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Als kruimeldief leefde hij in de schaduwen van de stad... Dit derde en laatste deel van
de Legenden vertelt het verhaal van kruimeldief Robbie, die onverwacht een grote rol
krijgt in de geschiedenis van Krondor. Hoewel hij echt een van de besten in zijn vak is,
en zeker beter dan zijn leeftijdgenoten, is Robbie toch echt niet meer dan dat: een
kruimeldiefje. Tot hij prins Arutha helpt prinses Anita uit de klauwen van de zwarte
hertog te redden, wat hem op een levensgevaarlijke vete met diens kornuiten komt te
staan. Gesteld voor de keuze besluit Robbie zelf de stad te verlaten, liever dan in een
verzwaard vat op de bodem van de zee terecht te komen.Hij vlucht naar Land's End,
waar hij met zijn vingervlugheid zijn kostje bij elkaar hoopt te kunnen scharrelen. Maar
al snel brengen zijn bravoure en zijn grote mond hem weer in een lastig parket - een
parket dat zijn dood wel eens zou kunnen worden...
In Wat nooit is verteld probeert de jonge Afro-Amerikaan Lamont Williams iets van zijn
leven te maken, Henryk Mandelbrot overleefde de Holocaust en beleeft opnieuw het
verleden op zijn sterfbed en Adam Zignelik, een docent geschiedenis, vecht voor zijn
carrière en grote liefde. De drie levens komen samen in een groots verhaal over liefde,
schuld, geheugen en onverwacht heldendom. Schokkend, menselijk, briljant Elliot
Perlman ontroert met zijn roman over de schokkende gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog en de harde strijd van Afro-Amerikanen om burgerrechten. Aan de hand
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van onbekend historisch materiaal leidt Perlman de lezer van het Europa van net na de
oorlog via de zwarte burgerrechtenbeweging in de jaren zestig naar hedendaags New
York. `Uitmuntend. Schokkend, menselijk en briljant. The Times `Van een geweldige
rijkdom, boeiend en gelaagd. Zijn meest krachtige werk tot nu toe. The Washington
Post `Een verpletterend aangrijpend werk dat het verdient om gelezen en herinnerd te
worden. The Globe and Mail `Een aangrijpende pageturner. Publishers Weekly
Winnaar Man Booker Prize 2013 De literaire roman Al wat schittert van de NieuwZeelandse schrijver Eleanor Catton, Winnaar van Man Booker Prize 2013. Het is 1866,
en Walter Moody is naar Nieuw-Zeeland gekomen om z'n geluk te beproeven.
Wanneer hij aankomt in zijn hotel stuit hij op een groep van twaalf mannen die in het
geheim bijeen zijn gekomen om een reeks onopgeloste zaken te bespreken. Moody
raakt tegen wil en dank verstrikt in het mysterie. In Al wat schittert schept Eleanor
Catton een prachtige wereld, bevolkt door avonturiers, waarzeggers en goudzoekers.
Na De repetitie vestigt Catton zich met Al wat schittert definitief als een ster aan het
literaire firmament.
Met ‘De lerares van Fellsworth’ is Sarah Ladd er opnieuw in geslaagd een historische
roman te schrijven die bol staat van romantiek en spanning. Annabelle Thorley raakt
alles kwijt na het faillissement van haar vader. Haar verloofde verlaat haar en ze is
overgeleverd aan haar broer, die alleen om zichzelf geeft. Ze ziet maar één uitweg:
werk zoeken. Ze gaat aan het werk als lerares op Fellsworth, het landgoed van haar
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oom en tante. Daar ontmoet ze weduwnaar Owen Locke. Maar in plaats van het eind
van alle problemen, is dit in feite pas het begin... De historische romans van Sarah
Ladd lees je in één adem uit. Eerder schreef zij ‘De winkel aan Blinkett Street’ en ‘Het
woud van Emberwilde’.
The second part of the book focuses on codon usage bias.
‘Een literair kunststuk (...). Wonderlijk, geestig en verbazingwekkend veelzijdig is deze
roman.’ – Trouw Kerewin Holmes heeft zich teruggetrokken in een zelfgebouwde toren
aan de kust van Nieuw-Zeeland. Haar isolement wordt doorbroken door een
merkwaardig jongetje dat niet kan spreken en dat wordt opgevoed door zijn pleegvader,
een Maori-fabrieksarbeider. Kerewin is een verhaal vol liefde, tederheid en geweld,
waarin twee culturen op aangrijpende wijze met elkaar worden verweven.
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-ofageverhaal, 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
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hunkert naar passie en erkenning, alleen maar om erachter te komen wat hij verloren
heeft.
