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The Dirk Gently Omnibus Douglas Adams
Een jongeman, afkomstig van de wereld Draekaera, komt in contact met magie en wordt
uiteindelijk huurmoordenaar, bijgestaan door een kleine draak.
Ik weet wat mijn man zou zeggen: dat ik te weinig omhanden heb, dat ik mezelf bezig moet
houden. Dat ik mijn medicijnen moet nemen. Hij heeft altijd al gezegd dat ik een levendige
fantasie heb. Marta en Hector zijn al heel lang getrouwd – zo lang dat het haar moeite kost om
zich haar leven vóór hem te herinneren. Hij heeft altijd voor haar gezorgd, en zij heeft altijd
haar uiterste best gedaan om de perfecte vrouw te zijn. Maar als Hector thuiskomt met een
geheim, begint hun volmaakte huishouden barstjes te vertonen. In de schaduwen bevindt zich
een blond meisje dat alleen Marta kan zien. En ze probeert Marta iets te zeggen...
‘Fascinerend debuut, met een sfeer van toenemende dreiging.’ David Hewson, auteur van De
Killing ‘Een onthutsend verhaal, waarin niets is wat het lijkt.’ Marie Claire ‘Fans van Voor ik
ga slapen zullen dit angstaanjagende debuut omhelzen.’ Grazia
Taking in novelists from all over the globe, from the beginning of the century to the present
day, this is the most comprehensive survey of the leading lights of twentieth century fiction.
Superb breadth of coverage and over 800 entries by an international team of contributors
ensures that this fascinating and wide-ranging work of reference will be invaluable to anyone
with an interest in modern fiction. Authors included range from Joseph Conrad to Albert Camus
and Franz Kafka to Chinua Achebe. Who's Who of Twentieth Century Novelists gives a superb
insight into the richness and diversity of the twentieth century novel.
Wat zou er gebeuren als we uit zouden vinden dat alle wetmatigheden uit de wiskunde
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eigenlijk willekeurig en inconsistent waren? Wat als we kennis zouden maken met een taal van
buitenaardse wezens die onze perceptie van tijd voor altijd zou veranderen? Wat zou er
gebeuren als we een toren van Babel zouden bouwen die echt tot in de hemel reikt? Dit soort
vragen stelt Ted Chiang in zijn verhalen, die je nog lang aan het denken zetten. Ted Chiang
schrijft één verhaal per twee jaar. Zijn manier van schrijven combineert precisie en
wetenschappelijke belangstelling met een enorm verteltalent. Zijn verhalen wonnen veel
belangrijke prijzen zoals Hugo awards en Nebula awards. Zijn verhaal ‘Het verhaal van jouw
leven’ is verfilmd als Arrival met in de hoofdrollen Amy Adams en Forest Whitaker.
First a legendary radio series, then a bestselling book, now a blockbuser movie, the immensely
successful Hitch Hiker's Guide to the Galaxy needs no introduction. Reissued to coincide with
the film's release, this hardback omnibus edition include all five parts of the trilogy,
incorporating for the first time, Mostly Harmless, along with a guide to the guide and essential
notes on how to leave the planet. This single hardback edition is indispensable for any wouldbe galactic traveller and for old and new fans of Douglas Adams, Doctor Who and bestselling
science fiction books.
