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Stick Dog Tom Watson 2020-07-21 Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten,
een natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden gaat Stick
Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje
ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van
het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat
er ook gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
President vermist Bill Clinton 2018-06-04 Het Witte Huis is de thuisbasis van de president van de Verenigde
Staten, de best bewaakte persoon ter wereld. Hoe is het dan mogelijk dat de Amerikaanse president spoorloos
verdwijnt? President vermist is het adembenemende verhaal over macht waarin de lezer aan den lijve
ondervindt hoe het is om de belangrijkste speler in the Oval Office te zijn. Over de duizelingwekkende druk, de
hartverscheurende beslissingen, de onbegrensde mogelijkheden en onvoorstelbare macht. De combinatie van
Clinton en Patterson heeft het sterkste uit hen beiden naar boven gehaald. De thematiek is eigentijds, het plot
klopt, het heeft vaart, er zit veel actie in, er zijn verrassende wendingen. Het is genieten. Boris Dittrich
Station Elf Emily St. John Mandel 2015-06-29 WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN
HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in Toronto sterft de beroemde acteur
Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk
griepvirus neer op het Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig jaar
later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de nieuwe nederzettingen rondom de
Grote Meren om Shakespeare op te voeren voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar
hoopvolle nieuwe wereld wederom bedreigd.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende
verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh
is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige
Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als
het gaat te overleven. Samen met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke
overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil.
Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de
ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
The New York Times Book Review 1994 Presents extended reviews of noteworthy books, short reviews,
essays and articles on topics and trends in publishing, literature, culture and the arts. Includes lists of best
sellers (hardcover and paperback).
De oneindige zee Rick Yancey 2015-04-21 De Vijfde Golf komt eraan, en de mensheid staat aan de vooravond
van totale vernietiging. Cassie, Ben en Ringer overleefden de eerste vier Golven en staan voor een moeilijke
keuze: wachten tot Evan Walker terugkomt, of op zoek gaan naar andere overlevenden vóór de vijand hen te
pakken krijgt. Want dat er een nieuwe aanval komt is onvermijdelijk. Cassie en haar vrienden zullen de
ultieme strijd moeten aangaan tussen hoop en wanhoop, leven en dood. We hebben de eerste vier Golven
overleefd. We houden vol, maar de overwinning is nog ver weg. We hebben hoop, maar worden door haat
verteerd. Ze denken dat we zwak zijn. Maar we zijn niet alleen. #oneindigezee
Voor ik ga slapen SJ Watson 2011-05-26 Elke ochtend als Christine wakker wordt zijn haar herinneringen
opnieuw gewist. Haar geheugen is aangetast door een ernstig ongeluk. Elke ochtend moet iemand haar
vertellen wie ze is. Hierdoor is ze volledig afhankelijk van haar man Ben, met wie ze al tweeëntwintig jaar
getrouwd is. Dankzij haar dagboek, dat ze op advies van de dokter bijhoudt, ontdekt ze echter dat Ben haar
niet alles vertelt.
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer
opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren
vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk
grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit

maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu
draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het
grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die
haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die lang verborgen
lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de
kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch
Vrouwe van het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had
en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een
onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland
zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders,
maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die
Roz met geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden
gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in Amerika zeer succesvol.
Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er
‘een moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Niemandsbruid Meg Rosoff 2009-09-20 Niemandsbruid Meg Rosoff De nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat
ze zou trouwen kroop Pell Ridley in het donker haar bed uit, kuste haar zusters vaarwel, haalde Jack uit de
wind en de regen van de boswei en vertelde hem dat ze weggingen. Al was het niet waarschijnlijk dat hij
bezwaar zou maken, als paard. Op de ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van
haar ouderlijk huis. Haar jongste (stief)broertje Bean wil met haar mee. Samen trekken ze rond door het
negentiende-eeuwse Engeland. Onderweg raakt Pell eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt. Tijdens
haar zoektocht ontmoet ze een stroper, zigeuners en een paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige wijze
het rauwe leven op het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
New York 1982
Sluit alle deuren Riley Sager 2019-10-08 Sluit alle deuren is de nieuwste thriller van Riley Sager, bekend van
De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind. Sluit alle deuren is de nieuwste
thriller van Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Spannend van begin tot eind;
Stephen King, Karin Slaughter en Lisa Gardner zijn al fan. In Sluit alle deuren begint Jules Larsen aan een
nieuwe baan als housesitter in het exclusieve appartementencomplex Het Bartholomew in Manhattan, New
York. Er zijn maar een paar regels: geen bezoek ontvangen, elke avond in het appartement doorbrengen en de
andere bewoners niet storen. Jules staat op straat, dus ze is maar wat blij met dit buitenkansje om haar oude
leven achter zich te laten. Ze valt een beetje uit de toon tussen de superrijken, maar trekt op met een andere
oppasser, Ingrid. Niets is wat het lijkt, vertelt Ingrid, die met de dag banger lijkt te worden. Jules doet haar
angst af als onzin, maar dan verdwijnt Ingrid spoorloos en komt Jules erachter dat zij niet de eerste oppasser
is die vermist raakt. ‘Strakke plot.’ – The New York Times
Soms lieg ik Alice Feeney 2018-06-05 Er zijn drie dingen die je over me moet weten: 1. Ik lig in coma 2. Mijn
man houdt niet meer van me 3. Soms lieg ik Amber Reynolds ligt in coma. Ze kan zich niet herinneren hoe dat
is gebeurd. Maar ze weet dat het geen ongeluk was... Ze heeft het zogeheten locked-in-syndroom: ze hoort
alles, maar kan zich niet bewegen en kan niet praten. Doodsbang, opgesloten in haar eigen lichaam, probeert
ze haar herinneringen van de afgelopen week te reconstrueren. Met een echtgenoot die niet meer van haar
houdt, een zus met een geheim en een ex die nog steeds door haar geobsedeerd is, weet Amber dat er iemand
liegt over wat er met haar gebeurd is. Haar leven is nog steeds in gevaar. Lukt het haar wakker te worden
voor het te laat is?
Het boek des levens Deborah Harkness 2014-08-26 Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de
Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en
vampier, komen na hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het
magische manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren,
ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis
brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van
Venetië tot de meest hightech wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de
heksen al zo veel eeuwen weten?
Laatste bekentenis Randy Singer 2012-08-31 Aanklager Jamie Brock is fel tegen het pleiten voor
strafvermindering in ruil voor een bekentenis. In de drie jaar die ze heeft gewerkt voor de officier van justitie
heeft ze nog nooit een deal gesloten met een verdachte. Maar wanneer de invloedrijke advocaat Caleb Tate
wordt aangeklaagd voor moord en hij een manier verzint om het rechtssysteem op de kop te zetten, moet ze
al haar principes opzij zetten. Een voor een beginnen verdachten deals af te wijzen. Terwijl rechtsinstellingen
worden overweldigd en misdadigers vrijuit gaan door gebrek aan bewijs, probeert Jamie haar sterke
tegenstander schuldig te verklaren.
Zeven minuten na middernacht Patrick Ness 2013-10-10 Het monster verscheen net na middernacht. Maar het
is niet het monster dat Conor verwachtte, het monster uit de nachtmerrie die hij bijna elke nacht heeft gehad
sinds zijn moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind en het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin
is anders. Oud. Wild. En hij wil het meest gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de waarheid.
