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Curiosity House The Screaming Statue
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond
op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een
gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de
schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en
overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller.
Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient
een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief
géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The
New York Times
Een bundel met 3 ebooks van Jojo Moyes samen voor slechts 12,50. Deze bundel bevat de
prachtige romans Voor jou, Een leven na jou & Dichtbij jou. ‘Jojo Moyes’ oprechtheid, gevoel
voor humor en scherpzinnig inzicht in wat het is om menselijk te zijn, maken van haar boeken
echte must-reads!’ – Emilia Clarke, actrice
Veertien griezelverhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde. Mensen reisden naar het einde van
de wereld om het te vinden. Ze logen ervoor om het te krijgen. Ze deden er zelfs een moord
voor. Toen werd er, eindelijk, een behandeling voor gevonden. De regering verlangt nu van
haar burgers dat deze tegen liefde behandeld worden wanneer ze achttien jaar oud worden.
Lena Haloway keek altijd uit naar de dag van haar genezing. Een leven zonder liefde is een
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leven zonder pijn: veilig, afgepast, voorspelbaar en gelukkig. Maar vijfennegentig dagen voor
haar behandeling overkomt Lena het onmogelijke: ze wordt verliefd. Lauren Oliver studeerde
af aan de University of Chicago en volgde een Master of Fine Arts aan New York University.
Ze werkte bij een uitgeverij en is nu fulltime schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New York.
Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de gruwel van de oorlog en de
onmogelijkheid van de liefde Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans
krijgsgevangenenkamp aan de Birma-Siam Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts
Dorrigo Evans achtervolgd door een vroegere liefdesaffaire met Amy, de jonge vrouw van zijn
oom. Terwijl hij knokt om zijn manschappen van uithongering, cholera en andere wreedheden
te redden, krijgt hij een brief die zijn leven voor altijd zal veranderen.De smalle weg naar het
verre noorden is een gruwelijk mooi coming-of-ageverhaal, niet alleen over de
onmenselijkheden en de verschrikkingen van de oorlog, maar ook over de liefde in al haar
vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld die hunkert naar passie en erkenning, alleen
maar om erachter te komen wat hij verloren heeft.
Amsterdam, 1631: Sara de Vos wordt als eerste vrouwelijke schilder toegelaten tot het Gilde
van Sint Lucas, waar ook Rembrandt en Vermeer lid van zijn. Meer dan driehonderd jaar later
is haar enige overgebleven werk een intrigerend landschap met een meisje in de sneeuw. New
York, 1957: Eleanor Shipley, een Australische studente kunstgeschiedenis, krijgt van een
dubieuze kunsthandelaar het verzoek een kopie van het schilderij te maken. De beslissing die
ze neemt, heeft ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven. Sydney, 2000: Eleanor is
universitair docent en conservator gespecialiseerd in vrouwelijke schilders uit de Gouden
Eeuw. Ze organiseert een tentoonstelling en tot haar schrik worden zowel het echte schilderij
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als haar vervalsing ingestuurd.
Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom in de eeuwigheid! Als Brie
wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog
niet klaar om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en
Weg), komt Brie erachter dat liefde veel ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half
Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een geheim
over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe
gids en collega-Verloren Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen
heeft.
De Delirium amoris-trilogie van Lauren Oliver is een fenomeen: een New York Timesbestseller, in meer dan 32 landen verschenen en meer dan 1 miljoen boeken werden verkocht.
De trilogie gaat over Lena die leeft in wereld waar liefde verboden is en als een ziekte wordt
beschouwd.
De hospita is afkomstig uit de bundel Op weg naar de hemel, die nog tien andere spannende
korte verhalen over de duistere facetten van het menselijke karakter bevat.Een jongeman op
zoek naar een slaapplaats ontmoet een bijzonder toeschietelijke hospita. 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.
