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Slaaplied
Amanda Hocking 2013-08-05 Amanda Hocking, Watersong 2 - Slaaplied Kan Gemma
ontsnappen aan de greep van de Sirenen? 'Heel even, een kort en zalig moment lang, vergat ze
wat er de avond ervoor was gebeurd, de avond dat haar zusje was aangevallen en in een soort
zeemeermin was veranderd, waarna ze in zee was verdwenen.' Getroffen door een eeuwenoude
vloek is Gemma mooier en krachtiger dan ooit. Ze is veranderd in een Sirene... Haar zus
Harper zweert dat ze Gemma terug naar huis zal halen. Samen met haar vriend Daniel gaat ze op
zoek in de gevaarlijke wereld van de Sirenen. Ook Gemma wil niets liever dan terugkeren naar
haar familie en haar vriend Alex. Maar kan dat nog wel nu ze is veranderd? Amanda Hocking
(1984) haalde het internationale nieuws door meer dan een miljoen exemplaren van haar zelf
uitgegeven boeken te verkopen. Slaaplied is het tweede deel in de vierdelige Watersong-serie.
Over Watersong 1 Lokroep: `Een ontzettend mysterieus en spannend boek. Kom maar op met deel
2!' Chicklit.nl ****
Othello, of, De Moor van Venetiën; treurspel
William Shakespeare 1813
A Dictionary of the Principal Languages Spoken in the Bengal Presidency
P. S. D'Rozario 1837
61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-thriller van Lee Child
precies op juiste moment op de juiste plek als de hel losbarst. In 61 uur, de 14e Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child, komt Reacher tijdens een extreem koude
winter een paar dagen vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft
problemen die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan ze te
helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat Reacher echter niet
weet, is dat over precies 61 uur de grootste internationale drugsdeal aller tijden op
spectaculaire wijze uit de hand zal lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus
heeft iedereen omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is winnaar
van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd hij gekroond tot ThrillerMaster
door de International Thriller Writers. Zijn Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is
met ruim honderd miljoen verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk
ter wereld.
Ik heb een zusje, mijn zusje is doof
Jeanne Whitehouse Peterson 1977 Prentenboek met zwartwitte tekeningen, waarin een meisje vertelt hoe het is om een doof zusje te hebben: uit de
alledaagse gebeurtenissen wordt duidelijk wat het betekent om niet te kunnen horen, wat haar
zusje wel en niet kan, hoe zij luistert, begrijpt en voelt.
The New England Business Directory and Gazetteer
1868
The Bankers Register and Special List of Selected Lawyers
1906
Bankier Dick Francis 2015-12-18 Tim Ekaterin is een jonge bankier. Als hij zijn baas, Gordon
Michaels, moet vervangen nadat hij hem in verwarde toestand in de fontein had aangetroffen,
stapelen de problemen zich al snel op. Hij verleent een fokker krediet voor de aankoop van
een fokhengst en blijkt daarmee de bank in een riskant financieel avontuur te hebben gestort.
Maar dat is nog niet het ergste. In de wereld van de paardenrennen waar Tim mee te maken
krijgt deinst men niet terug voor fraude, medische manipulatie en moord.
Het Hoover Archief
Robert Ludlum 2021-08-31 In Het Hoover archief bewijst Ludlum opnieuw dat
hij de grootmeester van de complot-thriller is. In Het Hoover archief van Robert Ludlum
overlijdt J. Edgar Hoover en laat hij een archief van duizenden dossiers van vele
invloedrijke burgers achter die hij in zijn carrière als hoofd van de FBI heeft aangelegd.

Als Peter Chancellor, auteur van bestsellers, hoort dat Hoovers dood mogelijk een
gewelddadige was, ziet hij in dit gegeven een goed uitgangspunt voor een nieuwe roman.
Chancellor gaat op onderzoek uit en stuit tot zijn verbijstering op een machtig syndicaat:
Inver Brass. De organisatie bestaat uit een groep hooggeplaatste intellectuelen die als een
soort schaduwregering belangrijke politieke beslissingen nemen. Inver Brass ontziet niets of
niemand op hun jacht naar de dossiers van Hoover. Als Chancellor met hen in confrontatie
komt, vlucht hij de wereld over. Er volgt een internationaal kat-en-muisspel vol geweld en
terreur... Robert Ludlum is de grootmeester van de complot-thriller. In zijn boeken strijden
eenlingen tegen misstanden en de corruptie van grote ondernemingen en regeringen. Ludlums
debuut, De Scarlatti erfenis, werd meteen een ongekend wereldwijd succes. Hierna volgden
tientallen succesvolle thrillers, waaronder de Jason Bourne-boeken, waarvan een aantal zijn
verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Taai Medha Kirit 2022-07-15 An inspiring success story of a senior activist who has done
justice for five years to the parliamentary affairs of the largest democratic country like
India, the challenges facing the supreme leader of the Lok Sabha and the vast scope of power.
