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Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE
SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht van
vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze
wil om lief te hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante
acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St.
Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te
stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar naarmate de decennia
verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn
verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij
beetje een duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden
van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat
ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in
Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de
jungle. Een klein leven betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller
in Engeland en de Verenigde Staten.
Jane Eyre Charlotte Brontë 2015-08-06 Jane Eyre is het levensverhaal van een moedige jonge
vrouw. Als ouderloze baby belandt ze bij haar tante, die haar haat en op tienjarige leeftijd naar een
weeshuis stuurt. Op haar achttiende vindt ze een betrekking als gouvernante op het landgoed
Thornfield. Daar ontluikt een grote liefde tussen haar en haar grillige werkgever, Edward
Rochester. Hun idylle wordt gedwarsboomd door de onthulling van Rochesters duistere geheim.
Jane vlucht, verscheurd tussen haar gevoel en haar geweten... `De schrijfster houdt ons bij de
hand, drijft ons voort over haar weg, dwingt ons te zien wat zij ziet, laat ons geen moment alleen en
staat ons geen moment toe haar te vergeten. Aan het eind zijn we tot op het bot doordrongen van
het genie, de heftigheid, de verontwaardiging van Charlotte Brontë. Virginia Woolf
Schwann Spectrum 2001
De kronieken van Bane Cassandra Clare 2016-08-22 Elf korte verhalen over het leven van Magnus
Bane, de mysterieuze en flamboyante hoofdpersoon uit Kronieken van de Onderwereld en De Helse
Creaties. Lees alles over zijn tumultueuze liefdesaffaires, uitbundige feestgedrag, exotische reisjes
en zijn bijzondere verhouding ten opzichte van alle partijen die de Kronieken van de Onderwereld
en de Helse Creaties bevolken. Hierna heeft Magnus geen geheimen meer!
Het spel der tronen George R.R. Martin 2015-12-22 George R.R. Martin, Het Lied van IJs en Vuur
1 - Het spel der tronen Ver voorbij de machtige ijsmuur die de noordgrens van het koninkrijk sinds
mensenheugenis beschermt, roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders blik is naar het
zuiden gericht, naar het hof waar de machtige Lannisters sterke spelers zijn. Immers, de macht
van de koning is tanende, zijn Hand is onder verdachte omstandigheden aan zijn eind gekomen,
velen zijn uit op eigen gewin. Toch zijn er nog trouwe onderdanen. De Starks van Winterfell
bijvoorbeeld, hard en onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de koning Eddard Stark tegen
diens zin benoemt tot zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn familie betrokken bij de meest
omvattende machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der tronen.
De vrouw van de tijdreiziger Audrey Niffenegger 2015-06-27 De vrouw van de tijdreiziger is het
verhaal van Clare, een studente kunstgeschiedenis, en Henry, een avontuurlijke bibliothecaris.
Zonder dat hij er iets aan kan doen verplaatst Henry zich door de tijd, vooral op voor hem
emotioneel zware momenten. Samen met zijn grote liefde Clare probeert Henry uit alle macht een

leven te leiden zoals ieder ander. Dat dit alles bedreigd wordt door iets wat hij niet kan voorkomen
maakt dit ontroerende verhaal onvergetelijk. ‘De roman is een ode aan liefde en trouw, maar komt
ook tegemoet aan de diepste verlangens van tienduizenden lezers: dat eeuwige trouw mogelijk is,
dat liefde alles overwint.’ NRC Handelsblad ‘Een feelgood-roman over een zoektocht naar geluk.’
de Volkskrant ‘Een verrukkelijke, briljant geschreven liefdesroman. Mensen die houden van de stijl
van John Irving kunnen hun hart ophalen.’ esta
Greek Mythology
Sintel Jeanne DuPrau 2003
In de kou Travis Mulhauser 2016-04-11 ‘In de kou’ is een rauw coming-of-ageverhaal geschreven
door Travis Mulhauser, waarin de zestienjarige Percy James op zoek gaat naar haar moeder.
Midden in een sneeuwstorm rijdt ze naar het huis van Shelton Potter in de heuvels in het noorden
van de staat Michigan. Haar moeder is daar niet. Wel treft Percy er een baby aan, achtergelaten in
een ijskoude kamer boven, terwijl Shelton en een vrouw beneden hun roes uitslapen. Percy beseft
dat ze deze baby moet redden en naar een ziekenhuis moet brengen. Maar de sneeuwstorm gaat
niet liggen, waardoor haar pick-up ingesneeuwd raakt. Wat volgt is een voettocht dwars door het
onherbergzame landschap. ‘In de kou’ is bij vlagen donker, bij vlagen teder, en bevat veel meer
humor dan je zou verwachten. De roman is geschreven in een dwingende stijl, die het je onmogelijk
maakt het boek neer te leggen.