Like its ambitious companion novel, Replica, this far-reaching novel by the powerhouse author
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of Before I Fall and the Delirium trilogy digs deep into questions of how to be a human being in
a world where humanity cannot be taken for granted. In the world outside of the Haven
Institute, Lyra and Caelum are finding it hard to be human-and Lyra, infected at Haven with a
terrible disease, finds her symptoms are growing worse. When Caelum leaves without warning,
Lyra follows him, seeking a pioneering organization in Philadelphia that might have a cure. But
what they uncover there is a shocking connection to their past, even as their future seems in
danger of collapsing. Though Gemma just wants to go back to her normal life after Haven, she
soon learns that her powerful father has other plans for the replicas-unless she and her
boyfriend Pete can stop him. But they soon learn that they aren't safe either. The Haven
Institute wasn't destroyed after all, and now Gemma is the one behind the walls. Bestselling
author Lauren Oliver brings the Replica duology to a shocking close in Ringer, but like both
Gemma and Lyra, you won't be able to leave the world of Haven behind after you've turned the
last page.
'De GVR' won in 1984 een Zilveren Griffel. Een bestseller van kinderboekenschrijver Roald
Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. The BFG werd al twee
keer verfilmd, de laatste keer door Steven Spielberg. Dit e-book kun je op je smartphone,
tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Sofie ligt ’s nachts in bed, maar slaap is wel het laatste waar ze aan
denkt. Voor haar raam staat een reus zo hoog als een huis, die haar uit bed plukt en ontvoert!
Maar Sofie heeft geluk. Deze Grote Vriendelijke Reus spreekt eigenaardig en gebruikt de
raarste woorden, maar is wel heel aardig. Wat hij Sofie echter vertelt over de andere reuzen is
vreselijk. Sofie en de GVR bedenken een slim plan, waardoor alle kinderen weer veilig in hun
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bed kunnen liggen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
Kepala Mengerut telah berlalu, kini saatnya Patung-Patung Menjerit beraksi untuk membuat
para pengunjung terpaku. Diorama lengkap TKP pembunuhan yang mencekam, mulai dari
ranjang sampai noda darah. Seorang wanita kaya yang cantik digetok sampai mati oleh sang
suami! Dumfrey yakin ini adalah salah satu ide paling brilian yang pernah dia ciptakan.
Nyatanya tidak. Tidak ada pengunjung yang datang ke museum, para penampil mulai
bersitegang, dan mereka terancam kelaparan. Yang lebih buruk, bisa jadi museum akan
segera ditutup dan mereka semua akan hidup luntang-lantung. Belum lagi beberapa kasus
pembunuhan yang seolah menjadi kutukan dan terus membawa-bawa nama museum. Sam,
Pippa, Thomas, dan Max harus melakukan sesuatu! Namun, mengapa mereka terus
merinding seolah tengah diawasi? Apakah si jahat Rattigan, pria yang “menciptakan” mereka
telah kembali? Buku kedua yang memiliki banyak BENDA-BENDA MISTERIUS DAN
MENAKJUBKAN di alamnya, seperti: - Howie, si “PEMUDA BURUNG HANTU” yang
kepalanya bias berputar 360° - Patung-patung lilin yang sempurna dan sangat
MENYERAMKAN - Pemuda luar biasa kurus bernama CHUBBY - Kaki mekanis yang sungguh
MENGERIKAN YANG MASIH TIDAK AKAN KAU TEMUKAN DALAM BUKU INI: - Kisah yang
MEMPERINGATKANMU tentang berlari dengan gunting - Sayuran BERGIZI yang tidak enak. Dongeng sebelum tidur yang MANIS tentang seekor kelinci nakal. - Dua CIUMAN BASAH di
pipi dari bibimu, Mildred. [Mizan, Noura Books, Nourabooks, Novel, Fiction, Fantasi, Horor,
Misteri, Terjemahan, Indonesia]
In this third book in the exceptional Curiosity House mystery series by bestselling author
Lauren Oliver and mysterious recluse H. C. Chester, four children must uncover the evil
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Nicholas Rattigan's newest dastardly scheme, wage war with a rival freak show, and deal with
a spy who may have infiltrated their happy home. Sam, Philippa, Thomas, and Max have just
started to recover from their capture and subsequent escape from Rattigan. But the children's
lives don't stay quiet for long. A slew of bank robberies is terrorizing the city. And when
Professor Farnum, the ringmaster of the museum's now immensely popular flea circus, is
charged with murder, the search for the real killer uncovers a plot much bigger than any
individual crime-a plot that can only be the work of Nicholas Rattigan.
WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een
exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL
BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier
studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur Willem, de
excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St. Francis. Jude is
teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over
zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt
zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig
van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een
duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van
goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist
dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara
groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met
Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en
werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
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Vloekwerk en oplichterij, magie en maffia gaan hand in hand in de wereld van Cassel
Sharpe. Hij dacht altijd dat hij een gewone jongen was, totdat hij ontdekte dat zijn
broers zijn herinneringen manipuleren. Nu kent hij de waarheid: hij is de machtigste
vloekwerker van allemaal. Met één simpele aanraking kan hij alles en iedereen in iets
anders veranderen. Zo werd zijn geliefde Lila een witte kat. Sinds ze weer menselijk is,
heeft Cassels moeder Lila vervloekt om van hem te houden. Als Lilas liefde net zo nep
is als de verzonnen herinneringen van Cassel, kan hij niks geloven van wat zij zegt of
doet. Dan wordt Cassels oudste broer vermoord en dwingen The Feds Cassel om de
enige aanwijzing te ontmaskeren een mysterieuze vrouw met rode handschoenen die
gezien is op de plek des onheils. Maar ook de maffia is op zoek naar Cassel. Hij moet
hen alle twee een stap voor blijven om te overleven. Maar waar kan hij heen als hij
zelfs zichzelf niet kan vertrouwen?
Harry kan niet wachten tot hij terug mag naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en
Hocus-Pocus, om aan zijn vierde schooljaar te beginnen. Maar voor het zover is, wordt
hij door de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de Duffelingen opgehaald, om mee
te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan nog niet dat er dat jaar op
Zweinstein een nog groter en spannender evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle
opwinding en magische gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn lessen te
concentreren. Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort, met
behulp van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die
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Niet Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan, wordt steeds groter...
Four extraordinary children must avenge their friend's death, try to save their home,
and unravel the secrets of their past . . . before their past unravels them. Pippa, Sam,
Thomas, and Max are happy to be out of harm's way now that the notorious villain
Nicholas Rattigan is halfway across the country in Chicago. But unfortunately their
home, Dumfreys's Dime Museum of Freaks, Oddities, and Wonders, is in danger of
closing its doors forever. But their troubles only get worse. The four friends are shocked
when their beloved friend, famous sculptor Siegfried Eckleberger, is murdered. As they
investigate, they find clues that his death may be tied to the murder of a rich and
powerful New York heiress, as well as to their own pasts.
André Acimans Vind me, het langverwachte vervolg op zijn bestseller Noem me bij
jouw naam, keert hij terug naar zijn hoofdpersonen, 15 jaar na die allesbepalende
zomer. Vind me van André Aciman is het langverwachte vervolg op zijn bestseller
Noem me bij jouw naam. In Vind me keert André Aciman terug naar de hoofdpersonen
van zijn wereldwijde bestseller, vijftien jaar na die allesbepalende zomer. Elio's vader
Samuel – gescheiden – is op weg naar Rome om een bezoek te brengen aan zijn zoon,
die pianist geworden is. In de trein raakt hij in gesprek met Miranda, een jonge
fotograaf. Het is een ontmoeting die zijn leven voorgoed zal veranderen. Elio verhuist
kort daarop naar Parijs, waar ook hij een intense relatie krijgt, terwijl Oliver – inmiddels
professor in de Verenigde Staten en vader van twee volwassen zoons – overweegt
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terug te keren naar Italië. Naar degene van wie hij nooit afscheid heeft kunnen nemen.
André Aciman schrijft in Vind me opnieuw op meesterlijke wijze over gevoel,
emotionele nuances en verlangen. Vind me voert de lezer terug naar de magie van een
van de bekendste hedendaagse romances en toont de kracht van ware liefde.