Senior woman MP who was unanimously elected as the Speaker of Lok Sabha after becoming MP
from Indore for eight times in a row. With her gentle nature and balanced demeanor, she made
everyone her adorer and dear while conducting the business of the house smoothly.
Internationally honoured by ‘Mothers of Speakers’. A multi-dimensional graph of Padma Bhushan
Sumitra Taai Mahajan’s peak years as Lok Sabha Speaker.
Het groene pad
Anne Enright 2015-09-23 Wanneer haar oudste zoon Dan aankondigt priester te
willen worden, sluit Rosaleen Madigan zich op in haar kamer. In de jaren die volgen verlaten
haar vier kinderen een voor een het ouderlijk huis. Dan vertrekt naar New York, waar hij voor
zijn homoseksualiteit uitkomt en geconfronteerd wordt met de gevolgen van aids; dochter
Constance gaat naar Limerick en trouwt een man die door haar moeder te min wordt bevonden; de
altruïstische Emmet vertrekt naar Afrika als ontwikkelingswerker; en de charismatische, maar
alcoholistische jongste dochter Hanna droomt van een carrière als actrice in Dublin, maar
verzandt in het moederschap. Wanneer de kinderen zich jaren later tijdens de kerstdagen
herenigen en te horen krijgen dat Rosaleen het huis wil verkopen, wordt ieder van hen
geconfronteerd met de beladen relatie tot hun moeder en tot elkaar, en met het gemis van hun
jaren geleden overleden vader. Het groene pad is de meest indringende roman van Anne Enright
tot nu toe, een roman over de worsteling van een vrouw met het moederschap en de invloed
daarvan op haar kinderen.
Arts & Humanities Citation Index
1980 A multidisciplinary index covering the journal
literature of the arts and humanities. It fully covers 1,144 of the world's leading arts and
humanities journals, and it indexes individually selected, relevant items from over 6,800
major science and social science journals.
12 regels voor het leven
Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat moet íedereen in de moderne
wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities
met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op
humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen
die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je
er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de
wereld 12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan
Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur,
en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B.
Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit
van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en
creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en
zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin
ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met
Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig,
zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar
rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O.
FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt
alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds

doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische"
intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het
leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen gebrek
aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
A dictionary of the principal languages spoken in the Bengal Presidency, English, Bángálí
and Hindústaní
P. S. D'Rozario 1837
Onder de gelovigen
Vidiadhar Surajprasad Naipaul 1981 Verslag van een reis door Indonesië,
Iran, Maleisië en Pakistan, waarbij de aandacht van de schrijver vooral uitgaat naar de
invloed van de Islam op deze landen.
Een gewaarschuwd mens
Jeffrey Archer 2016-04-21 Het vierde deel van de verslavende Cliftonserie over een familie met een groot geheim Tegen de achtergrond van wereldoorlogen,
politieke schandalen en maatschappelijke onrust proberen opeenvolgende generaties uit de
familie Clifton hun weg te vinden. In een verhaal dat decennia en continenten omspant, laat
Jeffrey Archer je meeleven met hun lotgevallen en brengt hij op grandioze wijze een voorbij
tijdperk tot leven. De zestiger jaren zijn voor de families Clifton en Barrington een roerige
tijd. De geadopteerde dochter van Harry en Emma wil trouwen, maar iemand fluistert haar
aanstaande schoonmoeder giftige roddels in... Ook in zaken zit het niet altijd mee: er zijn
kapers op de kust die het bestuur van het familiebedrijf naar zich toe proberen te trekken.