The Supernatural Index Michael Ashley 1995 Indexes story collections by editor, book title,
author, and story title
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
Scharlakenrode magie - Vloeken uit het verleden 1 Cassandra Clare 2019-10-22 In deze nieuwe
serie van Cassandra Clare (i.s.m. Wesley Chu) volgen we Magnus Bane en Alec Lightwood op hun
reis rond de wereld. Maar als het stelletje in Parijs is beland, wordt hun vakantie verstoord door
een ontmoeting met een vriend uit het verleden. Een sekte blijkt chaos te veroorzaken over de hele
wereld. Een sekte die Magnus ooit heeft opgericht. Blijkbaar. Een keer. Als grap. Het is aan
Magnus en Alec om ervoor te zorgen dat hier een einde aan komt, en ze zullen elkaar compleet
moeten vertrouwen om dat voor elkaar te krijgen.
Mental Jogging Reid J. Daitzman 1980 Three hundred sixty-five exercises, which are presented
along with sample responses from Mensa members and high-school students, are designed to
stimulate creative problem solving, increase mental agility, and encourage inventiveness and
spontaneity
Toren van de dageraad Sarah J. Maas 2018-02-26 Wereldwijd zijn er al ruim 6,3 miljoen boeken
verkocht van Sarah J. Maas In Toren van de dageraad volgen we het verhaal van Chaol en Nesryn
die naar de Torre Cesme afreizen, terwijl Aelin gelijktijdig haar verhaal in Rijk van stormen

vervolgt. Chaol Westfall, kapitein van de garde, stond altijd bekend om zijn kracht en
onvoorwaardelijke loyaliteit. Maar dat is veranderd sinds het glazen kasteel is verbrijzeld, zijn
mannen zijn afgeslacht, en de koning van Adarlan zijn leven spaarde, maar zijn lichaam heeft
gebroken. Zijn enige kans op herstel ligt in handen van de legendarische genezers van de Torre
Cesme in Antica – hét bolwerk van het machtige zuidelijke rijk. Met het oog op de dreigende oorlog
lijkt het een goed idee om daar een pact mee te sluiten. Maar wanneer hij afreist naar het verre
rijk, doet Chaol een ontdekking met grote gevolgen... De pers over de Glazen troon-serie
‘Erfgenaam van vuur is moeilijk weg te leggen.’ Hebban.nl ‘Sarah J. Maas schrijft zo meeslepend
dat ik tijdens het lezen het gevoel heb dat ik deel van Aelins wereld uitmaak. Voorlopig ben ik dan
ook niet van plan afscheid van Aelin en haar vrienden te nemen!’ Thrillers-leestafel.info ‘We vallen
maar meteen met de deur in huis: Wauw, wat een boek!’ Lifeofamber.com ‘Fijn te lezen
fantasyboek met een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en een toenemende spanning
voor de ultieme eindstrijd.’ Hebban.nl ‘Sarah J. Maas is een genie in het schrijven van plotselinge
twists... Ik heb niets dan lof voor dit boek en deze serie!’ Chicklit.nl
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd,
overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Viking-dochter Eelyn bestaat uit
oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt
tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven.
Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die
ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in
de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen die ze altijd heeft
geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het
dorp wordt aangevallen door een meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend
van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een
einde maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe
hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch avontuur
geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie.
'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een heerlijk "donkere
dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog
voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven
worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende,
multidimensionale personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en
suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een aangrijpend
verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
De alchemist Michael Scott 2011-06-17 De legende: Nicolas Flamel werd geboren in Parijs op 28
september 1330. Bijna 700 jaar later wordt hij gezien als de grootste alchemist van zijn tijd. Er
wordt gezegd dat hij het geheim van het eeuwige leven heeft ontdekt. Volgens de archieven stierf
hij in 1418. Maar zijn graf is leeg De waarheid: Nicolas Flamel is dankzij het Elixir van het Eeuwige
Leven nog steeds in leven. De formule hiervan zit verborgen in het boek van Abraham de Magus.