Four orphans are shocked when their beloved friend, sculptor Siegfried Eckleberger, is
murdered. As they investigate, they find clues that his death may be tied to the murder
of a rich New York heiress as well as to their own past.
Hisham Matar kan na de dood van Khaddafi eindelijk naar het land van zijn jeugd
terugkeren en op zoek gaan naar zijn vader Hisham Matar was negentien toen zijn
vader werd ontvoerd en in een Libische gevangenis verdween. Vader en zoon zouden
elkaar nooit meer zien. Tweeëntwintig jaar later, na de val van Khaddafi, kon Hisham
eindelijk weer terugkeren naar het land van zijn jeugd en op zoek gaan naar zijn vader.
In dit hart- verscheurende boek beschrijft hij zijn terugkeer naar een land en een familie
die hij dacht nooit meer terug te zullen zien. De terugkeer is een intens, persoonlijk en
toch universeel verhaal over verlies en wat het betekent een mens te zijn.
Patung-patung Menjerit telah dienyahkan dari Museum Aneh tapi Nyata Dumfrey. Kini
saatnya memperkenalkan Burung Api. Namun, burung yang pintar bicara itu selalu
melontarkan ejekan kepada siapa pun yang berani dekat-dekat sehingga mustahil
menampilkannya ke muka publik. Padahal, atraksi Jenderal Farnum juga harus batal
karena 100 kutunya tewas. Sang tertuduh adalah Erskine, si pembasmi hama, yang
Page 9/18

Access Free Curiosity House The Screaming Statue
kemudian ditemukan mati terbunuh. Jenderal Farnum pun menjadi tersangka! Thomas,
Pippa, Sam, dan Max kembali bertindak sebagai detektif. Namun, penyelidikan itu
malah mengarahkan mereka kepada plot kejahatan yang jauh lebih mengerikan:
pembunuhan besar-besaran di New York City! Dan, siapa lagi yang punya ide jahat
seperti itu selain musuh abadi mereka, Nicholas Rattigan?

Modekoningin Lucretia Cutter heeft kwade plannen, die levensgevaarlijk zijn voor
Darkus, zijn neushoornkever Baxter en alle andere kevervrienden. Darkus moet
haar en haar spionerende gele lieveheersbeestjes te slim af zijn. Zal het hem
lukken de keverkoningin te stoppen?
Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft
Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en waarom is Cordy
na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk,
leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk
huis, op het eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus
heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun
wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en verlegen oudste zus, de wilde
middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze
elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar.
Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie
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zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op
hadden durven hopen.
Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en Jenna Blum: ‘Wat ze achterliet’ van
Ellen Marie Wiseman is een ontroerende roman over een moeder die zich
opoffert voor haar dochter. Tien jaar geleden schoot Izzy Stones moeder haar
vader dood in zijn slaap. De inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar moeder
op te zoeken in de gevangenis en laat haar brieven ongeopend. Haar
pleegouders werken in een lokaal museum en vragen haar hulp bij het
catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op de zolder van een al lang
geleden gesloten staatsinrichting. Daar, te midden van stapels achtergelaten
bezittingen, vindt Izzy een oud dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige Clara
Cartwright zich gevangen tussen haar strenge ouders en haar liefde voor een
Italiaanse immigrant. Ze wijst een gearrangeerd huwelijk af en haar woedende
vader stuurt haar naar een deftig tehuis voor psychische patiënten. Maar als hij
zijn fortuin verliest in de Beurskrach, wordt Clara overgeplaatst naar een
eenvoudige staatsinrichting. Clara’s levensverhaal opent Izzy’s hart: wat is de
werkelijke reden achter de bizarre daad van haar moeder? Naast haar parttime
baan als boekhouder besloot Ellen Marie Wiseman haar hart te volgen en met
schrijven te beginnen. Haar droom kwam uit met het verschijnen van ‘De
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pruimenboom’, dat in Nederland lovend werd ontvangen.