Schilderes Elaine Risley, een vrouw van achter in de veertig, keert terug naar Toronto, een
stad die ze vele jaren geleden ontvlucht is in de hoop alle herinneringen aan haar vroegere
leven achter haar te laten: haar schooltijd vlak na de Tweede Wereldoorlog, haar puberteit in
de jaren vijftig, het avant-gardekunstwereldje van de jaren zestig en het feminisme van de
vroege jaren zeventig. Wanneer ze nu door de straten van de stad wandelt, die niet langer
sober en armoedig zijn, laat Elaine haar verleden de revue passeren: haar onconventionele
familie, haar excentrieke en briljante broer, de intolerante en gevaarlijke Mrs. Smeath, en de
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twee mannen die Elaine later op soms rampzalige wijze zou gaan liefhebben. En pas dan zal
zij goed begrijpen welke rol de raadselachtige Cordelia in haar leven speelt. Elaine moet haar
eigen identiteit als dochter, geliefde, kunstenares en vrouw leren accepteren - maar bovenal
moet ze zien te ontsnappen aan haar beklemmende herinneringen. Kattenoog is een echte
Atwood: geestig, meeslepend, verontrustend en heel scherp. Margaret Atwood (Ottawa, 1939)
wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese literatuur. Ze woont en werkt in
Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw een miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45
landen worden uitgegeven. Het verhaal van de Dienstmaagd werd bewerkt tot een uiterst
populaire bekroonde televisieserie. Ruim dertig jaar later kreeg de klassieker een vervolg; De
testamenten werd direct een wereldwijde bestseller en werd bekroond met de Booker Prize.
'Een van Atwoods absoluut beste.' Marja Pruis, De Groene Amsterdammer 'Nachtmerrieachtig,
evocatief en hartverscheurend.' The New York Times Book Review
Traditional apologetics is either focused on obscure, quasi-Thomist philosophical arguments
for God’s existence or on 18th-century-style answers to alleged biblical contradictions. But a
new approach has recently entered the picture: the juridical defence of historic Christian faith,
with its particular concern for demonstrating Jesus’s deity and saving work for humankind. The
undisputed leader of this movement is John Warwick Montgomery, emeritus professor of law
and humanities, University of Bedfordshire, England, and director, International Academy of
Apologetics, Evangelism and Human Rights, Strasbourg, France. His latest book (of more than
sixty published during his career) shows the strength of legal apologetics: its arguments, drawn
from secular legal reasoning, can be rejected only at the cost of jettisoning the legal system
itself, on which every civilised society depends for its very existence. The present work also
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includes theological essays on vital topics of the day, characterised by the author’s well-known
humour and skill for lucid communication.
De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene
velden en prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is
Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar
Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 3 Darcy wil een
rijke man om ooit ver weg van Ardmore een luxeleven te leiden. Met de komst van Trevor
Magee, die tijdelijk in het dorp is om een theater te bouwen, lijkt niets haar droom nog in de
weg te staan. Haar hart zal bij dit alles buitenspel blijven, neemt ze zich voor. Een mooi plan,
ware het niet dat er nog een betovering verbroken moet worden... Deze titel is eerder
verschenen en is afzonderlijk te lezen.

Engeland de middeleeuwen. Broeder Cadfael, de nijvere monnik uit Shrewsbury,
heeft tot taak de kruidentuin van het klooster te verzorgen. In zijn vrije tijd is hij
amateurdetective. Er wordt dan ook vaak een beroep gedaan op zijn speurzin.
Na een gruwelijke veldslag verlaat Cadfael de vredige kloostertuin om zich te
wijden aan een naargeestige taak: het begraven van de gesneuvelden.Het
officiële dodental is 94, maar... Cadfael ontdekt dat er 95 lijken te begraven zijn.
Alle reden voor Cadfael om zélf ten strijde te trekken.
‘Wat wil die adelaar dan met je?’ vroeg Broeda. ‘Hij wil me opeten.’ ‘Maar je
bent toch een schildpad!’ ‘Ik ben jouw God!’ In den beginne was het Woord. En
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het Woord was: ‘Hé, jij daar!’ Broeda is Uitverkoren. Zijn god heeft tot hem
gesproken, zij het momenteel in de gedaante van een schildpadje. Broeda is een
eenvoudige ziel die dan ook maar een paar dingen wil: Hij wil graag dat ze die
wijsgeer niet vervolgen en dat de inquisitie hem niet gaat martelen — ook al
beweert die vent dat de wereld plat is en op de rug van een schildpad door de
ruimte zeilt. (Dat is wel waar, maar niet volgens het Kerkelijk dogma: de Schijf is
een bol!) Waarin veel kleingodjes, grote goden, kibbelende wijsgeren, een
stoomtoestel en een hongerige leeuw. Kort gastoptreden van een orang oetan.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the
Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams.
Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst
uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In
1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic
novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het
succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008
kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om
de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands
verschijnt: En dan nog iets...
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Hugo Veld zit dankzij zijn tijdreizen nog altijd vast op de Aarde in de tijd vóór die
vernietigd werd. De voormalige planeetontwerper Magdiragdag helpt hem
vluchten en vraagt hem om hulp in de strijd tegen de Hokkiërs. De Hokkiërs
waren ooit een vredelievend volk, tot ze een ruimteschip leerden bouwen.Toen
ze de rest van het universum zagen, schrokken ze zó dat ze besloten dat het
vernietigd moest worden. Veld moet dat zien te voorkomen en beleeft onderweg
een bizar avontuur. Onderwijl vernietigt hij bijna eigenhandig het leven, het heelal
en de rest Douglas Adams (1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978,
als een BBC-radiohoorspel. Al snel volgden andere media, waaronder een
televisiebewerking, een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic
novels, een speelfi lm en heel veel merchandise. De boeken bleven echter het
succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van Adams weduwe
om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets
Originally published: Cincinnati, Ohio: Betterway Books, 2000.
Includes authors, titles, subjects.
Blauwbeer vertelt over zijn eerste 13,5 levens als zeebeer, waarin hij van de ene
onwaarschijnlijke en gevaarlijke situatie in de andere rolt. Vanaf ca. 15 jaar.
Alex Woods weet dat hij niet de meest normale jeugd heeft gehad. Hij weet dat
opgroeien met zijn helderziende moeder en zijn kat Lucy hem niet zal
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beschermen tegen de pestkoppen in zijn klas. Ook weet hij dat er op een dag
zomaar een meteoriet in kan slaan _ hij heeft in elk geval de littekens om het te
bewijzen. Wat hij niet weet is dat hij in de alleenstaande, humeurige
Vietnamveteraan Isaac Peterson een vriend zal vinden. Een onverwachte vriend,
die hem leert dat je maar één kans krijgt in het leven, waarvoor de juiste keuzes
gemaakt moeten worden. Wanneer hij bij de douane in Dover tegengehouden
wordt met 113 gram marihuana en de as van zijn overleden vriend op de
achterbank van zijn auto, weet hij zeker dat hij die juiste keuzes heeft gemaakt.
Het universum tegen Alex Woods is het verhaal over een tragische held, over
onverwachte vriendschap en over een onwaarschijnlijke reis, en is zonder twijfel
een van de grappigste en ontroerendste verhalen ooit geschreven. Gavin
Extence (1982) is geboren in Swineshead, Lincolnshire. Momenteel werkt hij aan
zijn tweede roman.
Discover the hilarious and beloved Dirk Gently novels from legendary science fiction
author Douglas Adams—now the basis for the all-new TV series on BBC America! Dirk
Gently’s Holistic Detective Agency Douglas Adams, the “master of wacky words and
even wackier tales” (Entertainment Weekly), once again boggles the mind with a
completely unbelievable story of ghosts, time travel, eccentric computer geniuses,
Samuel Taylor Coleridge, the end of the world, and—of course—missing cats. The Long
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Dark Tea-Time of the Soul When a check-in desk at London’s Heathrow Airport
disappears in a ball of orange flame, the event is said to be an act of God. But which
god, wonders holistic detective Dirk Gently. And how is this connected to Dirk’s battle
with his cleaning lady over his filthy refrigerator…or to the murder of his latest client? Or
are these events just another stretch of coincidences in the life of the world’s most offkilter private investigator?
A comprehensive bibliography of books and short fiction published in the English
language.