Mijn wil geschiede James Patterson 2020-12-07 Wat doe je, als je erachter komt dat een moordenaar jou in
het vizier heeft? De vriendinnen van de Women’s Murder Club laten zich niet zomaar afschrikken en proberen
een brute seriemoordenaar in de val te lokken. Op steun van haar collega’s hoeft inspecteur Lindsay niet te
rekenen, want niemand ziet in dat een serie nieuwe moorden verdacht veel op elkaar lijken. Ze lappen alle
regels en procedures aan hun laars... alles om de moordenaar te vinden! Maar zijn de vrouwen op het goede

spoor? Laat je in ‘Mijn wil geschiede’ compleet overdonderen door wie de dader is! Heb je genoten van
Pattersons ‘De eerstverlorene’? Maak je dan klaar voor het bloedstollende vervolg van de ‘Women’s Murder
Club’-reeks. James Patterson (1947) is een wereldberoemde Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996
eveneens werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan tweehonderd boeken gepubliceerd,
waarvan er in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de
bestsellerlijst van de New York Times, waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton schreef.
Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en best verkopende auteurs ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd. Daarnaast
heeft hij meerdere romans en kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de
Edgar Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award van de National Book Foundation.
Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de
Italiaanse Rivièra in de jaren twintig. Italië, 1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze
gasten uit de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de problemen zich
al op voor eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar eersteklas
gasten veeleisend en lastig te behagen. Daarnaast wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische
politicus. Haar grootste probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot – wanhopig om zijn
rijkdom en status te behouden – achter haar rug om zijn eigen plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel
Portofino is een verhaal over de beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in een tijd van wereldwijde
onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra. Perfect voor wie heeft genoten van The
Crown en downton Abbey.
Evi en eenhoorn Dana Simpson 2020-05-26 Evi ketst steentjes over het water. Tot ze een steen tegen
eenhoorn ketst en wenst dat de eenhoorn in kwestie haar bestie wordt. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme
(Evi) en heel veel humor. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers
met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit
bestandsformaat kan weergeven.Evi en eenhoorn is het eerste deel in de hilarische graphicnovelserie van
Dana Simpson. Volledig in kleur, voor meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich en ketst steentjes over het water.
Tot er een steen tegen een eenhoorn ketst. En Evi een wens mag doen. En ze wenst dat de eenhoorn in
kwestie haar bestie wordt. Dus laveert Evi nu door alle basisschoolproblemen met een eenhoorn aan haar
zijde. Niks mis met een beetje narcisme en hooghartigheid op zijn tijd als dat betekent dat je beste vrienden
bent met een eenhoorn. Toch? Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin & Hobbes, als Calvin een
meisje van 9 was en Hobbes een eenhoorn.
Vlammenwerper Brandon Sanderson 2016-09-14 Tien jaar geleden verscheen Calamity aan de hemel en
ontwikkelden sommige mensen ineens bijzondere krachten. Deze zogeheten ‘Epics’ kregen niet alleen een
gave, maar ook een onstilbare honger naar macht en destructie. Niemand durft de Epics een strobreed in de
weg te leggen. Niemand, behalve de Wrekers. Die geheimzinnige groep heeft al meerdere onverslaanbaar
geachte Epics uitgeschakeld. David wil de Hoge Epic Vlammenwerper opsporen. Het gerucht gaat dat die in
Babylar is, het voormalige Manhattan. Babylar wordt geregeerd door de mysterieuze Regalia. Het
binnendringen van een stad onder het juk van een tirannieke Epic is een levengevaarlijke missie. David is
vastberaden Regalia te trotseren. Hij moet en zal Vlammenwerper vinden, zelfs als hij het met de dood moet
bekopen.
Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ
May, De Kronieken van Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je
een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou extatisch moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en
Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn. Behalve dat Jennifer, haar mentor, iemand
was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om dezelfde reden als waarom
Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand.
Jonathon Cromfield. Behalve dat hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen
om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar vader zal niemand haar in de weg staan.
Little brother Cory Doctorow 2011-11-05 Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het
kost hem geen moeite de bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt
echter op zijn kop gezet als hij en zijn vrienden te maken krijgen met de naschokken van een grote
terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde plek, en worden gearresteerd, opgesloten
en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer hij eindelijk vrijkomt, ontdekt Marcus dat
zijn stad een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een potentiële terrorist. Niemand
gelooft wat hem en zijn vrienden is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security
aanpakken. Cory Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij
won diverse prijzen, waaronder de Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young Global Leader
van het web.