**From the bestselling author of Panic, soon to be a major Amazon Prime TV
series** It's been five years since Mia and Brynn murdered Summer Marks, their
best friend, in the woods. Increasingly obsessed with a novel called The Way into
Lovelorn and by their fan-fiction imagining of its sequel, the girls were drawn by
an undertow of fantasy into the magical world they'd created. But eventually, their
delusions turned sick, and the Shadow, Lovelorn's central evil, began to haunt
them. Or so the story goes. The only thing is: they didn't do it. Brynn and Mia
have both found different ways to hide from their notoriety, seeking refuge from a
world that hates them-a world that will never feel magical, or safe, ever again. On
the anniversary of Summer's death, a seemingly insignificant discovery
resurrects the mystery and pulls Mia and Brynn back together once again. But as
past and present, fiction and reality, begin again to intertwine, Brynn and Mia
must confront painful truths they tried for so long to bury-and face the long
shadow of memory that has, all this time, been waiting. In this engrossing, twisty
novel, New York Times bestselling author Lauren Oliver weaves an
unforgettable, mesmerizing tale of exquisite obsession, spoiled innocence, and
impossible friendships. *************** PRAISE FOR LAUREN OLIVER 'Hugely
moving and gorgeously written . . . an extremely clever and well-written novel that
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is ultimately uplifting' - Heat on Before I Fall 'This book will take your breath away'
- She
Donker getij is het voorlaatste deel in de Waterfire Saga. Boordevol politieke
intriges en huiveringwekkende spanning! Eens was ze een verloren prinses,
maar nu is Serafina de zelfverzekerde leider van de Black Fin Resistance. Terwijl
ze werkt aan het saboteren van haar vijand en het werven van bondgenoten,
worden haar vrienden geconfronteerd met hun eigen uitdagingen. Ling wordt
gedeporteerd naar een gevangeniskamp; Becca ontdekt een beschamend
geheim. Ava kan niet terug naar huis, omdat de doodrijders wachten op haar
komst. En het wordt steeds moeilijker voor Serafina’s verloofde Mahdi om de
schijn op te houden dat hij verliefd is op Lucia Volerno. Als Lucia’s ouders
achterdochtig worden, is zijn leven – en alle hoop voor Serafina – voorbij. •
Internationale bestsellerauteur • Derde boek in een reeks van vier epische
verhalen
In this second book in the New York Times bestselling Curiosity House series by
exceptional author Lauren Oliver and shadowy recluse H. C. Chester, four
extraordinary children must avenge their friend’s death, try to save their home,
and unravel the secrets of their past . . . before their past unravels them. Pippa,
Sam, Thomas, and Max are happy to be out of harm’s way now that the
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notorious villain Nicholas Rattigan is halfway across the country in Chicago. But
unfortunately their home, Dumfreys’s Dime Museum of Freaks, Oddities, and
Wonders, is in danger of closing its doors forever. But their troubles only get
worse. The four friends are shocked when their beloved friend, famous sculptor
Siegfried Eckleberger, is murdered. As they investigate, they find clues that his
death may be tied to the murder of a rich and powerful New York heiress, as well
as to their own pasts. This is the second book in the series and so boasts many
wondrous and mysterious things inside, such as: · Howie, the “Human Owl,”
whose head turns just about all the way around · A mean but important house cat
· Some perfectly ghastly wax sculptures · A very thin boy named Chubby · An
awful mechanical leg It continues not to have: · A cautionary tale about running
with scissors · A list of time-consuming chores · Nutritious and decidedly not
delicious vegetables · A perfectly sweet bedtime story about a wayward bunny ·
Two wet kisses on the cheek from your aunt Mildred Learn more about the series
online at www.thecuriosityhouse.com.
Le Petit Musée des Horreurs de Dumfrey, où vivent Pippa, Sam, Thomas et Max,
est à deux doigts de fermer ses portes. Définitivement. Comme si cela ne
suffisait pas, leur ami, le célèbre sculpteur Siegfried Eckleberger, est assassiné.
