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Manual Del Chevrolet Captiva
Dit is het twaalfde boek over De Cock en zijn rechterhand Vledder. En voor een keer betekent dat: moord per dozijn. De
slachtoffers van een nogal systematische moordenaar komen allemaal door een karateslag aan hun eind. Shuto
gammen-uschi heet die karate-combinatie, maar daarmee is het raadsel niet opgelost. Het begint allemaal op een
zonnige ochtend. Een jongetje van een jaar of acht brengt aan het bureau in de Warmoesstraat een rouwcirculaire,
gericht aan De Cock. 'Op verzoek van de overledene geen crocussen of andere bloemen.' Als De Cock en Vledder na
afloop van de begrafenis terugkomen bij hun auto, vinden ze een kaartje achter de ruitenwisser: 'Vraag naar de naakte
juffer...' Karate, echtscheidingen, sextheaters, crocussen en twaalf opeenvolgende doden. In die doolhof van feiten en
getuigen die elkaar tegenspreken, weet uiteindelijk alleen De Cock de weg.
`Pendergast blijft boeien. Veronica Magazine FBI-agent Pendergast heeft een gedreven, dodelijke vijand, die hem al zijn
hele leven achtervolgt: zijn levensgevaarlijke, maar geniale broer Diogenes. En Diogenes acht de tijd rijp om de wapens
op te nemen. Eén voor één sterven Pendergasts dierbaren een gruwelijke dood. Douglas Preston & Lincoln Child zijn al
meer dan vijftien jaar een succesvol schrijversduo. Van hun serie over FBI-agent Pendergast zijn meer dan 300.000
exemplaren verkocht in Nederland en Vlaanderen. `Waren de eerdere verhalen van Preston & Child al uitermate
spannend, prachtig geschreven en een tikje vreemd: Dans des doods overtreft ze allemaal. De Telegraaf
Terwijl een koning in het 6e eeuwse Schotland ten strijde trekt tegen zijn aartsvijand, stuurt hij zijn dochter als bruid naar
een stamhoofd om diens loyaliteit te kopen.
Al meer dan duizend jaar hebben de Kerkridders iedereen omgebracht die het lied van de aarde kan horen. Er worden
geen uitzonderingen gemaakt, ook niet als het gaat om een van henzelf. Novice Gair hoort dat verboden lied van de
aarde: ongelooflijk mooie muziek met macht. Alles wijst erop dat hij daarom ter dood veroordeeld moet worden, maar
door een speling van het lot kan hij uit de stad ontsnappen. Doordat hij wordt achtervolgd door de inquisitie heeft Gair
geen tijd om meester van zijn eigen krachten te worden. Als hij er niet in slaagt die te beheersen, zal hij erdoor
verzwolgen worden. Zijn enige hoop is dat hij op tijd de Hoeders van de Sluier weet te vinden, een mysterieuze orde die
bijna uitgeroeid is. Maar de Hoeders hebben zo hun eigen problemen
Overzicht in woord en beeld.
Zou het niet geweldig zijn als er een stad bestond waar iedereen van boeken houdt? Waar alle inwoners beroemde schrijvers zijn? En waar
de wereld uit boeken tot leven kan komen? Zo'n stad bestaat! Odessa is twaalf als zij Scribopolis ontdekt. Odessa hoopt hier haar vader, die
ze nooit heeft gekend, te vinden. Maar ze komt terecht in een roerige tijd. De afvallige schrijver Mabarak wil koste wat kost het magische
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boek Boekus in handen krijgen. Want wat in Boekus wordt geschreven, zal echt gebeuren. De inwoners van Scribopolis zetten alles op alles
om Boekus niet in handen van Mabarak te laten vallen en de stad zo te beschermen tegen zijn kwade plannen. Het lijkt erop dat de zoektocht
van de inwoners van Scribopolis naar Boekus, en de zoektocht van Odessa naar haar vader meer met elkaar te maken hebben dan iemand
ooit had kunnen vermoeden. Laat je meeslepen door dit spannende verhaal met een bonte stoet aan schrijvers, boekfiguren en
mythologische wezens, vol eenhoorns en draken, samenzwering en verraad, en humor en fantasie.
