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Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door een tragisch
ongeluk om het leven komt. Hun moeder besluit dat Celeste nu als haar broer door het
leven moet... Celeste en haar tweelingbroer Nobel zijn onafscheidelijk, tot Nobel door
een tragisch ongeluk om het leven komt. Dit verlies is meer dan hun moeder, die erg
bijgelovig is, kan verdragen. In een wanhopige poging om de geest van haar zoon in
leven te houden, verplicht ze Celeste haar haar af te knippen, jongenskleren te dragen
en zelfs Nobels identiteit aan te nemen. Het meisje in Celeste is bijna verdwenen,
totdat een knappe jongen naast haar en haar moeder komt wonen. Celeste strijdt met
haar ontwakende vrouwelijkheid en herontdekt zichzelf, met het risico dat haar moeder
wraak zal nemen...
Diary of an American Boy: A Poet, Athlete, Stud, and a LiarCharlie PrattCongressional
RecordProceedings and Debates of the ... CongressPillar of FireChristian Home
Educators' Curriculum ManualElementary GradesGrove PublishingFeestelijk
hakenTirion Creatief
In 1984 stopte John Costello's leven. Maar zijn hart bleef kloppen... Hij en zijn vriendin
Nadia waren het slachtoffer van een van de beruchtste Amerikaanse seriemoordenaars
aller tijden. Nadia was op slag dood, maar wonderbaarlijk genoeg overleefde Costello
de brute aanval. Door die gebeurtenis is hij ernstig geestelijk beschadigd en wordt zijn
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leven beheerst door angsten en neuroses. Desondanks is er niemand die méér weet
over seriemoordenaars dan hij. Twintig jaar later overspoelt een nieuwe golf van
moorden New York, schijnbaar willekeurig, tot Costello een complex patroon ontdekt
dat de delicten onderling verbindt. Maar deze duistere kennis brengt zijn leven opnieuw
in gevaar.
Als een Amerikaans gezin voor het eerst sinds de jaren zeventig weer bijeen komt
vanwege de ruimtereis van de dochter, leidt dit tot veel problemen, maar ook tot inzicht
en herstel.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie
vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga
ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele vragen, maar de
antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische
adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om
zo je weg naar geluk te bewandelen.
Thousands of immigrants in the Netherlands are struggling with their new language.
Even for those familiar with the grammar and have a large vocabulary, the every day
use of Dutch remains difficult. With this book Afshin Afkari provides immigrants from
Iran and Afghanistan with an access to over 7000 Dutch expressions and figures of
speech.
Met een pijl in zijn arm probeert Hylas aan zijn achtervolgers te ontsnappen. Hij is zijn zusje
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kwijt en hij gaat met gevaar voor eigen leven naar haar op zoek. Het is 3500 jaar geleden in
een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de aarde beeft en de zon brandt. Op
zijn zoektocht ontmoet hij vijanden en maakt hij vrienden.
Ondanks het feit dat Mma Ramotswe in Botswana een nieuwe zaak krijgt, blijft ze druk met de
dagelijkse beslommeringen rond haar privéleven.
De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg dat je niet te veel materiële ballast krijgt,
dan kun je meer van het leven genieten. Mooie gekleurde platen over twee bladzijden beelden
deze geschiedenis uit
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar krijgt van de CIA, zijn oude werkgever, de opdracht
een gewetenloze wapenhandelaar te elimineren.
Wie is een god en wie is een beest? Dat is de vraag waar het om draait in deze weergaloze
nieuwe thriller van de bekroonde schrijver Denise Mina. Een postkantoor in Glasgow in de
week voor Kerstmis. Martin Pavel ligt op de vloer, zijn blik houdt die van een kind vast, terwijl
boven hen gemaskerde overvallers met ak-47 s en de grootvader van de jongen uittorenen. De
oude man probeert de kalmte te bewaren door de overvaller te helpen geld in te laden. Dan
opeens laat hij zich neerschieten, zonder een vin te verroeren, zonder protest, zonder zichzelf
te verdedigen. Martin brengt het kind in veiligheid, om daarna spoorloos te verdwijnen.