Dit boek is het machtigste boek met oude magie dat er bestaat. Dr. John Dee, de hofmagiër van
Koningin Elizabeth meer dan 400 jaar geleden, heeft zich verbonden met de Onsterfelijken, de
krachten van het kwaad, die van plan zijn de mensheid te vernietigen zodra ze het boek in handen
krijgen. En als de millenniaoude voorspelling juist is zijn Sophie en Josh Newman de enigen die
hem kunnen tegenhouden als Flamel er tenminste op tijd in slaagt hun bijzondere krachten te
doen ontwaken
Publisher and Bookseller 1963 Vols. for 1871-76, 1913-14 include an extra number, The Christmas
bookseller, separately paged and not included in the consecutive numbering of the regular series.
Kronieken van de Academie voor Schaduwjagers Cassandra Clare 2017-08-16 De gebeurtenissen
van Stad van Vlammen beroofden Simon van zijn geheugen - hij zal opnieuw moeten ontdekken wie
hij is. Hij weet dat Clary zijn parabatai is en dat Isabelle zijn vriendin is, maar wanneer Clary en
Isabelle teveel verwachten van de man die hij niet meer is, maakt hij een drastisch besluit: hij gaat
terug naar de Academie voor Schaduwjagers, in de hoop zichzelf terug te vinden.
Journal of Horticulture, Cottage Gardener and Country Gentlemen 1878
Galignani's Messenger 1820
De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08 Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is
een meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R.
Tolkien De Schemering-trilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot een van
de beste fantasyboeken van het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna
niemand weet, is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie.
Rood Londen, waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend rijk. Wit
Londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft

niemand het meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende versies van
Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een
avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke magie ligt op de loer en
het verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila in de eerste
plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E. Schwab ‘Het
mag Schemering heten, maar de magie schittert van licht en leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus
en intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een boek, onbetaalbaar en
helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende
avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal
‘Betoverend.’ Starburst
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door
Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel.
‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze
mocht overal komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary
hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de
geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet
van geheimen... Kan zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk
boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en
betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances
Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over
het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet
te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling
waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding onopvallend lijken, maar magisch
zijn.
Words on Cassette 2002 R R Bowker Publishing 2002
Journal of Horticulture and Practical Gardening 1873
The Hostess Michelle F. Santos 2015-01-13 Nicci has given up on being a successful musician and
is now the hostess of the Savoy, in Harlem, circa 1920's. Men are returning from war. Prohibition
causes her to turn her club into a speakeasy. What's a club without sex, love, murder and the mob?
Nicci can't stay away from excitement . Her second diary reveals her version of the Depression and
Prohibition when her club becomes home to vampire killers, faeries, and more vampires. Nicci
continues to pass for white. How long can she carry this secret without anyone knowing?
Eventually, it will catch up with her.
Herinneringen, dromen, gedachten Carl Gustav Jung 1991 Zelfportret van de Zwitserse psychiater
en psycholoog (1875-1961), zoals dat oprijst uit zijn levensherinneringen.
Beautiful Boy David Sheff 2018-11-21 Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een
drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn
zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar
terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen,
komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de familie die hem weigert los
te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
De ondraaglijke lichtheid van het bestaan Milan Kundera 2014 In de levens van vier mensen die
via verschillende relaties verbonden zijn, blijken tegengestelde gevoelens en gedachten
verwisselbaar, afhankelijk van ieders levensperspectief.
Indianapolis Monthly 2001-09 Indianapolis Monthly is the Circle City’s essential chronicle and
guide, an indispensable authority on what’s new and what’s news. Through coverage of politics,
crime, dining, style, business, sports, and arts and entertainment, each issue offers compelling
narrative stories and lively, urbane coverage of Indy’s cultural landscape.
The Saturday Review of Politics, Literature, Science, Art, and Finance 1922
Words on Cassette 1997
Harry Potter en de Steen der Wijzen J.K. Rowling 2015-12-08 Met een speciale trein die vertrekt
van perron 93⁄4 belandt Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus,
waar hij alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het
opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een levensgevaarlijke tovenaar.
Nieuwe maan Stephenie Meyer 2013-09-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. `Verdorie, mompelde ik toen ik mijn vinger openhaalde aan het
papier. Een druppeltje bloed welde op uit de kleine wond. Toen gebeurde alles in een
stroomversnelling. Edward stortte zich op me en gooide me over de tafel. Ik viel met een klap op de
grond naast de piano, in de puntige glasscherven. Versuft en gedesoriënteerd keek ik op van het

helderrode bloed dat uit mijn arm gutste recht in de koortsachtige ogen van zes vampiers die
ineens razende dorst hadden. Voor Bella Swan is slechts één ding belangrijker dan het leven zelf:
Edward Cullen. Maar verliefd zijn op een vampier is nog veel gevaarlijker dan ze ooit had kunnen
denken. Edward heeft Bella al eens gered uit de klauwen van een slechte vampier, maar nu hun
gewaagde relatie alles wat hen lief is bedreigt, komen ze pas echt in de problemen. Een
onweerstaanbare combinatie van romantiek en spanning met een bovennatuurlijk tintje.
