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Sofia Mozorova en Anna Fedorina ontmoeten elkaar onder
barre omstandigheden in een kamp in Siberië. Ze raken
hecht bevriend. Als de gezondheid van Anna verslechtert,
besluit Sofia te ontsnappen. Ze gaat op zoek naar Vasili,
Anna's jeugdliefde, om hem te vragen om hulp. Na een
maandenlange vlucht slaagt Sofia erin Vasili's dorp te
bereiken en zijn vertrouwen te winnen. Maar terwijl Anna in
het kamp vecht om in leven te blijven, merkt Sofia dat ze
meer en meer voor Vasili's charmes valt... Sneeuwklokjes
van de steppe is het meeslepende en romantische avontuur
van twee hartsvriendinnen in een land zuchtend onder het juk
van een levensgevaarlijke dictatuur.
PCMag.com is a leading authority on technology, delivering
Labs-based, independent reviews of the latest products and
services. Our expert industry analysis and practical solutions
help you make better buying decisions and get more from
technology.
Mississippi, 1929. Millie Reynolds groeit op tijdens de
crisisjaren. Ze wil niets liever dan ontsnappen aan haar
ellendige bestaan: een gewelddadige vader en een moeder
die haar verwaarloost. Vastbesloten gaat ze op zoek naar
een plaats waar ze zich echt thuisvoelt. Dan ontdekt Millie de
sleutel van een kist die verrassende geheimen uit vorige
generaties van haar eigen familie onthult. Wanneer haar
leven een tragische wending neemt, kan Millie dankzij de
mysterieuze inhoud van deze kist eindelijk de langdurige
vicieuze cirkel van waanzin en mishandeling in haar familie
doorbreken. Door dit alles heen ondergaat Millie de
ontroerende ervaring van haar eerste liefde. Tegelijkertijd
wordt haar vertrouwen op God op de proef gesteld. Zal Millie
dankzij de kracht van vergeving uiteindelijk de weg vinden
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naar echte vrijheid?
Roosje vindt het niet fijn om altijd met haar ouders op
vakantie te gaan, zij blijft liever thuis. Haar vriendje Bart vindt
het wel leuk om mee naar de sneeuw te gaan. Vanaf ca. 8
jaar.
Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt haar
beste vriendin niet meer, negeert de avontuurtjes van haar
man en zet elke avond braaf het eten op tafel. Zelfs haar
verlangen naar een kind is door haar man in de kiem
gesmoord. Maar als ze op een dag een artikel leest over het
opruimen van je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de conclusie dat
de wrakstukken van haar leven nooit zullen passen in een rol
vuilniszakken - ze zal groter moeten denken. Daarom roept
ze de hulp in van Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af komt
leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt een vlucht...
Milly Johnson woont met haar man en twee kinderen in
Engeland. Ze schrijft daar aan haar nieuwe roman,
Zomervlinders. 'Het perfecte boek om te lezen voor het
slapengaan, tijdens je vakantie of een middagje op de bank.'
Vrouw.nl 'Heerlijke roman.' Vriendin
Als een echtpaar op een dag verrast wordt met een pakketje
waar een babytje in zit, zijn ze daar heel blij mee, maar
gaandeweg ontdekken zij dat het opvoeden van een kind ook
zijn keerzijde heeft. Dolkomisch prentenboek met vlotte,
ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 7 jaar.
Psychologe Alexandra Blake is door haar minnaar Jeremy
Quinn in seksuele zin wakker gekust. Na een erotische
ontdekkingsreis is zij tot het uiterste verleid. Maar dan wordt
ze in Londen op verdacht professionele wijze ontvoerd en
speelt ze ineens de hoofdrol in een gevaarlijk spel: haar
ontvoerders hopen namelijk met haar hulp de donkerste
enigma's van de vrouwelijke seksualiteit te ontdekken. Ze kan
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niet ontsnappen, maar weet ook niet zeker of ze dat wil. Hoe
ver zal Alexandra gaan om haar verlangens en
nieuwsgierigheid te bevredigen? Gaat dit spel haar te ver, of
is de hoofdprijs het spel misschien waard? Voor de lezers van
Speel met mij, Negentig dagen Genevieve en Vijftig tinten
Grijs.