Rechercheur Alex Morrow wordt op de zaak gezet. Waarom bood de grootvader zijn hulp
aan?Was het een genereuze daad van zelf opoffering, of deelden hij en zijn moordenaar een
duister verleden? Politieke samenzweringen en de corrupte onderwereld van Glasgow komen
samen in Goden en beesten van Denise Mina, dat met veel oog voor detail is geschreven.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Feestelijk haken! In deze Handmade diva
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staan de leukste haakprojecten om van elke gelegenheid iets feestelijks te maken! Van
gehaakte ringen om te dragen tijdens een feest, gehaakte vlaggetjes om een kinderpartijtje
aan te kleden tot gehaakte cadeautasjes en -doosjes om een cadeau nog persoonlijker te
maken. Dit boek bevat in totaal 15 kleine haakdecoraties om snel en eenvoudig te maken.
Inclusief stap-voor-stapfoto's en patronen om direct aan de slag te gaan! * 20 haakprojecten
voor feestelijke gelegenheden * Van Kerstmis tot Pasen en (kinder)verjaardagen * Haken
gecombineerd met stof * Creaties van stof gemaakt met de yoyo-maker Kijk voor meer
informatie op www.handmadedivas.nl
Baantjer & De Waal zijn zowel auteur, titel, als personage in deze spannende en ontroerende
detective over een oudere rechercheur (en zijn veel jongere compagnon) die door zijn
superieuren op een zijspoor wordt gezet nadat zijn vrouw is overleden. Baantjer & De Waal is
een uniek samenwerkingsproject van twee kanonnen in de Nederlandse detective- en
politiewereld.
Ines Ledda is het vierde meisje dat in drie jaar tijd verdwijnt op Sardinië. Verschillende
onderzoekers zoeken, verschillende partijen blijken betrokken, maar naar de samenhang
tussen de moorden blijft het lang gissen, tot het Sardijnse zwijgen toch doorbroken wordt en
een smerig geheim het daglicht ziet.
Als ik s ochtends door de stoffige, rumoerige straten van Kathmandu loop op zoek naar een
goede foto, kijk ik naar de mensen die voor mijn neus mijn pad kruisen. Sommigen kijken me
aan, glimlachen naar me wanneer ik dat doe. Anderen negeren me. Ze zijn in gedachten
verzonken. Waar denken ze aan? Of interesseert de zoveelste toerist hen gewoon niet zo?
Een stelletje Nepalese kindjes rent giebelend een stukje met me mee. Ze zien er anders uit
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dan de kindjes in Amsterdam. Een paar hebben een rode stip boven hun neus. Zwarte kool
onder hun ogen. Ze groeien op als hindoe of boeddhist. Maar hoe anders zijn ze nou eigenlijk
in essentie? Het giebelen is toch echt overal hetzelfde. Dat heb ik gezien. KAN HET? KAN
ÉÉN FOTOGRAAF IN VIJF JAAR TIJD ALLE HOOFDSTEDEN VAN DE WERELD
FOTOGRAFEREN? Voor Jeroen Swolfs is het geen vraag, hij doet het. Al sinds hij op z'n
derde voor het eerst van huis wegliep, voelt hij de onbedwingbare drang om te reizen,
ontdekken en zijn ervaringen te delen. Hij had een droom: het straatleven van alle hoofdsteden
ter wereld fotograferen en daarmee een beeld van de mensheid anno nu neerzetten. Jeroen
zette alles opzij om zijn droom waar te maken. Streets of the World is het intrigerende verslag
van jaren van plannen maken, presenteren, investeren en durven dromen. Het avontuur begint
in Azië waar hij in een razend tempo de eerste vijftig steden zal fotograferen. Eenmaal op reis
vraagt hij zich af of stedelingen in Beirut, Pyongyang en op Nauru echt zo veel van ons en
elkaar verschillen als hij van tevoren dacht. Onderweg ontmoet hij dronken avonturiers,
bewapende criminelen, boeiende vrouwen en vooral... zichzelf.