Gepassioneerd, meeslepend en vol verrassende wendingen. Dit adembenemende liefdesverhaal
tussen een vampier en een mens houdt miljoenen mensen wereldwijd in zijn ban.
Engelsch woordenboek Karel Bruggencate 1896
Directors and Their Films Brooks Bushnell 1993
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle
verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
The Palgrave Handbook of Steam Age Gothic Clive Bloom 2021-02-03 By the early 1830s the old
school of Gothic literature was exhausted. Late Romanticism, emphasising as it did the
uncertainties of personality and imagination, gave it a new lease of life. Gothic—the literature of
disturbance and uncertainty—now produced works that reflected domestic fears, sexual crimes,
drug filled hallucinations, the terrible secrets of middle class marriage, imperial horror at alien
invasion, occult demonism and the insanity of psychopaths. It was from the 1830s onwards that the
old gothic castle gave way to the country house drawing room, the dungeon was displaced by the
sewers of the city and the villains of early novels became the familiar figures of Dr Jekyll and Mr
Hyde, Dracula, Dorian Grey and Jack the Ripper. After the death of Prince Albert (1861), the Gothic
became darker, more morbid, obsessed with demonic lovers, blood sucking ghouls, blood stained
murderers and deranged doctors. Whilst the gothic architecture of the Houses of Parliament and
the new Puginesque churches upheld a Victorian ideal of sobriety, Christianity and imperial
destiny, Gothic literature filed these new spaces with a dread that spread like a plague to America,
France, Germany and even Russia. From 1830 to 1914, the period covered by this volume, we saw
the emergence of the greats of Gothic literature and the supernatural from Edgar Allan Poe to
Emily Bronte, from Sheridan Le Fanu to Bram Stoker and Robert Louis Stevenson. Contributors
also examine the fin-de-siècle dreamers of decadence such as Arthur Machen, M P Shiel and
Vernon Lee and their obsession with the occult, folklore, spiritualism, revenants, ghostly
apparitions and cosmic annihilation. This volume explores the period through the prism of
architectural history, urban studies, feminism, 'hauntology' and much more. 'Horror', as Poe
teaches us, 'is the soul of the plot'.
The Economist 1988
Moonlight, Roses & Murder: A Paranormal Mystery & Suspense Lorri Moulton Selina is a woman
with a secret…and she has been hiding it for a very long time. With her nieces, she runs Luna’s, a
nightclub in downtown Seattle, catering to Steampunk and Goth clientele. When someone leaves a
body behind her club, she is drawn into a web of mystery and murder. Puncture marks on the body
indicate a vampire might be responsible and as more women are killed, a red rose is left by their
bodies. When a vampire hunter with secrets of his own comes to investigate, Selina wonders who
she can trust…
Morgenrood Stephenie Meyer 2013-09-12 Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het
lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en
het lezen gemakkelijker wordt. `Je hoeft niet bang te zijn, mompelde ik. `Wij horen bij elkaar. Ik
werd helemaal overweldigd door de waarheid van mijn eigen woorden. Dit moment was zo perfect,
zo volmaakt, dat er simpelweg niet aan getwijfeld kon worden. Hij sloeg zijn armen om me heen en
drukte me tegen zich aan, als zomer en winter. Ik had het gevoel dat elk zenuwuiteinde in mijn
lichaam onder stroom stond. `Voor altijd, beaamde hij. Bella Swan heeft een roerig jaar vol
verleidingen, verlies en strijd achter de rug en staat nu voor het ultieme keerpunt. Ze wordt
verscheurd door haar intense passie voor Edward enerzijds en haar grote vriendschap met Jacob
anderzijds. Kiest ze voor de duistere maar verleidelijke wereld van de onsterfelijken, of besluit ze
toch een volledig menselijk en dus sterfelijk leven te leiden? Bella is de schakel geworden in het
eeuwigdurende conflict tussen de weerwolven en de vampiers. Haar keuze bepaalt het lot van beide
stammen. Morgenrood is het verbazingwekkende slot van het passionele en meeslepende
liefdesverhaal van Bella en Edward, dat begon met Twilight, Nieuwe maan en Eclips. In
Morgenrood worden de geheimen en mysteries van deze adembenemende serie eindelijk onthuld.
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