Laura woont alleen met haar kinderen Betty en Rees
sinds haar man David haar heeft verlaten om een nieuw
gezin te stichten met de jongere Chloe. Wanneer de
negenjarige Betty en haar vriendinnetje om het leven
komen bij een auto-ongeluk stort Laura in en raakt
geobsedeerd door één gedachte: de man die haar
dochter heeft aangereden beroven van datgene waar hij
het meest van houdt, zodat hij weet wat zij doormaakt.
Ze komt erachter wie hij is en begint hem te
achtervolgen.
Met enige tegenzin stelt FBI-agent Patrick Bowers een
onderzoek in naar een dubbele moord in een afgelegen
stadje in het noordwesten van Wisconsin: helemaal niet
de complexe zaak waar hij zich doorgaans in vastbijt.
Maar dan stuit hij op een cybercomplot. Er lopen lijnen
van spionagezaken uit de tijd van de Koude Oorlog naar
de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Terwijl
Bowers de kluwen ontwart, wordt hij geconfronteerd met
oude, amper geheelde wonden uit zijn eigen verleden.
Jedes Jahr geben die Autoren Seminare für Tausende
Digitalfotografen, und fast alle stellen dieselben Fragen
und stehen vor denselben Problemen und genau darum
geht es in diesem Buch. Sie erfahren: die Geheimnisse,
wie Profis Porträts retuschieren, wie man ein Foto
koloriert, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten (Sie
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werden staunen!), wie Sie mit Camera Raw nicht nur
Raw-Fotos, sondern auch JPEGs und TIFFs bearbeiten
(und Sie erfahren, warum das die Profis so toll finden es
ist nämlich einfacher und geht schneller), die
Scharfzeichnungstechniken, die die Profis wirklich
einsetzen, wie Sie mit den allgemeinen Problemen von
Bildern aus Digitalkameras umgehen, inklusive
Entfernung von Störungen und Vermeiden von
Spitzlichtern. Zwar bietet Elements 8 ein paar mehr
Funktionen als Photoshop CS4, dennoch gibt es in
Photoshop CS4 vieles, was Elements 8 nicht kann (zum
Beispiel Ebenenmasken, Kanalmixer, etc.). In diesem
Buch erfahren Sie jedoch, wie Sie das geschickt
umgehen und einige Photoshop-Funktionen in Elements
simulieren können. Und da dieses Buch für Fotografen
geschrieben wurde, verschwendet es Ihre Zeit nicht
darauf, Ihnen zu erklären, wie Sie den richtigen
Bildausschnitt wählen, die Belichtung einstellen etc. Sie
erfahren auch nicht, welche Kamera oder welchen
Drucker Sie kaufen sollten. Nichts außer Elements:
Schritt für Schritt, von vorn bis hinten.
Succesvolle Henri Nouwen klassieker in de vernieuwde
reeks In dit boek denkt Henri Nouwen na over wat het
betekent de beker van het leven te drinken: vasthouden,
heffen en drinken, en verkent zo de geestelijke
horizonten die zich door Jezus' vraag voor ons openen.
Portretten en beknopte informatie over honderd
belangrijke westerse filosofen van de Oudheid tot heden.
Alexa vermoedt dat er meer aan de hand is met de
manier waarop haar vader om het leven kwam. Terwijl
ze aan een nieuw semester op Untreaceable University
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begint en de intrigerende Mary ontmoet, probeert ze te
achterhalen wat haar vader in de laatste maanden van
zijn leven heeft gedaan. Als ze ontdekt dat hij en zijn zus
betrokken waren bij een topgeheim onderzoek naar een
zeventiende-eeuws manuscript over destructieve
magische muziek, roept ze het onheil over zichzelf af; ze
moet opboksen tegen krachten die uit alle macht willen
voorkomen dat de waarheid uitkomt. Die waarheid zal
gruwelijker zijn dan ze zich kan voorstellen. Uiteindelijk
komt ze voor een keuze te staan die niet alleen haar
eigen leven in gevaar brengt, maar ook de levens van
haar beste vrienden kan verwoesten.
Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de
gevangenis komt. Ze heeft op haar zestiende een
gruwelijk misdrijf begaan: ze heeft haar pasgeboren
dochtertje gedood. Eenmaal buiten staat niemand op
Allison te wachten. Haar ouders doen alsof ze niet
bestaat en haar zusje Brynn, die altijd zo dol op haar
was en die Allison zó graag wil spreken, wil niets meer
met haar te maken hebben. Vanuit een opvanghuis
probeert Allison haar leven weer op te pakken en ze
krijgt een baantje bij de lokale boekhandel. Langzaam
maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug.