Er ontspint zich een spannende strijd vol wraak, blinde ambitie en verraad. De pers over de
boeken van Jeffrey Archer ‘Archer is een meesterlijk entertainer.’ Time ‘Slimme plots,
soepele stijl. Archer speelt een kat-en-muisspel met de lezer.’ The New York Times ‘Een
verteller in de klasse van Alexandre Dumas. Onovertroffen vakmanschap.’ Washington Post
Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06 Honderdduizend jaar geleden leefde de Homo sapiens nog
een tamelijk onbekommerd bestaan in een uithoek van het Afrikaanse continent en deelde hij de
planeet met ten minste vijf andere menssoorten. Maar op een zeker moment onderging het brein
van deze mens een ingrijpende verandering: nu kon hij zich plots verbeelden dat het gras
elders wel eens groener zou kunnen zijn, en dus maakte hij zich op om de wereld te veroveren.
In Sapiens neemt Yuval Noah Harari ons mee op een fascinerende reis door de geschiedenis van
de mensheid. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? En hoe zijn we zo geworden als we nu zijn?
In zijn aanstekelijke relaas laat Harari ons kennismaken met het meest dominante wezen op
aarde: de mens.
Indian National Bibliography
B. S. Kesavan 2005-08
Het achterhuis
Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944
een dagboek bij. Zij schreef haar brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944
op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap,
Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog alle getuigenissen van het lijden van
het Nederlandse volk onder de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden gemaakt.
Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken. Onder de indruk van deze redevoering besloot
Anne Frank na de oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als basis dienen.
In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige leeftijd in het concentratiekamp BergenBelsen. De enige overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het dagboek van
zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947 verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een
van de meest gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen verschenen en er
zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons
meer dan de ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw is gebleven.
Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van alle mensen moesten en konden meelijden,
zouden we niet kunnen leven." Primo Levi
?? ???? ????????
V??? Gav??akara 2008 On the life struggle of George Washington Carver,
1864-1943, an African American agriculturist.
Snow's Pathfinder Railway Guide
1921
Het abc der relativiteit
Bertrand Arthur William Russell 1977
Catalogue of Books Printed in the State of Maharashtra
Maharashtra (India) 1987
Tussen de aanslagen
Aravind Adiga 2012-01-30 Welkom in het stadje Kittur. Kittur is gelegen
aan de zuidwestelijke kust van India, ingeklemd tussen de Arabische Zee en de Kaliammarivier. Als we mogen afgaan op de personages die Tussen de aanslagen bevolken, dan biedt
Kittur een uitzonderlijke mix van slimmeriken en verdorven zielen, van up-and-coming en
losers, en van dichters en profeten, in een India zoals dat nog maar nauwelijks beschreven is
in de hedendaagse literatuur. Tussen de aanslagen is een portret van het leven in een Indiaas
stadje in de periode tussen de moordaanslagen op IndiraGandhi in 1984 en haar zoon Rajiv in
1991. Adiga beschrijft in zijn bejubelde stijl de klassenstrijd in zijn land met de felheid
van een underdog en de passie van een beeldenstormer. Tussen de aanslagen is een briljant en

gedurfd mozaïek van het leven in India. Met dezelfde nietsontziende eerlijkheid als in De
Witte Tijger vergroot Adiga opnieuw ons begrip van de wereld waarin we leven.
De meesterdenkers
André Glucksmann 1980 De Franse auteur, een van de belangrijkste
woordvoerders van de Nieuwe filosofen, stelt Fichte, Hegel, Marx en Nietzsche aan de kaak als
grondleggers van een denkwijze die leidt tot een verheerlijking van staat en macht.
Botswana Directory
2004
Conditien
1779
Een zoon van de duivel
Harold Robbins 2021-04-26 Ben je een slecht mens als je slechte daden
verricht? Danny Fisher is van jongs af aan op het verkeerde pad geraakt door foute vrienden
in een misdadige wijk in New York. Hij ging om met prostituees en drugsdealers en door
armoede werd hij genoodzaakt hetzelfde pad te volgen. Maar diep van binnen is hij een goed
mens, hij houdt van zijn vrouw en stal alleen om te overleven. Tijdens een criminele daad
komt zijn leven op het spel te staan wanneer gangsters hem opzettelijk tegenwerken. Of hij er
deze keer ook weer met alleen kleerscheuren vanaf komt, zal moeten blijken... De in New York
geboren Harold Robbins (1916-1997) is een van de meest gelezen auteurs ter wereld. Er zijn
meer dan 750 miljoen exemplaren van zijn romans verkocht en zijn boeken zijn vertaald in 32
talen. In 1948 brak hij door met zijn allereerste roman ‘Hart zonder toegang’ dat door enkele
expliciete seksuele passages de aandacht wekte onder het Amerikaanse publiek. Ook werden maar
liefst twaalf romans verfilmd met niemand minder dan Elvis Presley in de hoofdrol in ‘King
Creole’. In het boek ‘De droomfabrikanten’, later ook verfilmd, vertelt Robbins over de
filmindustrie in Hollywood dat gedeeltelijk gebaseerd is op zijn ervaringen uit de tijd dat
hij daar werkzaam was. Andere bekende werken zijn ‘79 Park Avenue’ (1955), ‘De duivel als
leidsman’ (1961) en ‘De avonturiers’ (1966). Hoewel sommige romans bijna zeventig jaar oud
zijn, komen hedendaagse onderwerpen aan bod zoals prestige, geld en macht.