Diario oficialorgano del gobierno constitucional de los Estados Unidos MexicanosTorque
Helen Grace is de heldin van de populaire thrillerreeks van M.J. Arlidge. Ze is een geharde rechercheur die motor rijdt en zich het liefst alleen
door het leven slaat, maar wordt achtervolgd door persoonlijke demonen die haar af en toe zelfs in een depressie dreigen te storten. Toch is
zij onmisbaar in de strijd tegen psychopaten die Southampton blijven teisteren en onschuldige slachtoffers maken, op gruwelijke wijze...
In ‘Waar we over praten als we over verkrachting praten’ doorbreekt Sohaila Abdulali de oorverdovende stilte rondom seksueel geweld.
Abdulali vertelt de verhalen van overlevers en bespreekt internationaal onderzoek, ze vertrekt hierbij vanuit haar eigen ervaring. Als tiener
werd Abdulali slachtoffer van een groepsverkrachting in Mumbai. Verontwaardigd over het gebrek aan aandacht voor dit thema schreef ze
een artikel voor een Indiaas vrouwenblad over haar ervaring. Dertig jaar later dook dit artikel ineens op in de sociale media en ging het
wereldwijd viraal. Abdulali houdt zich inmiddels al decennialang professioneel bezig met het onderwerp. Ze onderzoekt hoe we over seksueel
misbruik denken, wat we erover zeggen, wat we er níét over zeggen en wat we volgende generaties willen meegeven. ‘Verkrachting trekt
niet alleen het licht weg uit het leven van de slachtoffers, maar ook uit elk zinnig gesprek over dit thema. Ik wil weer wat licht binnenlaten,’
schrijft Abdulali. Onbevreesd en bedachtzaam geeft ze de aanzet tot een gesprek dat we met elkaar moeten voeren.
Kate Hannigan groeit op aan de zelfkant van de samenleving, in de sloppen langs de rivier de Tyne. Zij gaat op zoek naar een
menswaardiger bestaan, naar het geluk dat er, naar haar vaste overtuiging, ook voor haar en haar dochtertje moet zijn. Parallel met de
levensgang van de sterk getekende Kate loopt het leven van dokter Rodney Prince, die een veelbelovende carrière opzijzet om de armen
van Newcastle te helpen - dit tot voortdurende grote ergernis van zijn beeldschone, maar koele en hooghartige vrouw. Gezien hun beider
achtergronden is het niet verwonderlijk dat Kate en Rodney bij hun eerste ontmoeting verbittering in hun hart voelen. Hun droom wordt keer
op keer wreed verstoord door de wisselvalligheden van het lot. Maar ze weigeren de strijd zomaar op te geven...

Leerdicht over de filosofie van Epicurus (341-270 v. Chr.).
Deel 2 in Valerius Verrens-serie 'Interessant, leerzaam en uitermate boeiend!' - Goodreads.com 'Een meester in zijn vak en
terecht beschouwd als een van de beste historische schrijvers van nu.' - Daily Express Gaius Valerius Verrens keert na de
succesvolle campagne tegen Boudicca in Britannia terug naar Rome. Hoewel hij wordt onthaald als Held van Rome is Valerius
niet de man die hij eens was; hij is zowel fysiek als geestelijk gehavend door de vele gevechten, zijn zus is dodelijk ziek en zijn
vader leeft in zelfverkozen ballingschap. En ook Rome is veranderd... Keizer Nero wordt met de dag meer paranoïde. Zij die macht
begeren zoeken toenadering tot de keizer. Ze vertellen hem over een nieuwe bedreiging, een die zich binnen de stadsmuren van
Rome zelf bevindt. Over de volgers van Christus, een nieuwe religieuze sekte die de goddelijkheid van Nero ontkent, wordt
gefluisterd dat ze een opstand willen ontketenen. Nero beveelt zijn Held van Rome om Beschermer van Rome te worden, in de
sekte te infiltreren en hun leider, een man die Petrus genoemd wordt, gevangen te nemen. Als Valerius niet slaagt, kost het hem
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zijn leven, en de levens van twintigduizend Judeeërs die in Rome leven. Maar als hij aan zijn missie begint, een zoektocht die hem
tot aan de grenzen van het keizerrijk brengt, komt hij erachter dat slagen in zijn missie hem misschien wel net zoveel kan kosten
als wanneer hij faalt.