The Meaning of Liff has sold hundreds of thousands of copies since it was first
published in 1983, and remains a much-loved humour classic. This edition has been
revised and updated, and includes The Deeper Meaning of Liff, giving fresh appeal to
Douglas Adams and John Lloyd's entertaining and witty dictionary. In life, there are
hundreds of familiar experiences, feelings and objects for which no words exist, yet
hundreds of strange words are idly loafing around on signposts, pointing at places. The
Meaning of Liff connects the two. BERRIWILLOCK (n.) - An unknown workmate who
writes 'All the best' on your leaving card. ELY (n.) - The first, tiniest inkling that
something, somewhere has gone terribly wrong. GRIMBISTER (n.) - Large body of cars
on a motorway all travelling at exactly the speed limit because one of them is a police
car. KETTERING (n.) - The marks left on your bottom or thighs after sunbathing on a
wickerwork chair. OCKLE (n.) - An electrical switch which appears to be off in both
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positions. WOKING (ptcpl.vb.) - Standing in the kitchen wondering what you came in
here for.
As a wise ape once observed, space is big – vastly, hugely, mind-bogglingly so.
However, if you look too closely at space, it becomes nothing but lumps of rock and
sundry gases. Sometimes it's necessary to take a step back, and let a few billion years
go by, before any of the true wonder and scope of the cosmos becomes apparent.
Similarly, the late 20th century author, humorist and thinker Douglas Adams was big –
vastly, hugely and thoroughly mind-bogglingly so, both in physical terms, and as a
writer who has touched millions of readers, firing up millions of cerebellums all over
planet Earth, for over 35 years – and for nearly half of that time, he hasn't even been
alive. It would be ridiculous to pretend that Douglas Adams's life and work has gone
unexamined since his dismayingly early death at 49 but throughout the decade since
the last book to tackle the subject, the universes Adams created have continued to
develop, to beguile and expand minds, and will undoubtedly do so for generations to
come. An all-new approach to the most celebrated creation of Douglas Adams is
therefore most welcome, and The Frood tells the story of Adams's explosive but
agonizingly constructed fictional universe, from his initial inspirations to the posthumous
sequel(s) and adaptations, bringing together a thousand tales of life as part of the
British Comedy movements of the late 70s and 80s along the way. With the benefit of
hindsight and much time passed, friends and colleagues have been interviewed for a
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fresh take on the man and his works.
Richard leidt een comfortabel maar leeg bestaan. Op een dag raakt hij na een heftige
pijnaanval doordrongen van een diep besef: hij wil iets betekenen voor de mensen om
hem heen. Het enige wat vanaf nu voor hem telt is de liefde voor zijn dierbaren, die hij
lange tijd heeft verwaarloosd: zijn ouders, zijn briljante broer, zijn geliefde ex-vrouw en
bovenal zijn van hem vervreemde zoon. Zal hij het ooit nog goed kunnen maken? Zal
hij er eindelijk in slagen zinvolle relaties aan te knopen met de mensen om hem heen?
Dit boek redt je leven is een even geestig als ontroerend portret van een man die
besluit zichzelf te veranderen. Met precisie en compassie en met een bijzonder gevoel
voor humor schrijft A.M. Homes over wat er in het leven het meest toe doet: onze
dromen en verlangens, en onze diepdoorvoelde, maar altijd tot mislukken gedoemde
behoefte aan oprecht contact met anderen.
Don't Panic: collected together in the Hitchhiker's Guide Trilogy are the five titles that
comprise Douglas Adams' wildly popular and wholly remarkable comedy science fiction
series, with a special introduction from the author himself. The Hitchhiker's Guide to the
Galaxy One Thursday lunchtime the Earth gets unexpectedly demolished to make way
for a new hyperspace bypass. For Arthur Dent, who has only just had his house
demolished that morning, this seems already to be rather a lot to cope with. Sadly,
however, the weekend has only just begun. The Galaxy may offer a mind-boggling
variety of ways to be blown up and/or insulted, but it's very hard to get a cup of tea. The
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Restaurant at the End of the Universe When all questions of space, time, matter and
the nature of being have been resolved, only one question remains - 'Where shall we
have dinner?' The Restaurant at the End of the Universe provides the ultimate
gastronomic experience, and for once there is no morning after to worry about. Life, the
Universe and EverythingFollowing a number of stunning catastrophes, Arthur Dent is
surprised to find himself living in a hideously miserable cave on prehistoric Earth.