Catalogue of Books Printed in the State of Maharashtra
Maharashtra (India). Office of the
Examiner of Books and Publications 1990
Gandhi Larry Collins 1983 Relaas over het einde van de Engelse macht in Brits-Indië en over
de totstandkoming van de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947.
Don Quichot Van La Mancha
Miguel de Cervantes 2016-01-18 Don Quichot (Spaans: Don Quijote)
is de hoofdpersoon in de door Cervantes geschreven roman De vernuftige edelman Don Quichot
van La Mancha. Deze roman bestaat uit twee delen: het eerste werd gepubliceerd in 1605, het
tweede in 1615. Het boek is een van de eerste geschreven romans in een moderne Europese taal.
Het vertelt de komische reisavonturen van een oude edelman die denkt dat hij een dolende
ridder is. Deze hoofdpersoon, Don Quichot, is het stereotype van de idealist, een dwaze held
die zich met zijn goede bedoelingen maar onpraktische daden min of meer belachelijk maakt.
Miguel de Cervantes Saavedra (Alcala de Henares, 29 september 1547 - Madrid, 23 april 1616)
is een van de belangrijkste roman- en toneelschrijvers uit de Spaanse literatuur. Hij schreef
een twintigtal toneelwerken, maar is vooral bekend geworden door zijn boek Don Quichot van La
Mancha (El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha)."
Nachtaanval
Craig Thomas 1990 Een agent van de Britse geheime dienst stelt alles in het werk
om een complot op te rollen en een Russische invasie in Nepal te verhinderen.
De vertroosting van de filosofie
Anicius Manlius Severinus Boethius 2010 Overdenkingen in
proza en poëzie over filosofische vraagstukken door de in ongenade gevallen Romeinse exconsul (480-524).
Euripides' Bacchae
1963
De laatste man in de toren
Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook vraagt in Bombay,
iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is. Het gebouw is dan wel omringd door
sloppenwijken en er razen ook continu vliegtuigen over, toch is het al vijftig jaar lang
pucca. Maar Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet alleen van naam. Mumbai is nu een
stad in ontwikkeling, bevolkt door welvarende Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn
geworden. Wanneer projectontwikkelaar Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te
kopen om er luxueuze appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar lang niet
iedereen accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in het gebouw en zijn bovendien op
leeftijd. De spanningen tussen de doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A komen tot een
kookpunt wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten, behalve de halsstarrige leraar
Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het gevaarlijk is om Shah ook maar iets te
weigeren en als de deadline voor de verkoop nadert, veranderen Masterjis buren in vijanden,
en zijn vrienden in samenzweerders. De laatste man in de toren is een innovatieve en
spannende roman over geld en macht, luxe en verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek
over een man die weigert zich aan te passen aan een snel veranderende wereld.
12 jaar slaaf
Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek

had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen
Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder
de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt
Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende
relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de
Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste
Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van
Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Science Citation Index
1992 Vols. for 1964- have guides and journal lists.
De God van kleine dingen
Arundhati Roy 2017-12-29 'De bewering dat het allemaal was begonnen
toen Sophie Mol naar Ayemenem kwam, is maar een van de vele manieren om de zaak te bekijken.