Als zanger van de Nederlandse rockgroep De Dijk én als dichter heeft Huub van der
Lubbe al jaren een grote schare fans. Treffend en herkenbaar weet hij steeds weer
gebeurtenissen, gevoelens en observaties in woorden te vangen. Guichelheil bevat alle
liedteksten sinds Geregeld leven (2003), een twintigtal nieuwe verzen en diverse
vertalingen. Een nieuw hoogtepunt in het oeuvre van deze muzikant en dichter pur
sang.
This database encompasses all aspects of the impact of people and technology on the
environment and the effectiveness of remedial policies and technologies, featuring
more than 950 journals published in the U.S. and abroad. The database also covers
conference papers and proceedings, special reports from international agencies, nongovernmental organizations, universities, associations and private corporations. Other
materials selectively indexed include significant monographs, government studies and
newsletters.
Hou jij er ook van om je huis om te toveren tot een warme thuis, om van je kerstboom
een unieke creatie te maken en je familieleden te verwennen met leuke zachte
cadeautjes? Dit winterse haakboek heeft het allemaal! De Italiaanse Ilaria Caliri is
verzot op amigurumi. Ze hoeft maar naar een bol garen te kijken en de inspiratie voor
een nieuw figuurtje borrelt al op. Dit boek verzamelt haar leukste winterse figuurtjes,
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zoals een vrolijke Kerstman, speelse elfjes en een knuffelbare sint-bernardshond. Daalt
de temperatuur onder het vriespunt? Neem dan een bolletje garen en dit boek op je
schoot, en je bent zo in Winter Wonderland! Dit boek bundelt 15 patroontjes, eenvoudig
zelf te maken en volledig aan je eigen voorkeur aan te passen. Beginners kunnen na
een korte introductie tot de verschillende steken en technieken ook meteen aan de
slag. Ilaria Caliris patroontjes waren ook al te vinden in de populaire Zoomigurumireeks.
Isaac, een vluchteling uit Oeganda, strijkt neer in de VS. Hij wordt verliefd en bouwt een
nieuw leven op met Helen, zijn maatschappelijk werker. Zijn ogenschijnlijk kalme
bestaan in de Midwest wordt overschaduwd door het verleden waar hij amper zijn
mond over opendoet. Niet alleen om wat hij heeft gedaan, ook om wie hij heeft
achtergelaten: de dierbare vriend, de charismatische leider die hem de revolutie liet
kennen en toen alles opofferde om hem te redden. Mengestu?s thema?s ?
ballingschap, verlies, eenzaamheid ? opnieuw prachtig uitgewerkt.
‘In romans met een grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele
verbintenis met de wereld bloot.’ – Nobelprijscomité 2017 Na de zelfmoord van haar
dochter blijft Etsuko, een Japanse weduwe die in Engeland woont, alleen achter met
haar herinneringen. Deze voeren haar terug naar een warme zomer in Nagasaki en de
strijd van haar en haar familie om na de oorlog een nieuw bestaan op te bouwen. Als
haar herinne ringen zich concentreren rond haar vreemde vriendschap met Sachiko –
een rijke vrouw die tot armoede is vervallen – en haar dochter Mariko, nemen zij een
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macabere wending. Heden en ver leden worden vermengd in een verhaal van een
aangrijpende ontroering.
Moordenaar des Konings is het tweede deel van Robin Hobbs trilogie De Boeken van
de Zieners. Een klassieker op het gebied van de moderne fantasy. Fitz heeft zijn eerste
gevaarlijke missie als moordenaar des konings maar net overleefd. Verslagen en bitter
zweert hij zijn eed aan koning Vlijm te verbreken. Maar liefde en andere dringende
zaken doen hem toch terugkeren naar de Hertenhorst, waarna hij terechtkomt in een
dodelijke intrige van de koninklijke familie. De Rode Kapers beginnen ondertussen met
nieuwe, dodelijke aanvallen aan de kust en laten afgebrande dorpen en krankzinnige
slachtoffers achter. Maar het koninkrijk wordt ook van binnenuit aangevallen: verraders
bedreigen de troon van de zieke koning. In deze tijden van nood ligt het lot van het
koninkrijk in de handen van Fitz – en zijn rol in de redding van het rijk zou wel eens het
ultieme offer kunnen worden. ‘Elke nieuwe roman van Robin Hobb is er een om te
vieren.’ George R.R. Martin Trefwoorden: De Boeken van de Zieners, Fitz, Nar, Bij,
George R.R. Martin
In het Manhattan van net na de millenniumwisseling zijn drie dertigers op zoek naar het
ware geluk. Het zijn Danielle, een beginnende, terughoudende televisie-producente, die
jaagt op het documentaire-idee waarmee ze in één klap haar reputatie kan vestigen.