Tot ze het geadopteerde zoontje van haar baas, de
vijfjarige Joshua, ziet... Net als in haar debuut In stile
gehuld, weet Heather Gudenkauf als geen ander
onderhuidse spanning voelbaar te maken.

Het overrompelende verhaal van een man die
zichzelf is kwijtgeraakt nadat zijn enig kind bij een
verkeersongeluk is omgekomen. Pijn is
onbenoembaar en dus deed hij er tot nu toe het
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zwijgen toe, maar de oorverdovende stilte na de
dood van zijn kind wordt hem te veel. Hij gaat op
zoek naar zijn oorsprong. Zijn zoektocht is een ode
aan zijn dochter. Hij verlaat Nieuw-Zeeland en reist
naar Polen, waar hij de familiegeheimen ontdekt die
in dit land begraven liggen sinds de oorlog. En hij
gaat terug naar Zweden, naar de moeder van zijn
kind, naar de vrouw die hij altijd heeft liefgehad.
Eindelijk weet hij de stilte te doorbreken.
Lekker lezen ondanks dyslexie Dit ebook uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De
letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt.
Getrouwde minnaars Cameron Paradise is een
jonge, blonde en sexy personal trainer. Ze spaart
voor haar eigen studio en laat het wilde LA-leventje
van feesten en drugsgebruik links liggen. Maar dan
ontmoet ze Ryan Lambert, een succesvolle
regisseur. Ryan is getrouwd, maar valt als een blok
voor Cameron. Terwijl Ryan moet kiezen tussen zijn
huwelijk en een toekomst met de vrouw van zijn
dromen, worstelt Cameron met haar eigen duistere
geheimen… Jackie Collins is de meesteres van de
sexy roman. Ze woont in Beverly Hills en kent het
leven van de rich & famous als geen ander.
De winter van 1938 is de koudste sinds
mensenheugenis in Aurora, Kentucky, maar kou bijt
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minder dan armoede. Op een stuk land op een
bevroren helling zorgt Olivia Cross voor haar
kleinzoon Willm, drijft ze een kwakkelende
kruidenierswinkel en tolereert ze Ida, die in de
schuur woont. Ida is haar moeder, maar Olivia zegt:
Toen ik ophield haar maam te noemen, dacht ik dat
er een eind zou komen aan haar aanspraak op mijn
hele hebben en houden. Dat is nooit gebeurd. Sinds
de dood van haar vader heeft Olivia naast Willm
slechts één liefde gekend: Wing Harris. Maar het is
vijfentwintig jaar geleden dat zij elkaar spraken en
haar hoop is verflauwd. Nu jaagt er iemand op de
wolven die Olivias overgrootvader op hun land heeft
uitgezet. Iemand die haar familie bedreigt, maar
waarom? En waarom duikt Willms moeder na
veertien jaar weer op? Olivias speurtocht naar een
uitweg wordt steeds wanhopiger
Winter in de kleine bakkerij aan het strand van Jenny
Colgan is het derde deel van De kleine bakkerij-serie
en een heerlijke feelgood vol humor, passie en
romantiek. Het is winter in de kleine bakkerij aan het
strand en Polly is ervan overtuigd dat dit de beste
kerst ooit gaat worden. Maar wanneer gaat het leven
volgens plan? Want Polly’s beste vriendin vertrouwt
haar een gevoelig geheim toe dat het leven van
Polly en Huckle drastisch kan veranderen. En dan
verschijnt er plotseling een bekend gezicht uit
Polly’s verleden en wordt het nog ingewikkelder.
Polly vindt meestal troost bij het bakken, maar ze
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heeft het gevoel dat het dit keer niet genoeg zal zijn.
Kan Polly alles weer op het goede spoor krijgen en
haar beste kerst ooit vieren met Huckle en
papegaaiduiker Neil?
1950. Bernie Gunther is met vele Duitse
landgenoten naar Buenos Aires uitgeweken, waar
alleen de hoofdcommissaris van de politie zijn
identiteit kent. Dan wordt een jong meisje vermoord
onder gruwelijke omstandigheden, die verdacht veel
lijken op die van de laatste zaak waar Bernie aan
werkte in Duitsland en die hij nooit wist op te lossen.