Je zou evengoed kunnen stellen dat het allemaal duizenden jaren geleden begonnen is. Je zou
kunnen stellen dat het is begonnen lang voordat het christendom aankwam in een boot en Kerala
binnensijpelde als thee uit een theezakje. Dat het echt is begonnen in de tijd dat de
Liefdeswetten gemaakt werden. De wetten die bepalen van wie je moet houden, en hoe. En
hoeveel.' Estha en zijn tweelingzus Rahel komen ter wereld in het paradijselijke Zuid-Indiase
Kerala. Ze groeien op in het ouderlijk huis van hun mooie en mysterieuze moeder Ammu, dat zij
delen met hun gedesillusioneerde grootvader, hun eigenzinnige grootmoeder, een oudtante die
rouwt om haar verloren liefde voor een jezuïetenpater, en hun veelbelovende oom Chacko. De
familie is ondernemend en welvarend, en de tweeling groeit voorspoedig op, maar dan is er de
Verschrikking, het rampzalige voorval waardoor Estha en Rahel, nauwelijks zeven jaar oud, in
een noodlottige stroomversnelling terechtkomen en elkaar voor jaren uit het oog verliezen.
Het is deze tragedie die de familie als een lange slagschaduw blijft achtervolgen. In De God
van Kleine Dingen ontrafelt Arundhati Roy op een verrassende, vitale en diepzinnige manier de
geschiedenis van twee bijzondere kinderen die een onbevattelijk geheim met zich meedragen.
Arundhati Roy (1959) kreeg voor haar debuutroman De God van Kleine Dingen, die in meer dan
veertig talen werd vertaald, in 1997 de Booker Prize. Sindsdien publiceerde ze vijf nonfictieboeken. In 2017, twintig jaar na haar grootse debuut, verscheen haar tweede roman, Het
ministerie van Opperst Geluk. Ze woont in Delhi.
De Witte tijger
Aravind Adiga 2021-01-19 De witte tijger won de Booker Prize, en werd een
wereldwijde bestseller. Nu is het boek verfilmd door Netflix. Balram Halwai is een man met
vele gezichten. Hij is dienaar, chauffeur, filosoof en ondernemer. Balram groeit op in de
binnenlanden van India en blijkt al snel het slimste jongetje van het dorp te zijn, maar zijn
familie kan geen verdere scholing betalen. Wanneer een welvarende zakenman uit Delhi hem
inhuurt als zijn chauffeur krijgt hij eindelijk een kans op succes. Delhi is een openbaring
voor Balram: overal ligt rijkdom voor het grijpen en zijn uitzichtloze bestaan lijkt ten
einde. Maar Balram beseft dat er maar één manier is om boven zijn eigen kaste uit te stijgen:
hij moet zijn meester vermoorden. 'Een uitbundig boek waar het vertelplezier vanaf spat.' NRC
'Pijnlijk, geestig en kwaad. Een absoluut prijsboek.' Het Parool 'Een meesterwerk.' The Times
Tot op de laatste cent
Jeffrey Archer 2021-05-19 Één miljoen dollar – dat is het bedrag dat
Harvey Metcalfe, de koning van de schimmige transacties, heeft binnengehaald met loze
beloften van een olievondst en snelle rijkdom. Vier mannen – de erfgenaam van een graafschap,
een dokter in Harley Street, een kunsthandelaar in Broad Street en een docent in Oxford –
zijn van de ene op de andere dag straatarm. Maar ditmaal heeft Harvey de verkeerden bedrogen.
De gedupeerde mannen spannen samen en schaduwen hem van het casino van Monte Carlo tot op de
prestigieuze renbaan van Ascot en de geheiligde gazons van Oxford. Hun plan is eenvoudig: de
schurk het exacte bedrag afhandig maken dat hij van ze gestolen heeft – tot op de laatste
cent. Jeffrey Archer is een Britse auteur en voormalig politicus. Hij was vijf jaar lid van
het Lagerhuis en zesentwintig jaar lid van het Hogerhuis. Archer debuteerde als schrijver in
1974 en heeft sindsdien meerdere internationale bestellers geschreven, waaronder 'Kane &
Abel' en de 'Clifton-kronieken'. Naast thrillers schrijft hij korte verhalen en
toneelstukken. In zijn autobiografische trilogie 'Gevangenisdagboeken' doet hij verslag van
de celstraf die hij moest uitzitten na een veroordeling voor meineed. Jeffrey Archer is een
van de meest succesvolle auteurs van het Verenigd Koninkrijk met meer dan 320 miljoen
verkochte boeken wereldwijd. Archer is getrouwd, heeft twee zoons en drie kleinkinderen en
woont afwisselend in Londen, Cambridge en op Mallorca.
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