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Dit boek legt je precies en uitgebreid uit wat er gebeurt in het lichaam van het paard,
zowel vlak voor als tijdens hoefbevangenheid. Het biedt praktische oplossingen en
eenvoudige preventieve maatregelen. Na het lezen van dit boek weet je hoe je je
paard, pony of ezel kunt helpen om te herstellen en gezond te blijven.
Voor Arie Kornet zijn schoolvakanties op zijn vaders schip, de Rival, meer dan een
beetje vervelend. Zijn vader is een Nederlandse commerciële schipper, en het enige
wat ze doen is reizen op de Europese waterwegen van de ene plaats naar de andere,
om goederen aan te nemen en af te leveren. Zijn dove moeder en zijn twee zussen
accepteren deze levensstijl, maar Arie is er enorm door gefrustreerd - vooral omdat het
december is en Kerstmis eraan komt. Het lijkt erop dat hij aan boord niets te doen heeft
en niet kan ontsnappen. Dat wil zeggen, totdat een confrontatie met een onverwachte
verstekeling, gevolgd door een angstaanjagende ontmoeting met Russische geheime
agenten en een verontrustende internationale samenzwering hem veel meer opwinding
brengen dan hij ooit had verwacht. Plotseling is zijn eigen leven en dat van zijn hele
geliefde familie in gevaar. Gedwongen in een nieuwe en volwassen rol moet Arie
moeilijke beslissingen nemen, en moet hij nog moeilijker acties ondernemen. Het
Schipperskind is een spannend verhaal over avontuur en opwinding in de bijzondere
wereld van de commerciële waterwegen tijdens de koudste winter van de Koude
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Oorlog.
La Economía ArgentinaClarínAnuarioBoletín impositivoAanteekeningenIn het land der
blindenMarmer
Overzicht van Nederlandse invloeden op het Amerikaanse Engels.
Een Oost-Berlijnse joodse jongen kan geen begrip opbrengen voor de wraak van zijn vader op
een gewezen kampbewaker.
Mozambique, eind negentiende eeuw. De bevolking wordt bedreigd door de legers van
Zoeloekeizer Gungunhana en hoopt op steun van de Portugese kolonisator. Germano de
Melo, een om politieke redenen verbannen Portugese sergeant, neemt zijn intrek in een
vervallen kazerne in een afgelegen dorp. Daar trekt het vijftienjarige meisje Imani zijn
aandacht. In een land verscheurd door oorlog kan een vrouw echter beter onopgemerkt
blijven, alsof ze bestaat uit schaduw en as.

Op een vrijdagavond wordt een verwarde, smerig uitziende man met een zwart lapje
voor zijn linkeroog het politiebureau van Spokane binnengebracht. Hij was bezig de
bouwsteigers van een al jaren leegstaand, twaalf verdiepingen tellend hotel te
beklimmen en wil nu een moord bekennen. Een moord die nog niet ontdekt is.
Rechercheur Caroline Mabry neemt de ‘gek’ mee naar een verhoorkamer. Negentien
uur lang is de man daar bezig met het opschrijven van zijn levensverhaal – een
verkeerd gelopen jeugdvriendschap speelt een belangrijke rol in het verhaal – terwijl
Mabry, vechtend tegen de slaap, het verhaal in zich opneemt. Marbry spoort de
mensen op die hij noemt en komt er gaandeweg achter wie de ‘gek’ is en wat er is
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gebeurd. Het verhaal wordt beurtelings vanuit het perspectief van Mabry en van de
onbekende man verteld. Jess Walter debuteerde in 2001 met Als het graf zwijgt.
Daarna volgden vijf romans, waaronder National Book-award finalist Het Nulpunt en de
Edgar Allen Poe-award winnaar De donut man. Walter woont in Spokane, Washington.
Zijn meest recente roman Schitterende ruïnes was wekenlang nummer 1 op de New
York Times bestsellerlijst en verkocht in Nederland en België meer dan 40.000
exemplaren. Van zijn boeken zijn wereldwijd inmiddels meer dan tien miljoen
exemplaren verkocht. Met Schitterende ruïnes brak hij internationaal door naar een
groot publiek. ‘Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en
taalregisters uithaalt is ronduit spectaculair.’ – De Groene Amsterdammer
‘Bewonderenswaardig onvoorspelbaar en aangrijpend, veruit de beste van Walter.’ –
KIRKUS REVIEWS ‘Als het graf zwijgt is het spraakmakende debuut van een
romanschrijver met een ongebruikelijk diep inzicht in de menselijke psyche. Een dijk
van een debuut van een zeer veelbelovende schrijver!’ – Hebban Crimezone
‘Dit debuut is "unputdownable", zoals de Engelsen zeggen. En met die wetenschap
kunnen we uitkijken naar In de donkere nacht, het tweede deel rond Gemma
Woodstock, dat in mei verschijnt.’- ????? De Telegraaf ‘Sfeervol en spannend tot op
de laatste bladzijde.’ - Trouw ‘Een pageturner die zowel spannend is als tot nadenken
stemt.’ – Publishers weekly In het meer bij het Australisch stadje Smithson wordt het
lichaam van de beeldschone Rosalind Ryan gevonden. De jonge vrouw is vermoord en
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op de plaats delict drijven rode rozen. Rechercheur Gemma Woodstock van de
plaatselijke politie doet er alles aan om op de zaak gezet te worden en daarom
verzwijgt ze dat ze de vermoorde vrouw kent: ze heeft jaren geleden met haar op de
middelbare school gezeten. Maar dat is niet het enige wat Gemma probeert achter te
houden. Naarmate het onderzoek dieper graaft in het verleden van Rosalind, dreigen er
meer geheimen aan het licht te komen, geheimen die beter verborgen hadden kunnen
blijven.
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