Het hoofd van de geheime politie vermoedt dat de
moordenaar moet worden gezocht onder een van de
duizenden ex-nazi’s die na 1945 in Argentinië zijn
neergestreken. Wie anders dan Bernie Gunther kan
hij vervolgens om hulp vragen? In de zoektocht naar
de dader komt Bernie meer te weten dan waar de
Argentijnse geheime dienst op had gerekend.
Opnieuw een indrukwekkende thriller met Bernie
Gunther in de hoofdrol, in een verhaal dat zich deels
afspeelt in het vooroorlogse Duitsland, maar voor het
grootste deel in het Argentinië van de jaren vijftig,
toen Juan en Evita Peron op het hoogtepunt van hun
macht waren.
`Een groot talent voor fans van Scandinavische
thrillers is Engelen van sneeuw een must. Bookpage
Voor de lezers van Arnaldur Indidason en Jussi
Adler-Olsen Kaamos: de periode vlak voor Kerst, de
meest sombere tijd van het jaar in Fins Lapland. De
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niet-aflatende duisternis en extreme kou boven de
Noordpool zorgen ervoor dat iedereen een beetje
buiten zichzelf raakt misschien wel net genoeg om
een moord te plegen. Een knappe Somalische
immigrante wordt dood gevonden midden in een
besneeuwd veld, haar lichaam is op gruwelijke wijze
verminkt en er staat een racistische spreuk in haar
borst gekerfd. Aan het hoofd van het onderzoek
staat Kari Vaara, hoofdinspecteur van het
plaatselijke politiekorps. Vaara, eens een gelauwerd
agent in de grote stad, heeft zich teruggetrokken in
zijn geboortedorp om oude wonden te laten helen,
maar ziet zich nu voor de zware taak geplaatst om
zonder hulp van buitenaf deze zaak op te lossen.
James Thompson, geboren en getogen in het oosten
van Kentucky, is al ruim tien jaar in Finland en woont
tegenwoordig in Helsinki. Voordat hij zich fulltime op
het schrijven stortte heeft hij Fins gestudeerd, waar
hij nu vloeiend in is, heeft hij gewerkt als barman,
fotograaf, handelaar in zeldzame munten en militair.
Het leven dient in scène te worden gezet. En je
leven in scène zetten, dat kun je niet aan anderen
overlaten. Dat moet je zelf doen. Robert G. Mehlman
wil de werkelijkheid produceren zoals anderen
boeken, films en schilderijen produceren. "Het waren
deze kleine toneelstukjes die mij gelukkig maakten.
Het moment dat ik zelf begon te geloven in de
zorgvuldig door mij geënsceneerde werkelijkheid,
dat was het moment van de euforie. Het moment dat
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het verhaal dat je zelf hebt bedacht er met je
vandoor gaat. Het moment dat je het idee hebt dat er
eindelijk iemand aan de andere kant van het
schaakbord heeft plaatsgenomen, dat je niet meer
tegen jezelf speelt. Dat moment, dat is het moment
van de euforie." Mehlman, schrijver van 268 Op de
wereldranglijst en werkend aan zijn magnum opus,
ziet zichzelf als parasiet die naar verlossing zoekt. In
plaats daarvan vindt hij roem met zijn internationale
bestseller De Pools-joodse keuken in 69 recepten.
Kookboekenschrijver was niet zijn eerste keus, en
roem is een lek luchtbed, maar dat beseft hij pas als
hij midden op zee zit. Arnon Grunberg (1970)
publiceerde onder meer het bekroonde en
internationaal geprezen Blauwe maandagen, het al
even succesvolle Figuranten en het
boekenweekgeschenk De heilige Antonio. Hij woont
en werkt in New York.
De Britse Angela Clark heeft haar leven in New York perfect
voor elkaar. Tot ze haar baan als blogger kwijtraakt - en de
immigratiedienst daar lucht van krijgt. Al snel ligt er een brief
op de mat waarin staat dat Angela's werkvisum wordt
ingetrokken. Om in het land te mogen blijven, zal ze binnen
een maand een baan moeten vinden. Of een echtgenoot. Ze
heeft alleen het flauwe vermoeden dat haar knappe vriendje
Alex bepaald niet staat te springen om met haar te trouwen.
