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Virgin River 7 – Na de storm De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Welkom terug in Virgin River! Omdat hij zijn leven compleet om wilde gooien, sloot Rick Sudder zich aan bij het Korps
Mariniers. Dat hij werd uitgezonden naar Irak hoorde er wat hem betreft bij. Nu is hij terug in Virgin River, en hij is niet meer de man die hij was. Zijn verwondingen zijn niet alleen lichamelijk: hij heeft last van
woedeaanvallen, zijn grote liefde Liz durft hij amper nog in de ogen te kijken en hij heeft de hoop op een normaal en gelukkig leven opgegeven. Jack, Ricks pleegvader, en Liz zijn vastbesloten Rick duidelijk
te maken dat het leven ondanks alles echt nog mooie dingen voor hem in petto heeft, maar het valt niet mee. Keer na keer wijst hij ze af. Dan krijgen ze hulp uit onverwachte hoek. Het zwarte schaap van het
stadje, Dan Brady, schiet te hulp. Kunnen ze samen Rick helpen zich met zijn lot te verzoenen?
Overzicht van een groot aantal symbolen uit vooral het Tibetaans boeddhisme.

Bundel essays van de Nederlandse schrijver (1951-1990) over F. Bordewijk, Henry James, Wyndham Lewis, Ezra Pound, Nederlandse Shakespearevertalingen, de Nederlandse
anglistiek en godsgeloof.
Mondialisering, mobiliteit en migratie zijn onlosmakelijk verbonden met de vraagstukken rondom multiculturaliteit. De bundel Antropologische vergezichten bespreekt hoe
dergelijke processen van invloed zijn op de verhalen en het dagelijks leven van mensen wereldwijd. De auteurs baseren zich hierbij op antropologisch veldwerk op vele locaties,
om de hoek of ver weg. Zij zetten uiteen hoe mensen de omstandigheden en gevolgen van mondialisering, migratie en multiculturaliteit beleven. De bijdragen tonen in het
bijzonder hoe nationale culturele compromissen vorm krijgen en hoe actoren met verschillende achtergronden zich thuis wensen te voelen in de wereld van vandaag en morgen.
De boeken uit de Antropologie Academie hebben een inleidend karakter, zijn toegankelijk geschreven en geschikt voor studenten op BA- en MA-niveau, maar ook voor anderen,
zoals reizigers en docenten, die zich afvragen hoe mensen met een verschillende culturele achtergrond in de wereld staan. De reeks Antropologie Academie wordt uitgegeven in
samenwerking met de Antropologen Beroepsvereniging (ABv) www.antropologen.nl
Wanneer Caitrin in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter dat haar nieuwe thuis verschillende duistere geheimen herbergt. Vanaf ca.
16 jaar.
PerfomicsAmsterdam University PressAntropologische vergezichtenmondialisering, migratie en multiculturaliteitAmsterdam University Press
Je kunt hem niet zien. Maar hij jou wel... Criminologe Kate Marshall is met haar zoon aan het duiken als ze een huiveringwekkende ontdekking doen. Ze vinden het lichaam van een tiener, verstrikt onder
water. De politie bestempelt het al snel als een tragisch ongeluk, maar Kate is daar niet zo zeker van. Er klopt heel veel niet: wat deed het slachtoffer daar midden in de nacht? En als hij zo’n sterke
zwemmer was, hoe verdronk hij dan? De verdronken tiener is het meest recente slachtoffer in een reeks mysterieuze sterfgevallen en verdwijningen rond Shadow Sands. Over deze plek doen veel vreemde
verhalen de ronde, en al jarenlang verdwijnen er regelmatig mensen. Dan raakt ook een jonge onderzoekster, Magdalena Rossi, vermist. Kate vraagt haar partner Tristan Harper om mee te helpen zoeken
naar de vrouw – voordat het te laat is. In de pers ‘Hoe dan ook is deze nieuwe serie er een die geen herkansing nodig heeft. Het eerste boek staat er meteen, en past prima in het rijtje andere populaire
Britse series van auteurs als M.J. Arlidge.’ **** Hebban.nl over Zonder gezicht ‘Bryndza leest altijd als een trein.’ VN Detective & Thrillergids ‘Opnieuw alle ingrediënten van een bloedstollende thriller, met
vaart geschreven en klaar om verfilmd te worden.’ NBD Biblion
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