However, just as he thinks that things cannot get possibly worse, they suddenly do. An
eddy in the space-time continuum lands him, Ford Prefect, and their flying sofa in the
middle of the cricket ground at Lord's, just two days before the world is due to be
destroyed by the Vogons. Escaping the end of the world for a second time, Arthur,
Ford, and their old friend Slartibartfast embark (reluctantly) on a mission to save the
whole galaxy from fanatical robots. Not bad for a man in his dressing gown . . . So
Long, and Thanks for All the FishThere is a knack to flying. The knack lies in learning
how to throw yourself at the ground and miss. It's not an easy thing to do, and Arthur
Dent thinks he's the only human who's been able to master this nifty little trick - until he
meets Fenchurch, the woman of his dreams. Fenchurch once realised how the world
could be made a good and happy place. Unfortunately, she's forgotten. Convinced that
the secret lies within God's Final Message to His Creation, they go in search of it. And,
in a dramatic break with tradition, actually find it . . .Mostly HarmlessArthur Dent has
settled down on the small planet Lamuella and has embraced his role as a Sandwich
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Maker. However, his plans for a quiet life are thrown awry by the unexpected arrival of
his daughter. There's nothing worse than a frustrated teenager with a copy of the
Hitchhiker's Guide to the Galaxy in their hands. When she runs away, Arthur goes after
her determined to save her from the horrors of the universe. After all - he's encountered
most of them before . . .
De zesentwintigjarige Ginny Selvaggio is anders dan anderen. Ze voelt zich het meest
op haar gemak in de keuken. Na de onverwachte dood van haar ouders zoekt Ginny
troost bij haar lievelingsrecepten, zoals de broodsoep van haar Italiaanse grootmoeder.
Tot haar verbijstering staat plotseling Nonna¿s geest voor haar neus, opgeroepen door
de krachtige geur van de soep met een geheimzinnige waarschuwing: ¿Laat haar
niet...¿ Een geest in de keuken is niet Ginny¿s enige uitdaging. Haar zus Amanda wil
het ouderlijk huis verkopen. Ook vindt ze foto¿s van een vreemde vrouw. Hoe meer
Ginny ontdekt hoe meer ze gaat koken, de meest overheerlijke familierecepten
verschijnen dampend op tafel ¿ met alle gevolgen van dien. Jael McHenry is een
getalenteerde en enthousiaste amateurkok en columniste. Ze studeerde ¿creative
writing¿ aan de American University, blogt over eten en koken en houdt van
popmuziek. Jael McHenry woont in New York City. www.jaelmchenry.com
www.twitter.com/jaelmchenry
Dirk Gently's Holistic Detective Agency Box SetDirk Gently's Holistic Detective Agency
and The Long Dark Tea-Time of the SoulSimon and Schuster
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Adrian Healey is een geboren leugenaar. Hij liegt continu. En wat nog erger is: hij is een
creatieve, ronduit briljante leugenaar. Adrian is trots en onvervaard, en vol minachting voor de
gevestigde orde. Op Cambridge, waar hij zich een weg naar zijn examen plagieert, maakt hij
kennis met senior tutor Donald Trefusis, in wie hij op alle fronten zijn meerdere moet erkennen.
Een heterdaadje op een openbaar herentoilet betekent voor Trefusis een gedwongen maar
welkom sabbatical year. Adrian vergezelt hem op een reis naar Salzburg, onderweg vertelt hij
over zijn leven tussen de schandknapen rond Piccadilly Circus. Wanneer Adrian zichzelf in een
gevaarlijk parket liegt, blijkt hij volkomen onvoorbereid op de waarheid.
Don't panic! Everything you need to know about cult author Douglas Adams and his most
famous creation, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, is in here. From its unlikely start as a
BBC radio serial in 1978, Hitchhiker's Guide developed into five bestselling novels, a BAFTAwinning television series, spoken word LPs that made the pop charts, dozens of extraordinary
stage productions around the world, a computer game which topped the charts for a whole
year - and now a Hollywood feature film. The Pocket Essential Hitchhiker's Guide is the only
book in the galaxy to document and explain all the contradictory variants of the story, packed
with bizarre trivia and illuminating quotes from many of those directly involved in Hitchhiker's
Guide, including Douglas Adams himself. Also included is information on Douglas Adams'
other work: the Dirk Gently novels, The Meaning of Liff, Last Chance to See, Starship Titanic
and his contributions to Doctor Who, Monty Python and Comic Relief. This new edition is fully
revised and updated to include the Hitchhiker's Guide movie and the brand new radio series.