Bouleversés mais décidés à le venger, les quatre orphelins mènent l’enquête.
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Très vite, des indices révèlent que la mort du sculpteur serait liée au meurtre
d’une riche héritière de New-York, ainsi qu’à leur propre passé...
Mitchell Zukor wordt na zijn studie in dienstgenomen door een mysterieus
adviesbureau, Future World. Hij moet kansberekeningen uitwerken. Die worden
vervolgens verkocht aan bedrijven, om ze te vrijwaren van aansprakelijkheid bij
natuurrampen. Dit is maatschappelijk onverantwoord ondernemen, maar het
bedrijf doet ongekend goede zaken. Mitchell gaat volledig op in zijn werk en zijn
enige link met de realiteit vormt dan nog Elsa Bruner, een vriendin met een heel
andere levenshouding die een levensbedreigende ziekte heeft. En dan, net op
het moment dat Mitchells voorspellingen een nachtmerrieachtige climax naderen,
voltrekt zich in Manhattandaadwerkelijk een ramp. Hij verkeert als geen ander in
de positie hier munt uit te slaan, maar tegen welke prijs? Kleine kans op morgen
is een ongelooflijk spannende pageturner, maar ook een verrassend
liefdesverhaal en een indringende en geestige zoektocht naar elementaire thema
s als het wezen van angst, verbeelding en beschaving.
Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het dikste meisje van het land en Jack is
de eeuwige lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten zijn ze allebei vooral kwaad, maar
al snel daarna verrast. Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder
eenzaam ze zich voelen. Op mijn schouders is een indringend en bijzonder
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liefdesverhaal.
Deze fascinerende roman zindert van het vuur van fel verzet, verboden liefde en
de vonken van een revolutie die op het punt staat uit te barsten. Lena is in de
Wildernis beland, zonder Alex, maar met vele anderen die hebben besloten het
leven in eigen hand te nemen. Een ruig en hard leven, zonder luxe, maar met
liefde.
Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort, voelt ze zich diep
vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden,
want één misstap, en de mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth
Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar tellen
passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze jongen die resoluut wordt
afgekeurd door Becky, belangstelling voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds
leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als
de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika dat ze
voor zichzelf én Logan had moeten opkomen. 'Met haar geestige, charmante
vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te winnen.' The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend grappige
vertelstijl.' - Publishers Weekly
De Erfenis van de Keizer is het derde en laatste deel van de trilogie van auteur
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Brian Staveley die begon met Het Bloed van de Keizer en Het Vuur van de
Keizer. De eeuwenoude Csestriims zijn terug om hun zuivering van de mensheid
af te maken; legers marcheren richting de hoofdstad, zuygers – eenzame wezens
die hun krachten uit de natuurlijke wereld halen om hun buitengewone talenten te
voeden – manifesteren zich aan alle kanten om de uitkomst van de oorlog te
beïnvloeden; en onvoorspelbare goden die er een eigen agenda op na houden
betreden de aarde in mensengedaantes. Maar de keizerlijke familie die in het
midden van dit alles staat – Valyn, Adare en Kaden – komt erachter dat zelfs als
ze deze holocaust in hun wereld overleven, hun conflicterende toekomstvisies
niet meer zijn te verzoenen. ‘De beste fantasy-trilogie van het moment!’
Irokuro.com ‘Brian Staveley laat zien hoe je een epische fantasy-trilogie eindigt.’
io9.com
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor
iedereen die genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green.
Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de
zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een
verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand
komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste op een privé-eiland voor de kust van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
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hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek.
En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige levende
bewoner van een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn
spookachtige beschermers nog leefden, maar hij leert ook hoe hij zichzelf kan
laten verdwijnen. En dat komt hem goed van pas! Maar kan een jongen,
opgevoed door geesten, de wonderen en verschrikkingen van zowel de wereld
van de levenden als van de doden aan? En dan zijn er ook nog gruwels en
nachtmergels, demonen die noch bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit
ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als Coraline en Ster zo
betoverend en verrassend dat kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen
gaan. '
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