Kikkermuziek Emma Donoghue 2014-10-10 Zomer 1876: San Francisco is in de greep van een ongekende
hittegolf en een pokkenepidemie. Door het raam van een saloon wordt een jonge vrouw doodgeschoten, Jenny
Bonnet. Haar vriendin Blanche Beunon, een Franse revuedanseres, zet alles op alles om Jenny’s moordenaar
voor het gerecht te brengen – als hij haar tenminste niet eerder te pakken krijgt. Maar wanneer Blanche
probeert de feiten boven tafel te krijgen, blijkt het leven van Jenny veel duisterder dan het in eerste instantie
leek. Kikkermuziek is een filmische, prikkelende, duistere roman voor de lezers van Sarah Waters, Kate
Atkinson en Hilary Mantel.
De aflossing Kami Garcia 2013-10-01 Is de dood het einde... of alleen het begin? Ethan, die nooit had gedacht
in Gatlin het meisje van zijn dromen te vinden en niet kon verzinnen dat hij ooit zo graag terug zou willen naar
het saaie stadje, moet nu hemel en aarde bewegen om terug te gaan naar de plek die hem zo dierbaar is. In

Gatlin probeert Lena er alles aan te doen om Ethans terugkeer mogelijk te maken, ook al moet ze hiervoor
oude vijanden vertrouwen en het leven van anderen op het spel zetten. Ver van elkaar proberen Ethan en Lena
opnieuw samen hun lot te herschrijven. De aflossing is het zinderende slot van deze must-read paranormal
romance. Ethan en Lena zijn de nieuwe Bella en Edward.
Het negende meisje Tami Hoag 2014-05-15 Een thriller, waarin de spanning tot het einde wordt vastgehouden
en waarin ook humor en een vleugje romantiek niet ontbreken.' NBD Biblion over Dieper dan de doden 'Een
onvergetelijk psychologisch drama over verlies, schuld, frustratie en ongekend en onverklaarbaar kwaad.'
Kirkus Het ongeïdentificeerde lichaam dat gevonden wordt in Minneapolis is het negende in precies een jaar
tijd. Rechercheurs Sam Kovac en Nikki Liska zijn geschokt als ze ontdekken dat het lichaam van het meisje
onherkenbaar is verminkt. Als Kovac en Liska zich verdiepen in de zaak stuiten ze op een beerput van
familieproblemen, pesterijen en uiteindelijk een prille liefde. Wat is het jonge meisje uiteindelijk fataal
geworden? Tami Hoag is de #1 New York Times bestsellerauteur van vele thrillers, waaronder Dieper dan de
doden en Geheimen in het graf.
Canadian Books in Print 2003
De schaduwtroon Jennifer A. Nielsen 2015-04-16 Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner
Het geduld van de fans is lang genoeg op de proef gesteld: eindelijk volgt de ontknoping van deze New York
Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van oorlog. Niemand is nog veilig. En wanneer Jaron verneemt dat
Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om Carthya te onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen
staat. Hij vertrekt op missie. Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout. Zal hij alles wat hij liefheeft verliezen?
Of zal hij het tij kunnen keren?
Het glazen hotel Emily St. John Mandel 2020-03-26 ‘Het glazen hotel’ van Emily St. John Mandel, een troostrijk
en revolutionair roman aldus ‘the Atlantic’, verschijnt nu, na het prijswinnende ‘Station Elf’ uit 2014. Er wordt
een doodsbedreiging gegrift in de glazen muur van een vijfsterrenhotel op een eiland voor de kust van British
Columbia. In Amerika stort een gigantisch ponzifraudesysteem in, met verstrekkende gevolgen voor ontelbare
mensen. Jaren later verdwijnt een vrouw op mysterieuze wijze van het dek van een vrachtschip. Terwijl deze
ogenschijnlijk verschillende gebeurtenissen ingenieus met elkaar verweven worden, beweegt ‘Het glazen
hotel’f zich moeiteloos tussen het schip, de wolkenkrabbers van Manhattan en de wildernis van Vancouver
Island. Tegelijkertijd schetst Emily St. John Mandel een adembenemend beeld van hebzucht en schuld, liefde
en wanen.