Een Amerikaanse biochemicus ontdekt een nieuwe organische giftige stikstof en gaat dit
uittesten op zichzelf.
Voor Aurora is het precies waar ze bang voor was. Precies waarom ze de liefde zo lang uit de
weg is gegaan. Tot ze David ontmoette. Door hem is ze aan het wankelen gebracht en heeft
ze haar emoties toegelaten - met deze heftige reactie als gevolg. Tijdens een onschuldige
boswandeling, terwijl David wilde bloemen voor haar plukt. In plaats van zich van haar af te
keren, zoals haar allereerste geliefde deed, accepteert David haar zoals ze is. Toch blijft ze
reserves houden, met het resultaat dat hun relatie ten slotte strandt. Terecht? Of ligt het aan
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haar en moet ze eindelijk in zichzelf durven te geloven?
Deel 2 in De bron-serie ‘Alle ingrediënten voor een goede thriller worden ingezet, met een
grandioos resultaat.’ The New York Times Voor de fans van George R.R. Martin en Stephen
King Van een afstandje lijkt het een alledaags boerengezin met een heel gewoon leven. Maar
buiten het erf van deze vredige boerderij heerst de duisternis. Fallon Swift is bijna dertien en
weet nauwelijks hoe de wereld er vroeger uitzag. De stad waar haar ouders ooit woonden is
sinds het uitbreken van de Plaag een ruïne, opgeëist door de natuur. Slechts een enkeling
waagt zich buiten, waar gangs de dienst uitmaken. Op mensen met bijzondere gaven, zoals
Fallon, wordt gejaagd. Toch zal ze haar veilige thuis moeten verlaten. Fallon is De Ene, en het
is slechts een kwestie van tijd tot haar ware identiteit aan het licht komt. Als ze blijft, brengt ze
niet alleen zichzelf, maar haar hele familie in gevaar. Fallon vlucht naar een schuilplaats in het
bos. Daar bereidt de eeuwenoude Mallick haar voor op de toekomst. Ze krijgt gevechtstraining,
bestudeert oude geneeswijzen en leert krachten te gebruiken waarvan ze het bestaan nooit
had vermoed. Als de tijd daar is, zal ze een zwaard oppakken en vechten. Want alleen als
Fallon haar lot aanvaardt, kan de wereld weer de oude worden. De pers over Het begin ‘Het
betoverende tweede deel van De bron-trilogie is stoer en adembenemend.’ Kirkus Reviews
‘Roberts weet precies hoe ze haar publiek moet betoveren. Kruip met dit boek op de bank en
bid dat jij een van de overlevenden bent.’ The Washington Post ‘Nora Roberts heeft ons met
Het begin enorm verrast. Gelukkig is het een eerste deel van een serie. Hopelijk ligt het
vervolg snel in de boekhandels!’ Chicklit.nl
Corinne Hofmann is bekend geworden door de wereldwijde bestseller De blanke Masai, waarin
zij haar leven als Samburu-bruid beschreef. Veertien jaar na haar avontuurlijke vlucht met haar
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dochtertje Napirai keert Corinne Hofmann voor het eerst terug naar Kenia, het land dat ooit
haar thuis was. Ze is te gast op de filmset van de bioscoopfilm De blanke Masai, waar haar
indrukwekkende levensgeschiedenis aan de zijde van de Samburu-krijger Lketinga wordt
verfilmd.In Barsaloi, in het hoogland van Kenia, komt het tot een emotioneel weerzien met
Lketinga; met haar Afrikaanse schoonmoeder Mama; met Lketinga s broer James en met hun
nichtje Saguna, die inmiddels is opgegroeid tot een jonge vrouw. Ook ontmoet zij pater Giuliani
op zijn nieuwe missiepost in het Ndoto-gebergte, die haar destijds heeft geholpen bij haar
vlucht terug naar Europa. Jaren na dato kan Corinne eindelijk zélf aan haar Afrikaanse
vrienden en familie uitleggen waarom ze destijds de moeilijke beslissing heeft moeten nemen
om samen met haar dochter Napirai de Samburu-stam te verlaten.Weerzien in Kenia is een
ontroerend boek waarin Corinne Hofmann verslag doet van haar emotionele reis. Met haar
bezoek aan Kenia, waar haar avontuur achttien jaar geleden tijdens een vakantie begon, kan
zij eindelijk de cirkel van haar bijzondere verleden sluiten.
