vrienden die worden uiteengereten door jaloezie, pesten en verraad je wankelend achterlaten.
‘Dit is een beeldende hervertelling van Shakespeare, en de wisselwerking tussen zijn personages en hun motivaties passen
wonderwel in de wrede wereld van het schoolplein.’ – Joanne Harris, auteur van Chocolat ‘Othello gaat over wat het betekent om
een buitenbeentje te zijn, en dat gevoel kan al op jonge leeftijd de kop opsteken. We hebben allemaal weleens aan de rand van
een schoolplein vol pestkoppen gestaan, ons afvragend of we wel geaccepteerd zouden worden.’ – Tracy Chevalier
Kind van een vreemde Alan Hollinghurst 2021-05-21 Wat voor baanbrekende gevolgen Cecil’s gedichten zouden krijgen na zijn
dood, had hij zelf nooit durven voorspellen. Hoe had het zo uit de hand kunnen lopen? De welgestelde poëet Cecil Valance
wordt in 1913 uitgenodigd door zijn schoolvriend George om het weekend door te brengen in zijn families zomerhuis op het
rustieke Engelse platteland. George raakt betoverd door Cecil's charmes, terwijl Cecil gedichten schrijft voor zijn jongere zus
Daphne. Vele jaren later zullen zijn werken vast leesvoer worden op scholen, maar het zal de levens van George en Daphne’s
familie voorgoed veranderen... Alan Hollinghurst (1954) is een Britse auteur die vooral bekend is geworden door zijn
geruchtmakende boek ‘De schoonheidslijn’, waar hij in 2004 de Booker Prize mee won. Hollinghurst schrijft met een frisse blik
over het nette Engeland, waar veel meer achter schuil gaat dan alleen de mooie gebouwen, goede manieren en liefde voor kunst
en literatuur. Hij weet op poëtische wijze thema’s als homoseksualiteit, verlangen en seks te verwoorden op een achtergrond van
het romantische en intellectuele Britse leven. Naast auteur stond Hollinghurst jarenlang aan het hoofd van de The Times Literary
Supplement.
Kloostermoord C.J. Sansom 2011-11-26 In de barre winter van 1537 is Engeland verdeeld: de aanhangers van Henry VIII, die
de Anglicaanse Kerk heeft ingesteld, staan tegenover de katholieken die trouw blijven aan de paus. In naam van de koning bindt
Cromwell, de meedogenloze architect van de reformatie, de strijd aan met het oude geloof. Wanneer een van zijn gezanten in
het klooster van Scarnsea om het leven wordt gebracht, wordt de briljante advocaat Matthew Shardlake op pad gestuurd om de
moord te onderzoeken. Shardlake en zijn jonge klerk Mark ontdekken al snel dat de moord niet op zichzelf staat en dat geen
enkel middel wordt geschuwd om de misdaden binnen de kloostermuren te houden.
Altijd oorlog Hervé Le Corre 2015-12-16 Bordeaux, jaren vijftig. Terwijl de littekens van een duister oorlogsverleden nog duidelijk
zichtbaar zijn, gaat het leven in de Franse stad door als voorheen. Politiecommandant Darlac, die tijdens de oorlogsjaren nog
heulde met de nazi’s, zit weer op zijn post en in Algerije dient zich alweer een nieuwe oorlog aan die vraagt om Franse militairen.
De twintigjarige Daniel verloor tijdens de Duitse bezetting zijn beide ouders, omgekomen in concentratiekampen. Zelf wist hij de
oorlog te overleven, maar het verleden laat hem niet los. Als er plotseling een mysterieuze man in de garage komt waar Daniel
werkt, vindt er gelijktijdig in Bordeaux een serie onverklaarbare gewelddadige acties plaats. Is er een verband?
Politiecommandant Darlac gaat op onderzoek uit en raakt verwikkeld in een duister kat-en-muisspel. Als zijn betrokkenheid bij de
donkere oorlogsgeschiedenis stukje bij beetje aan het licht komt, wordt het Daniel steeds duidelijker wat er werkelijk met zijn
ouders gebeurd is. Altijd oorlog is een ijzingwekkende thriller over de dunne grens tussen goed en fout, over onomkeerbare
keuzes en de gruwelijke geheimen van een oorlog.
De verleider verleid Annie Stuart 2016-04-12 Engeland, 1820 Christian Montcalm is door zijn geld heen. Dat is lastig, maar het is

geen ramp. Hij heeft namelijk een plan. Als hij Miss Hetty Chipple, een rijke jongedame, verleidt en trouwt, zijn al zijn zorgen
voorbij. Er is maar één ding dat in de weg staat: Hetty's gezelschapsdame, die haar goed in de gaten houdt - en die hem meer
intrigeert dan hij wil toegeven. Annelise Kempton kent dit type man: zeer aantrekkelijk, maar een reputatie waar de honden geen
brood van lusten. Ze doet dan ook alles om te voorkomen dat haar beschermelinge in zijn klauwen (en bed!) terechtkomt. Geen
eenvoudige opgave, want Hetty valt als een blok voor de onweerstaanbare schurk. En tot haar grote schrik is ze zelf ook niet
ongevoelig is voor zijn charmes...
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