Tijdens een meidenweekend in Las Vegas met haar beste
vriendin Jenny hoopt Angela haar zorgen even te vergeten.
Samen gaan ze zich te buiten aan alle decadentie die de stad
te bieden heeft: cocktails, extravagante outfits, clubs en
natuurlijk brengen ze een bezoekje aan een van de vele
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trouwkapellen. Angela houdt stug vast aan het credo: what
happens in Vegas stays in Vegas. Helaas blijkt de realiteit
iets ingewikkelder in elkaar te zitten...
"The 34 papers presented in this book represent our best
effort to present a diverse and comprehensive overview of
key issues in the management and realization of digitization
projects. ... This is, above all, a book written by practitioners
for practitioners who together recognize the critical needs and
goals in digitization in our industry"--P. x-xi.
De voorlopigheid van het denken is een thema dat
ogenschijnlijk slechts af en toe in Heideggers denkweg
opduikt. Toch is het de achtergrond van waaruit de schrijver
Heidegger leest. Heidegger karakteriseert het denken dat de
vraag naar het zijn wil beantwoorden zelf uitdrukkelijk als iets
voorlopigs. Dit betekent dat het een voorbereidend denken is,
in de zin van vooruitlopen of voorgaan, zodat het denken
ruimte maakt voor wat komt en wat kan gebeuren. Op deze
manier kan gesproken worden van een voorganger die de
banen en wegen vrij legt waarin het denken zich kan
voltrekken. Deze voorlopigheid heeft daarom ook betrekking
op het vooruitlopen van de denker. Het is het denken van
iemand die voorgaat in het denken. Tegelijk is het denken
voorlopig in de zin van voorbijgaand, immers alleen een
denken wat zoekend en tastend is en daardoor in staat is een
gedachte terug te nemen, probeert zich af te stemmen op de
zaak die het wil denken. Daarin komt de eindigheid van het
denken aan het licht.
Sam Bourne, De eindafrekening Dertien miljoen daders. De
grootste misdaad uit de menselijke geschiedenis. Tom Byrne
is een gedesillusioneerde advocaat die werkt voor de hoogste
bieder. Hem wordt gevraagd een blunder voor de VN in de
doofpot te stoppen - een routineklus, lijkt het - maar al snel
wordt hij achtervolgd en met de dood bedreigd. Hij is midden
in iets groots beland, maar wat? Byrne ontdekt een
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schokkend feit: er zijn dertien miljoen oorlogsmisdadigers
bekend uit de Tweede Wereldoorlog. Elf van hen hebben de
doodstraf gekregen, driehonderd zijn gevangen. De rest heeft
zijn straf weten te ontlopen. Nog veel schokkender echter is
Toms ontdekking van een geheime broederschap die al in de
oorlog is opgericht en die nu probeert dit onrecht alsnog
ongedaan te maken...
In mei 1995 verdwijnt Billy Colenso, een jonge Amerikaanse
hulpverlener in Bosnië. Een uitgebreide zoektocht in de
heuvels ten zuiden van Banja Luka levert niets op en
aangenomen wordt dat hij is vermoord. Zes jaar later
ontvangt advocaat Cal Dexter een verzoek om hulp. Het
stoffelijk overschot van Billy is gevonden en zijn grootvader,
een invloedrijke zakenman, wil alles op alles zetten om de
moordenaar voor het gerecht te slepen. Dexter is de
aangewezen persoon om deze klus te klaren. Niet omdat hij
een gerespecteerd advocaat is, maar omdat hij naast zijn
dagelijkse werkzaamheden nog een specialiteit heeft: het
opsporen van personen die niet gevonden willen worden,
waarbij elk middel is geoorloofd. En zo begint de jacht op
Zoran Zilic, een van de ergste misdadigers die de oorlog in
Joegoslavië heeft voorgebracht. Zilic, een vertrouweling van
Slobodan Milosevic, is ontsnapt aan de troepen van SFOR en
heeft zich in Zuid-Amerika verschanst. Dexter krijgt opdracht
hem op te sporen en naar de Verenigde Staten te brengen,
waar hij berecht kan worden. Maar wat Dexter niet weet, is
dat ook de CIA geïnteresseerd is in Zilic, en wel om heel
andere redenen...