Na de wereldwijde economische crisis houden Stan en Charmaine, een pasgetrouwd stel, met
moeite het hoofd boven water. Ze wonen in hun auto en verdienen lang niet genoeg om hun
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torenhoge schulden af te betalen. Ze zijn zo wanhopig dat ze, wanneer ze een advertentie zien
in de lokale krant over een ‘sociaal experiment’ in de stad Isotopia, zich onmiddellijk
aanmelden. Alle deelnemers leiden een dubbelleven: de ene maand zijn ze gevangene, de
andere maand bewaker. Het is de ultieme vorm van timesharing. In het begin lijkt alles
probleemloos te verlopen. Ze hebben een eigen huis en een vaste baan. Maar wanneer Stan
en Charmaine, zonder dit van elkaar te weten, een allesverslindende obsessie ontwikkelen
voor het stel dat in hun huis woont als ze zelf in de gevangenis zitten, verandert het sprookje in
een levensbedreigende situatie. Wantrouwen, schuld en seksuele verlangens nemen de
overhand. Stan moet vrezen voor zijn leven. Margaret Atwood schreef een even briljante als
angstaanjagende roman over de gevolgen die de economische crisis zou kunnen hebben voor
de vrijheid van het individu. Margaret Atwood (1939) wordt beschouwd als de ‘grande dame’
van de Canadese literatuur. Met haar talloze romans, gedichten en verhalenbundels heeft ze
een miljoenenpubliek verworven. Haar werk is in meer dan veertig talen verschenen en De
blinde huurmoordenaar werd in 2000 bekroond met de Booker Prize. Ze woont in Toronto.
‘Het is hilarisch. Maar je stopt wel met lachen als je je realiseert dat de wereld die hier wordt
geschetst in elk opzicht beangstigend geloofwaardig is.’ the Observer ‘Margaret Atwoods
nieuwste boek is net zo heerlijk verontrustend als haar toegewijde fans maar konden hopen.’
Daily Express ‘Het is niet gemakkelijk om schrijvers te vinden die een bewerking van Een
midzomernachtsdroom weten in te passen in een verhaal met seksbots, blauwe teddyberen en
een Elvis look-a-like die in zijn broek plast. Het is ook niet gemakkelijk om schrijvers te vinden
die bloedserieuze thema’s als de strijd tussen vrijheid en veiligheid, de overdaad aan
kapitalisme en het verdwijnen van privacy op zo’n luchtige manier kunnen behandelen.’ the
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Sunday Times Over Het jaar van de vloed (2009): ‘De humoristische inslag en het groteske
karakter van Atwood komen zeer ten goede aan deze roman.’ de Volkskrant ‘Atwood rijgt
moeiteloos verschillende takken van wetenschap aaneen in een poging de mensheid te
duiden.’ de Telegraaf Over MaddAddam (2013): ‘Haar personages verrijken de wereld om
ons heen.’ The Economist ‘Atwoods roman doet denken aan de late Shakespeare; haar
scherpe en zwarte humor gaat hand in hand met een teder mededogen voor de mens.’ The
Independent
Lists the current value of collectible books, and provides addresses for bookbuyers, arranged
by subject speciality.
In Vernietiging introduceerde Jeff VanderMeer Gebied x, een ongerepte wildernis, afgesloten
van de beschaving. Dertig jaar lang werd het gebied alleen bezocht door expedities, die in de
gaten werden gehouden door het geheime overheidsbureau Southern Reach. Na de
desastreuze afloop van de twaalfde expeditie is het bureau op drift geraakt. John Rodriguez
wordt tot hoofd benoemd en stort zich op een onderzoek naar de geheimen van Gebied x. Via
een reeks ondervragingen, verborgen aantekeningen en schokkend videomateriaal begint de
waarheid zich langzamerhand te openbaren. Maar deze nieuwe ontdekkingen maken
ondubbelzinnig duidelijk dat Rodriguez ook verontrustende feiten over zichzelf en zijn
werkgever onder ogen moet zien.