Om getuige te kunnen zijn van de gebeurtenissen aan de grens met Mexico besluit Francisco Cantú in 2008 dienst te nemen bij
de us Border Patrol, de Amerikaanse grenswacht. De streep wordt een rivier is zijn persoonlijke verslag daarvan. In extreme hitte
en kou spoort hij illegalen op. Hij detineert uitgeputte, uitgedroogde en wanhopige mannen, vrouwen en kinderen. Hij onderschept
drugspartijen en bergt dode lichamen. Het werk eist een zware tol. Cantú krijgt nachtmerries en neemt ontslag. Maar ook daarna
blijft de periode hem achtervolgen. In bloedstollend proza probeert hij zijn geschiedenis een plaats in zijn dagelijks leven te geven.
Cantú laat ons meedenken over landsgrenzen en pakt daarbij een van de grootste politieke en sociale problemen ter wereld aan.
Met zijn schrijnende verhalen over hoop en wanhoop, over mensen die met gevaar voor eigen leven de grens willen oversteken,
dwingt Cantú ons te luisteren en mee te voelen. Hij zet vraagtekens bij de politiek en de vastgeroeste ideeën over grenzen,
waardoor niet alleen talloze levens van migranten en hun families ontwricht raken, maar de menselijkheid zélf geweld wordt
aangedaan.
"Het sleutelkruid' van Paul Biegel gaat over de oude koning Mansolein en is een echte kinderklassieker Een waar juweeltje uit de
Nederlandse jeugdliteratuur! "Het sleutelkruid' van Paul Biegel is een onmisbaar boek in de boekenkast van elke jonge lezer. Het
sleutelkruid In een koperen burcht woont de oude koning Mansolein. Hij is zo oud, dat alleen een wondermiddel hem kan redden.
Een dokter gaat op reis, op zoek naar het sleutelkruid, het wondermiddel. Onderweg stuurt hij de dieren, de inwoners van het
koninkrijk, naar de koning. Zij moeten hem verhalen vertellen, om zijn hart te laten kloppen. Linde Faas maakte voor "Het
sleutelkruid' warme, eigenzinnige illustraties. Meesterverteller Paul Biegel is de meesterverteller van de Lage Landen, een van de
meest geliefde stemmen in de Nederlandse jeugdliteratuur. Voor zijn werk kon hij onder andere twee Gouden Griffels en vier
Zilveren Griffels in ontvangst nemen. Ook voor "Het sleutelkruid' ontving hij een Gouden Griffel. Paul Biegel is de auteur van meer
dan 60 boeken.
Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie verslag doet van een wedstrijd waarin zijn tweelingzus Clare, een succesvolle
jockey, als tweede in plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij dat ze de wedstrijd gemanipuleerd heeft. Die avond confronteert
hij zijn zus met zijn vermoedens, waarop ze woedend wegloopt. Het is de laatste keer dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later
springt ze van het balkon van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en schuldgevoel gaat Mark op zoek naar antwoorden:
waarom pleegde Clare zelfmoord? En was het dat eigenlijk wel?

New York, voorjaar 2008. De jonge auteur Marcus Goldman lijdt aan een writers block, en dat terwijl de deadline van zijn
uitgever nadert. Dan wordt in de tuin van zijn mentor, sterauteur Harry Quebert, het lichaam gevonden van Nola
Kellergan, die ruim dertig jaar eerder op vijftienjarige leeftijd spoorloos is verdwenen. Op Nolas lichaam ligt het
manuscript van de roman die Quebert zijn doorbraak naar het grote publiek heeft bezorgd. Harry Quebert is onmiddellijk
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hoofdverdachte en zijn beroemde roman komt in opspraak. Overtuigd van de onschuld van zijn grote voorbeeld vertrekt
Marcus naar Harrys huis in New Hampshire om de werkelijke toedracht rond de dood van Nola te achterhalen. Maar de
waarheid blijkt veel gecompliceerder dan hij dacht. In De waarheid over de zaak Harry Quebert verbindt Joël Dicker op
indrukwekkende wijze een intrigerende moordzaak met een gevoelig geschreven verhaal over schrijverschap,
onzekerheid, ambitie, vriendschap en liefde.
Deel 2 `Verboden wegen`. De populaire Nellie Fisher-serie van de Amerikaanse schrijfster Beverly Lewis is nu
gebundeld in een trilogie. Hoofdpersoon Nellie Fisher bevindt zich in een moeilijke positie als haar familie overweegt zich
af te scheiden van de Amish-kerk. Als dat gebeurt, verliest Nellie haar geliefde Caleb. Hij houdt namelijk vast aan de
wegen van de Old Order-gemeenschap. Maar als Nellie voor Caleb kiest, moet ze haar familie loslaten. Is er een uitweg
voor haar dilemma? De Nellie Fisher trilogie van Beverly Lewis bevat de titels De breuk, Verboden wegen en Diepste
verlangen.