Marina, de beeldschone dochter van een bekende liberale journalist, die om in alle rust
te kunnen werken aan de voltooiing van haar eerste boek, intrekt bij haar ouders in het
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kolossale appartement aan Central Park. En ten slotte Julius, een homoseksuele
freelance journalist die vernietigende boekrecensies schrijft en dolgraag een glamoreus
New Yorks leven wil leiden zonder al te veel inspanningen.
In ‘Toen wij wezen waren’ van Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro schrijven we 1930.
Christopher Banks is Engelands meest gevierde detective; de zaken die hij behandelt,
zijn in Londen het gesprek van de dag. Maar één onopgeloste misdaad blijft de
ogenschijnlijk afstandelijke Banks achtervolgen: de geheimzinnige verdwijning van zijn
ouders in het oude Sjanghai, toen hij nog klein was. ‘Toen wij wezen waren’ speelt
zich afwisselend af in Londen en Sjanghai tijdens het interbellum. Het is een verhaal
van herinneringen, intriges en de behoefte om terug te keren. Kazuo Ishiguro is een
van de meest bekroonde en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017
werd zijn oeuvre bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een
grote emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld
bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Een zich in het Sydney van de negentiende eeuw afspelend liefdesverhaal van een
goklustige Anglicaanse predikant en een rijke erfgename die is gefascineerd door glas.
In welk land baby's ook worden geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben allemaal tien
vingertjes en tien teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen in zachte kleuren en
een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Door een toevallige ontmoeting met een knappe jongeman ziet een Australische
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paaldanseres zich ineens gebrandmerkt als een gevaarlijke terroriste.

Een schrijver van beschouwende teksten raakt in een intrige verwikkeld met zijn
redactionele assistente.
De nieuwste roman van de auteur van Aan de rand van het meer nu in midprice
Een groep jonge, veelbelovende kunstenaars onder leiding van de
charismatische Edward Radcliffe neemt in de zomer van 1862 haar intrek in een
prachtig landhuis aan de oever van de Theems in Oxfordshire. Ze zijn van plan
zich een zomer lang onder te dompelen in creativiteit en inspiratie. Maar aan het
eind van die zomer is een van hen dood, een van hen verdwenen en is een
onbetaalbaar erfstuk gestolen. Meer dan honderdvijftig jaar later vindt Elodie
Winslow een leren tas met daarin de foto van een mooie jonge vrouw in
victoriaanse kleding, en een tekening van een prachtig huis in de bocht van een
rivier. Elodie herkent het huis van een sprookje dat haar moeder haar altijd
vertelde toen ze klein was, maar haar oom, haar enige nog levende familielid, wil
niets zeggen als hij de foto van de vrouw ziet. Wat is er al die jaren geleden
gebeurd in dat schitterende huis? En waarom voelt Elodie zich zo geroepen het
mysterie te ontrafelen? De pers over Kate Morton ‘Een spannend en boeiend
verhaal, vol mysteries.’ NBD Biblion ‘Een zeer ontroerend en aangrijpend
verhaal.’ Hebban.nl ‘Een boek om ’s nachts bij kaarslicht te verslinden.’ Boek
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Magazine
James Lovelock komt in Novaceen met een nieuwe theorie over de toekomst van
het leven op aarde. Lovelock, de schepper van de Gaia-hypothese, auteur van
de wereldwijde bestseller Gaia, en de grootste denker over milieu van onze tijd,
betoogt dat het Antropoceen – het tijdperk waarin de mens met technologie over
de wereld begon te heersen – na 300 jaar ten einde is. Een nieuw tijdperk is al
begonnen. Welkom in het Novaceen. Kunstmatige intelligentie zal nieuwe
levensvormen creëren. Ze zullen 10 000 keer sneller denken dan wij en ze zullen
ons beschouwen zoals wij planten beschouwen: als hopeloos traag werkende en
denkende mechanismen. Maar dat betekent niet dat de mens een gewelddadig
einde tegemoet gaat. Deze hyperintelligente wezens zullen net zo afhankelijk zijn
van de gezondheid van de planeet als wij. Op honderdjarige leeftijd heeft James
Lovelock het belangrijkste en meest fascinerende werk van zijn leven
geschreven.
Een jonge Australiër blikt terug op zijn jeugd tijdens de Vietnam-oorlog, in een
maatschappij die hem vooral kil en bizar toeschijnt.