Voor het donker thuis Riley Sager 2021-03-12 Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van Riley Sager,
bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House.
Spannend van begin tot eind. Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van
bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en Sluit alle deuren. Hoe was
het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met
haar ouders, Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later
waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een traumatische gebeurtenis waarover Ewan later een bestseller zou
schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie oude woningen op en ze kan zich de gebeurtenissen van toen
nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar vaders boek staat. Wanneer ze
na zijn dood Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal begon. Ze is van plan om het
pand een facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer wordt met argusogen bekeken door de inwoners,
want het kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de drempel van
Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers
boeken zijn inmiddels ruim 40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor het donker thuis is de
perfecte read voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. ‘Deze pakkende thriller is een must-read!’ –
J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt en
er in de verte een raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen
hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is
terug met een verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis; een horrorsetting bij uitstek en
goed voor een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende thriller.’ – The Washington
Post
De vlucht van de vlinder Kristy Cambron 2014-10-21 Puur kwaad en intense schoonheid floreren naast elkaar
in Auschwitz in Kristy Cambrons roman `De vlucht van de vlinder New York, 2014. Sera James organiseert
veilingen voor de elite van de kunstwereld. In haar zoektocht naar interessante stukken, stuit ze op een
portret van een onbekend slachtoffer van de holocaust. Wenen, 1942. De talentvolle concertvioliste Adele Von
Bron weet precies wat ze wil en wat er van haar verwacht wordt: spelen bij het Wiener Philharmoniker. Maar
haar wens om anderen te helpen is sterker. Als de nazi s ontdekken dat ze Joden helpt onderduiken, wordt
haar rooskleurige toekomst van haar afgepakt en belandt ze in de horrorwereld van Auschwitz. De vlucht van
de vlinder is het eerste deel in een romanserie over kunstwerken die `verdwenen tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Calamity Brandon Sanderson 2017-01-10 Bijna alle Wrekers zijn dood of bezweken voor het duister. Kaalslag
maakt hele steden met de grond gelijk en het ziet ernaar uit dat Regalia’s snode plannen alsnog zullen worden
uitgevoerd. David is ervan overtuigd dat de oplossing van het problem ligt bij Calamity, de bloedrode ster aan
de hemel die de veroorzaker lijkt van alle ellende. Eerst trekt David nog met een paar getrouwen naar Ildithia,
de uit zoutkristallen opgebouwde stad die zich langzaam verplaatst door van achteren af te brokkelen en van
voren weer aan te groeien. Daar wacht een reeks grimmige confrontaties, niet alleen met een oude
medestander maar ook met hun eigen diepste angsten.
New York Magazine 1982-04-19 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York
Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the

magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city
itself, while celebrating New York as both a place and an idea.
Het meisje met alle gaven M.R. Carey 2015-02-24 Elke ochtend wacht Melanie in haar cel tot ze wordt
opgehaald en naar het klaslokaal wordt gebracht. Als ze aan de beurt is, houdt Sergeant haar onder schot
terwijl twee van zijn mannen haar in de rolstoel vastgespen. Ze vinden haar niet aardig, denkt ze. Ze grapt dat
ze niet zal bijten. Maar niemand lacht. Melanie is een heel bijzonder meisje. Emotioneel geladen, beklemmend
en aangrijpend van begin tot eind. emHet meisje met alle gaven/e is de krachtigste en meest bijzondere
thriller die je dit jaar zult lezen.
Laat de wereld achter Rumaan Alam 2021-04-16 In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van
Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in
paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar
een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime
met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle
wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis
hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke gebied
opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In
de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is
op de huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we
ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam
gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning.
Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly
‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam
schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill ‘Een spannende
roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen
focus – mijn aandacht gaat van onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten,
binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de urgentie, de
schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris Review ‘Een pageturner, een
perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is
intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen
overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het
belangrijkste is wanneer het onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
The Whole Story John E. Simkin 1996 This work is the only comprehensive guide to sequels in English, with
over 84,000 works by 12,500 authors in 17,000 sequences.
Je had het kunnen weten Jean Hanff Korelitz 2015-08-25 Grace Reinhart heeft het leven waar ze altijd al van
droomde: een fantastische man, een lieve zoon en een succesvolle praktijk voor psychotherapie. Sinds kort is
ze ook de auteur van een populair boek, Je had het kunnen weten, waarin ze vrouwen aanspoort beter te
luisteren naar hun instinct als dat ze vertelt dat er iets niet klopt aan de man die ze liefhebben. Grace’
‘Praktijk voor therapie’-droom verandert in een nachtmerrie als haar man spoorloos verdwijnt en de politie
steeds meer afschuwelijke ontdekkingen over hem doet. Grace doorstaat de mediastorm en moet tot haar
schande toegeven dat ze haar eigen advies voor andere vrouwen beter aan zichzelf had kunnen geven. Haar
oude leven lijkt voorbij. Kan ze een nieuw leven opbouwen voor haar en haar zoon?
De vijfde golf Rick Yancey 2013-09-10 Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat ik
de enige mens in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood hebben nog
niet. De eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De tweede golf: als je geluk hebt weet je te
ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je De vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw
niemand Nu de vijfde golf eraan komt, is Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien
maar het niet zijn. Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie gelooft
dat er maar één manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan ontmoet ze Evan Walker, de
verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen
bevrijden. En haar enige hoop om zelf te overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop,
tussen verzet of overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de Amerikaanse
bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies, ondenkbare dilemma's
en moed. #5degolf
De laatste meisjes Riley Sager 2017-10-02 ‘De laatste meisjes’ van Riley Sager is een bloedstollende thriller
met een totaal onverwachte ontknoping en dé tip van 2017 van Stephen King, Lisa Gardner en Karin
Slaughter! De pers noemt ze ‘The Final Girls’: Quincy, Sam en Lisa, een berucht groepje waar niemand bij wil
horen. De enige overlevenden van drie verschillende massamoorden. Ze zijn voor altijd met elkaar verbonden,
vanwege hun verleden. Maar wanneer Lisa onder verdachte omstandigheden overlijdt en Sam plotseling bij
Quincy op de stoep staat, moet Quincy toegeven dat ze Sam en Lisa eigenlijk nauwelijks kent. Moet ze Sam
vertrouwen? Of kan er maar één Final Girl zijn? Zeer spannend tot de laatste pagina: de thriller ‘De laatste
meisjes’ zal je nog lang bijblijven. Deze thriller heeft al vele fans. ‘Dit is de beste thriller van 2017.’ – Stephen
King ‘Wat een boek!’ – Karin Slaughter
De laatste ster Rick Yancey 2016-07-12 We zijn hier en dan zijn we weer weg. Dat was al zo voordat ze
kwamen. Dat is altijd zo geweest. De Anderen hebben de dood niet uitgevonden, ze hebben hem alleen
geperfectioneerd. Ze hebben de dood een gezicht gegeven, om hem ons vervolgens in het gezicht te wrijven,
want zij wisten dat dat de enige manier was om ons te vermorzelen. De dood eindigt niet op een continent of
in een oceaan, niet bij een berg of op een vlakte, in een jungle of een woestijn. Hij eindigt waar hij begon,
waar hij van meet af aan was: op het slagveld van het laatste, nog kloppende mensenhart. In het laatste deel
van deze epische reeks, waarin het lot van de planeet wordt bezegeld, neemt meesterverteller Rick Yancey

ons mee langs triomf, verlies en onverminderde actie.
New York Magazine 1982-04-26 New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York
Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across the country. With
award-winning writing and photography covering everything from politics and food to theater and fashion, the
magazine's consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and excitement of the city
itself, while celebrating New York as both a place and an idea.
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