Vols. 8-10 of the 1965-1984 master cumulation constitute a title index.
Don't Panic: collected together in the Hitchhiker's Guide Trilogy are the five titles that comprise
Douglas Adams' wildly popular comedy science fiction series, with a special introduction from
the author himself. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy One Thursday lunchtime the Earth
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gets unexpectedly demolished to make way for a new hyperspace bypass. For Arthur Dent,
who has only just had his house demolished that morning, this seems already to be more than
he can cope with. Sadly, however, the weekend has only just begun, and the Galaxy is a very
very very large and startling place. The Restaurant at the End of the Universe When all
questions of space, time, matter and the nature of being have been resolved, only one
question remains - 'Where shall we have dinner?' The Restaurant at the End of the Universe
provides the ultimate gastronomic experience, and for once there is no morning after to worry
about. Life, the Universe and Everything In consequence of a number of stunning
catastrophes, Arthur Dent is surprised to find himself living in a hideously miserable cave on
prehistoric Earth. However, just as he thinks that things cannot possibly get any worse, they
suddenly do. He discovers that the Galaxy is not only mind-bogglingly big and bewildering but
also that most of the things that happen in it are staggeringly unfair. So Long, and Thanks for
All the Fish Just as Arthur Dent's sense of reality is in its dickiest state he suddenly finds the
girl of his dreams. He finds her in the last place in the Universe in which he would expect to
find anything at all, but which 3,976,000 people will find oddly familiar. They go in search of
God's Final Message to His Creation and, in a dramatic break with tradition, actually find it.
Mostly Harmless Arthur Dent has settled down on the small planet Lamuella and has
embraced his role as a Sandwich Maker. However, his plans for a quiet life are thrown awry by
the unexpected arrival of his daughter. There's nothing worse than a frustrated teenager with a
copy of the Hitchhiker's Guide to the Galaxy in their hands. When she runs away, Arthur goes
after her determined to save her from the horrors of the universe. After all - he's encountered
most of them before . . .
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Het leven van een erudiete jongeman in het zeventiende eeuwse Engeland wordt steeds meer
beheerst door het woordenboek dat hij aan het schrijven is.
A guide to series fiction lists popular series, identifies novels by character, and offers guidance
on the order in which to read unnumbered series.
De Aarde is vergaan om ruimte te maken voor een hyperruimtesnelweg, gebouwd door een
ras van bureaucratische Vogoniërs. Maar waarom blijft de laatste aardbewoner Hugo Veld bij
zijn reizen door tijd en ruimte dan steeds terugkomen op versies van de Aarde? Is hier wellicht
een hogere macht in het spel? Het raadsel ontvouwt zich maar niet helemaal. Hoewel zijn
zoektocht hem leidt naar Gods laatste boodschap aan zijn schepping, kan hij zich later tragisch
genoeg met geen mogelijkheid nog herinneren wat die boodschap was Douglas Adams
(1952-2001) bedacht deze klassieke sf-reeks in 1978, als een BBC-radiohoorspel. Al snel
volgden andere media, waaronder een televisiebewerking, een computerspel, drie
toneelbewerkingen, negen graphic novels, een speelfi lm en heel veel merchandise. De
boeken bleven echter het succesvolst. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van
Adams weduwe om de reeks af te maken met een zesde deel: En dan nog iets
Ninety-six alphabetically arranged author profiles include biographical information, critical
commentary, and illustrations.
Essays on British writers of fantasy and science fiction discuss the changing attitudes towards
this genre, including serious consideration by critics. Covers the publication of science fiction in
comic books, limited productions of publications by fan presses, the difference between British
and American science fiction, the birth of the New Wave, and the revival of horror fiction as a
distinct genre.
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Het leven van mensen die niet meer in God geloven maar toch een levensdoel zoeken.
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