Het is 1527, en de Sacco di Roma is in volle gang: een woeste plundering
waarbij Rome door een huurleger volledig onder de voet wordt gelopen. Terwijl
de stad in brand staat weten twee van haar meest kleurrijke bewoners te
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ontsnappen. Fiametta is een wonderschone courtisane, Bucino de dwerg die
haar met raad en daad bijstaat. Vroeg in de ochtend na de overval gaan ze op
weg naar Venetië, een stad waar, menen zij, het geld op straat ligt. Bucino is
slim, zijn ogen zien alles en hij heeft een scherpe tong, Fiametta is mooi en
handig. Al snel doen zij met hulp van een jonge, blinde genezeres en een
scanduleuze dichter uit Rome weer goede zaken. Maar Venetië is een stad die
zo zijn eigen verlokkingen kent en de grootste uitdaging blijkt uiteindelijk die
jonge, blinde vrouw die hun leven en uiteindelijk ook hun hart binnen weet te
dringen – met vernietigende gevolgen voor allen.
Hoe laat je zien wat er in een land gebeurt? George Packer ging praten met
Amerikanen uit alle geledingen van de samenleving omdat hij wilde weten wat de
crisis nou écht betekent. Dus sprak hij met fabrieksarbeider Tammy Thomas,
onvermoeibaar ondernemer Dean Price en Silicon Valley-wonderkind Peter Thiel.
Hij vertelt het verhaal van een conservatieve journalist en van een
wereldvermaarde rapper met wie gaat het goed, met wie slecht? Het resultaat is
een portret van een verscheurd land. De ontluistering van Amerika is dertig jaar
recente geschiedenis die leest als een road novel. Packer registreert slechts, hij
oordeelt niet. Zijn onderneming is monumentaal en hij slaagt op grootse wijze.
De ontluistering van Amerika is een authentiek, poëtisch, warm en pijnlijk raak
Page 10/12

Online Library Gina Wilson Graphing Vs Substitution
portret van een uitzonderlijk land.
Filosofische benadering van de geschiedenis van de evolutietheorie.
In hedendaags Melbourne geeft een man tijdens een barbecue een jongetje een klap, hetgeen
onvoorziene gevolgen heeft voor alle betrokkenen.
Codon EvolutionMechanisms and ModelsOxford University Press
Een groep Schotse kolonisten, die zich in de 19e eeuw in Australië heeft gevestigd, neemt een
blanke jongeman op die sinds zijn schipbreuk bij de aboriginals heeft gewoond.
11 Kay Scarpetta 'Ik staar de duisternis in, half gelovend dat ik, als de morgen komt, zal
ontdekken dat wat er is gebeurd, gewoon weer een van mijn akelige dromen is geweest.' Kay
Scarpetta is kapot van de brute aanslag op haar leven. Ze zoekt steun bij een vriendin, de
psychiater Anna Zenners. Maar ook hier komt ze niet tot rust. Het wapen waarmee
commissaris Diane Bray is vermoord, wordt aangetroffen in Scarpetta's huis en de bewijzen
tegen Kay stapelen zich op. Als laatste strohalm rest er voor Kay Scarpetta niets anders dan
een beroep te doen op Het eindstation, een organisatie waarbij haar nichtje Lucy Farinelli
betrokken is... Sinds het verschijnen van haar debuut Fataal weekend is Patricia Cornwell niet
meer weg te denken van het internationale thrillerfront. `Een verhaal vol prachtige dialogen en
onverwachte wendingen.' Brabants Dagblad
Om te ontsnappen aan de herinneringen aan zijn verloren geliefde heeft Odd zich
teruggetrokken in een afgelegen bergklooster. IJzige decemberwinden en diepe sneeuw
isoleren de abdij, en toch is het er niet pluis. Odd sluit vriendschap met de witte hond Boo. Hij
kan een kameraad gebruiken, want het hele complex krioelt van de bodachs; onheilspellende
voorboden van extreem geweld, die alleen zichtbaar zijn voor iemand met bijzondere gaven.
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Odd blijft een magneet voor moeilijkheden, zelfs te midden van excentrieke monniken in een
onherbergzame schuilplaats. Want hier loert een vijand die erger is dan ooit tevoren. Dean
Koontz is een van de populairste schrijvers ter wereld. Omdat hij schrijft over memorabele
personages. Omdat hij angstaanjagende spanning combineert met spiritualiteit en humor.
Omdat hij zich niet stoort aan genregrenzen. De verbazingwekkende Odd Thomas-serie
vertoont al deze kenmerken en meer.
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