The Art of Botanical & Bird Illustration is a guide for
contemporary artists aspiring to master shape, color, and
texture and render beautiful, realistic, and vibrant botanical
artwork! An expert botanical artist educates you about the
tools and materials traditionally used in botanical illustration,
including pencils, colored pencils, watercolor, gouache, and
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pastels. This thorough yet easily digestible guide includes
overviews of key illustration techniques and basic color theory
and mixing and is loaded with exercises designed to help you
learn to see shape, value, and form. By learning to
understand plant life and anatomy, you can craft elegant
flowers, leaves, trees, and much more in no time! To bring it
all together, The Art of Botanical & Bird Illustration includes
step-by-step demonstrations to follow along with as you
practice taking sketches and transforming them into fully
rendered, colorful pieces of fine art.
Skys moeder is aromatherapeute in Londen, maar door haar
ziekte kan ze weinig doen. Als Sky met een parfumflesje in
zijn hand in slaap valt, stravageert hij naar een andere tijd en
komt hij terecht bij een monnik in Giglia, bij ons beter bekend
als Florence. Daar leert hij over de vorige stravaganti en de
bedreiging van de Chimicis. In het hier en nu wordt hij iets
gelukkiger, met zijn moeder gaat het beter, en hij leert Nicolas
en Georgia (de hoofdpersonen uit Stad van sterren) kennen.
Sky krijgt zelfs een vriendin, Alice. Terwijl het in Giglia
intussen steeds gevaarlijker wordt, loopt de oude vete tussen
de Chimici-familie en de Nuccifamilie hoog op. Alle
stravaganti zullen nodig zijn om Arianne, de mooie duchessa
van Bellezza, te beschermen. Vooral nu de groothertog
nieuwe plannen voor haar heeft. Kan Sky ervoor zorgen dat
de rust terugkeert in Talia? Parfum, gif, zwaardgevechten,
juwelen, een duel en liefdesverhalen, dat is Stad van
bloemen.

Filmische en beklemmende thriller in de sfeer van
Twin Peaks, Lost en Shutter Island. Regisseur M.
Night Shyamalan (van onder meer The Sixth Sense
en Unbreakable) heeft in opdracht van FOX een tvserie van deze trilogie gemaakt. De serie wordt
vanaf juli 2014 op FOX
uitgezonden. Welkom in
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Wayward Pines, een dorpje met 461 inwoners.
Idyllisch gelegen in een vallei en omgeven door
schilderachtige bergpartijen waan je je haast in een
modern paradijs ware het niet dat het dorp door een
onder stroom staand hek met daarop prikkeldraad is
omgeven, dat scherpschutters het 24 uur per dag in
de gaten houden en er in het hele dorp verborgen
cameras hangen die elk woord en elke beweging
registreren. De inwoners weten geen van allen hoe
ze er terecht zijn gekomen. Hun wordt verteld waar
ze komen te wonen, waar ze komen te werken en
met wie ze moeten trouwen. Sommigen denken dat
ze dood zijn. Anderen denken dat ze onderdeel zijn
van een bizar experiment. En iedereen droomt er
stiekem van om te vluchten, maar degenen die het
proberen komen voor een angstaanjagende
verrassing te staan. Ethan Burke heeft de wereld
achter de afscherming gezien. Hij is de sheriff en de
enige die de waarheid kent Wayward Pines is niet
zomaar een dorp. En wat er zich aan de andere kant
bevindt, is een nachtmerrie die ieders voorstellingen
te boven gaat. `Je voelt met Ethan Burke mee, alsof
je samen met hem in het dorpje gevangen zit. Het is
een van die boeken waarvan je op het einde zowel
spijt als opluchting voelt. Superaanrader!
Bangersisters.nl
Digitization in the Real WorldLessons Learned from
Small and Medium-sized Digitization
ProjectsLulu.com
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De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een
snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte
moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een
seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst
professioneel te werk, laat geen sporen achter en
heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een
zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de
leer geweest bij haar moeder en is nu de perfecte
moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de
verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt
geleid door de gedachte dat er geen goed en geen
kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een
vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De
negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De
perfecte moordenaar' een snoeihard verhaal
neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de
diepere, onderliggende thema's over goed en
kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.
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