Polly Prince doet haar uiterste best om het noodlijdende reclamebureau van haar vader te
redden, die alleen maar aandacht heeft voor zijn nieuwste jonge vlam. Tot haar ontzetting
komt ze erachter dat het bedrijf is opgekocht door de vijand uit haar jeugd: Damon Doukakis.
Uitgerekend zijn zusje is degene met wie haar vader ervandoor is, en dat zint Damon helemaal
niet - net als veel aan Polly hem niet zint. Haar uitdagende kleding, bijvoorbeeld. Dat het háár
creatieve inbreng is die het bureau draaiende houdt, weet hij niet. Hij zal de boel weleens even
veranderen. Wat hij niet verwacht, is dat zij hém zal veranderen! Dit boek is ook verkrijgbaar in
een 8-in-1 Bouquet eBundel.
Na een lange autorit komt Gaby aan bij haar nieuwe werkgever om te solliciteren naar de baan
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van nanny. Een adembenemend knappe man doet open. Tot haar verbijstering gooit hij de
deur voor haar neus dicht. Dít misverstand wordt gelukkig snel opgehelderd. Daarna blijken er
echter nog meer uit de weg geruimd te moeten worden. Een ervan is dat het niet verstandig
zou zijn je hart te verliezen aan je baas. Dit boek is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
‘Wees voorzichtig met wat je wenst. Ik weet er alles van.’ De vertelster in De ijskoningin is
acht jaar oud als ze in een boze bui haar moeder dood wenst, zoals kleine kinderen dat
kunnen doen. Maar haar wens komt uit:die avond komt haar moeder bij een auto-ongeluk om
het leven. Getraumatiseerd door de kracht van haar gedachten sluit ze zich van de wereld af
en wordt ze, in haar eigen woorden, een 'ijskoningin'. En dan wordt ze getroffen door de
bliksem...
Een Afrikaans verhaal is afkomstig uit de bundel Over en sluiten, die nog negen andere
spannende korte verhalen over gevechtspiloten in de oorlog bevat.Een man ontrafelt het
mysterie van zijn verdwenen melk en komt daarbij voor een verrassing te staan. Roald Dahl,
de alom geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele
andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor volwassenen.
Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van
vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal
worden genoemd.
Vanaf de zestiende tot de achttiende eeuw verschenen in ons land vele prachtig vormgegeven
emblemata-bundels, waarin woord en beeld samengaan. Zinnebeeldige voorstellingen, die
betrekking kunnen hebben op de liefde, het maatschappelijk of godsdienstig leven, werden op
spitsvondige wijze van diepere betekenissen voorzien. Vooraanstaande auteurs als P.C. Hooft,
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Roemer Visscher, Joost van den Vondel en Jacob Cats schreven verrassende verzamelingen.
De in de bloemlezing gepresenteerde emblemen vormen een afspiegeling van het leven van
de mens dat als een cyclus werd voorgesteld. Die cyclus dient als leidraad en valt min of meer
samen met enkele favoriete thema's in de Nederlandse emblemataliteratuur. De Alfa-reeks
omvat Poëzie, proza en toneel uit verschillende eeuwen en van verschillende auteurs. De
reeks richt zich in eerste instantie op eerste- en tweedejaars studenten Nederlands, maar is
ook bedoeld voor een in literatuur geïnteresseerd publiek. De teksten zijn, waar nodig, door
deskundigen van commentaar en woordverklaringen voorzien.

Een jonge Britse leraar raakt als gast van een wonderlijke oudere man op een
Grieks eiland verstrikt in diens mystificaties.
Sterf voor mij Een ijzingwekkende thriller over een sadistische seriemoordenaar
die er genoegen in schept zijn slachtoffers te horen schreeuwen en hen
uiteindelijk vermoordt met middeleeuws wapentuig. Is hij op tijd te stoppen?
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