Daar zit je dan: ingesneeuwd in een pub, samen met een ontzettend leuke man die jou net uit je kapotte auto heeft
gered. Nadia en Jay zullen een kamer moeten delen terwijl ze wachten op de dooi. Natuurlijk ziet Nadia dat Jay heel
aantrekkelijk is, maar ze heeft al sinds jaren een vriend: Laurie. Niet veel later dumpt Laurie Nadia, om vervolgens weer
op hangende pootjes terug te komen. En dan zal Nadia moeten kiezen...
Singapore's best homegrown car magazine, with an editorial dream team driving it. We fuel the need for speed!
De 10-jarige Judith wordt door haar vader opgevoed. Op school wordt ze gepest vanwege haar strenggelovige kijk op de
wereld. Hoewel ze tijdens Bijbelstudie keer op keer haar vader bevraagt waarom God onnavolgbaar is, gelooft ze
blindelings. Op haar kamer creëert ze haar eigen wereld, een afspiegeling van het stadje waarin ze opgroeit, opgebouwd
uit gevonden voorwerpen. Op een zondagavond laat Judith een sneeuwstorm van watten over haar landje vallen. De
volgende ochtend is de echte wereld ook wit. Judith gelooft dat ze zelf wonderen kan doen, vooral als God zelf zegt dat
zij zijn uitverkorene is. Maar de gevolgen die deze nieuw verworven macht met zich meebrengt, zijn niet te overzien.
In het Engeland van de nabije toekomst is een extreem rechtse regering gekozen. Haar nieuwe antiterreurwetten geeft haar de
volledige macht om mensen te arresteren en vast te houden zonder proces. Arthur Priestley is een zachtmoedige tandarts die op
een goede dag wordt opgepakt en naar 'De Inrichting' gebracht, een oud en afgelegen victoriaans landhuis. Arthur heeft geen idee
waarom hij is opgepakt, en zijn vrouw Julia heeft zelfs geen idee waar Arthur is. Samen met de journalist Tom Clarke gaat ze op
onderzoek uit. Opgesloten is niet alleen een spannende en indringende thriller, het is ook een roman die een onthutsend kijkje
biedt in de nabije toekomst; een toekomst waarin 'antiterreur' centraal staat. Mét straatcommando's maar zonder rechters, mét
orde maar zonder recht, een toekomst waarin het lot van één man niet meer telt. Arthur Priestley is zo'n man, Opgesloten is zijn
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verhaal.
Een huiveringwekkende confrontatie met het ultieme kwaad Het eerste wat ik ruik is moord. Een schrijver heeft me eens gevraagd
hoe moord ruikt. Hij was op zoek naar materiaal voor een boek dat hij aan het schrijven was, iets authentieks. ‘Het is het bloed,’
zei ik tegen hem. ‘De dood stinkt, maar wanneer je voornamelijk bloed ruikt, ruik je meestal een moord.’ ‘Het is alsof je een
mond vol muntjes hebt die je niet kunt uitspugen.’ Ik ruik het nu, die doordringende, weeïge, koperachtige geur. Tot op zekere
hoogte windt het me op. Er is hier een moordenaar geweest. Ik jaag op moordenaars. Ik loop verder. Het meisje is zestien jaar
oud. Ze heet Sarah, bevindt zich op de plaats delict van een gruwelijke drievoudige moord en houdt een pistool tegen haar hoofd
gedrukt. Ze beweert tegenover de politie dat ‘de Vreemdeling’ haar adoptiegezin heeft vermoord. Dat hij haar al haar hele leven
achtervolgt en iedereen vermoordt van wie ze houdt. En dat niemand haar gelooft. En dat klopt, niemand gelooft haar. Tot nu
toe... Special agent Smoky Barrett heeft de leiding over CASMIRC, een speciale FBI-eenheid die zich bezighoudt met het
opsporen van seriemoordenaars. En deze zaak zal het uiterste van hen vergen. Want een nieuwe wrede dubbele moord toont aan
dat deze seriemoordenaar op een missie is en verdergaat dan welke moordenaar dan ook.
De auteur vertelt hoe hij, reizend door de Sahara, een opmerkelijk voertuig is tegengekomen en zijn piloot, David Innes, een man
met een opmerkelijk verhaal te vertellen.
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