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De razende stilte Sherryl Jordan 2000 Een meisje wordt er na de dood van haar nieuwbakken echtgenoot
van beschuldigd een heks te zijn en vlucht met hulp van de pastoor en een dove jongen.
De kers op de taart
Jill Shalvis 2019-05-21 Lucky Harbor Ze tovert de mooiste taarten op tafel... maar van
de liefde bakt ze niet veel! Deel 8 Nadat Leah Sullivan is gestopt met haar bakopleiding en zich compleet
belachelijk heeft gemaakt als finalist bij de tv-show Sweet Wars, keert ze teleurgesteld terug naar Lucky
Harbor. Waar ze zichzelf meteen weer in de problemen brengt. Om de ernstig zieke moeder van haar beste
vriend, sexy brandweerman Jack, blij te maken, vertelt Leah haar een klein leugentje: dat Jack en zij meer
dan vrienden zijn. Ze heeft onmiddellijk spijt van haar impulsieve actie. Want zij mag dan stiekem willen
dat het geen leugentje is, Jack wil het spelletje natuurlijk absoluut niet meespelen! Waarom moest Leah
zo nodig aan zijn moeder vertellen dat ze een stel zijn? Jack wordt er gek van; iedereen in Lucky Harbor
heeft er wel een mening over! Eigenlijk zou hij haar de nek om willen draaien, maar tot zijn verbazing
vindt hij het al snel totáál niet erg om haar af en toe te moeten kussen...
Hylas en de roep van de dolfijn
Michelle Paver 2012-08-15 Met een pijl in zijn arm probeert Hylas aan zijn
achtervolgers te ontsnappen. Hij is zijn zusje kwijt en hij gaat met gevaar voor eigen leven naar haar op
zoek. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de aarde beeft en
de zon brandt. Op zijn zoektocht ontmoet hij vijanden en maakt hij vrienden.
Children's Books in Print
R R Bowker Publishing 1999-12
Cooking Up Library Programs Teens and 'Tweens Will Love: Recipes for Success
Megan Emery
Schadlich 2015-06-23 Engage teens and ‘tweens with library programs that nurture developmental and
social needs—and keep young patrons entertained. • Includes complete plans for more than a dozen
educational and entertaining programs • Makes connections to STEAM and maker programming •
Provides library programming guidance from the perspective of a library play specialist with nearly a
decade's experience
Sound & Vision 2001
The Star Wars Cook Book
Frankie Frankeny 2005-08 From the creators of the best-selling Star Wars
CookbookÓ comes another delicious set of recipes to tempt the tastebuds of Star Wars fans of all ages.
From Amidala Challah to Qui-Gon Jinn-ger Snaps, this Force-filled cookbook features easy-to-follow
recipes for healthful snacks, delicious dishes & sweet treats to tempt hungry Jedi apprentices from any
galaxy. It includes: a stencil of Darth Maul's face; wipe-clean pages; tips for cooking with kids of all ages;
& 29 out-of-this-world cleverly named recipes, each with an amusing color photo with Star Wars figures.
Een pleidooi voor echt eten
Michael Pollan 2014-12-17 EET NOOIT IETS WAT JE OVERGROOTMOEDER
NIET ALS VOEDSEL ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe ze moesten eten, maar de
dieetregels die van generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn verwrongen en vervormd door de
marketeers van de voedingsmiddelenindustrie, door zogenaamde voedingsdeskundigen en door de
media. Het gevolg is dat we dolen door een landschap van voedselachtige substanties die om het hardst
gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt eten verdwijnt uit beeld om te worden vervangen door
`voedingsstoffen . En deze producten zijn juist slecht voor de gezondheid. We zouden minder eten
moeten kopen en er meer voor moeten betalen. Daar worden we zelf beter van, maar ook het milieu, ons
ecosysteem en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken naar traditionele diëten kunnen we zelf een

evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden. Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd vertaald. In
Amerika staat het boek sinds verschijning op nummer 1 van de bestsellerlijsten.
Culture, Identities and Technology in the Star Wars Films
Carl Silvio 2007-01-10 Released in May 1977,
the original Star Wars movie inaugurated the age of the movie blockbuster. It also redefined the use of
cinematic special effects, creating a new textual universe that now stretches through three decades, two
trilogies and generations of fascinated viewers. The body of critical analysis that has developed from this
epic focuses primarily on the Star Wars universe as a contemporary myth. However, like any fiction, it
must also be viewed--and consequently analyzed--as a product of the culture which created it. The essays
in this book analyze the Star Wars trilogies as a culturally and historically specific phenomenon. Moving
away from the traditional myth-based criticism of the films, the essayists employ a cultural studies model
to examine how this phenomenon intersects with social formations such as economics, technology, race
and gender. Critical approaches are varied and include political and economic analysis informed by
feminism, contemporary race theory, Marxism, new media studies and post-humanism. Among the topics
covered are the connections between the trilogies and our own cultural landscape; the problematic
issues of race and gender; and the thematic implications of Lucas' presentation of technology.
Instructors considering this book for use in a course may request an examination copy here.
The Brightest Night
Jennifer L. Armentrout 2020-11-03 'The Brightest Night' van Jennifer L. Armentrout is
het superspannende slot van de Origin-serie. Evie moet in 'The Brightest Night' van Jennifer L.
Armentrout leren accepteren dat haar leven nooit meer hetzelfde wordt. Een jaar geleden was Evie een
heel normaal meisje met een heel normaal leven. Dat bleek een grote leugen nu ze eindelijk weet wie ze
was en wat ze is. Evie weet dat ze haar krachten onder controle moet houden zodat ze niemand in gevaar
brengt, ook Luc niet. Hij kent haar als de beste en zal alles doen om haar te beschermen: liegen,
bedriegen én doden. Maar dan blijkt dat zelfs Luc niet alles weet... 'The Brightest Night' is het laatste deel
van de populaire Origin-serie van Jennifer L. Armentrout. Eerder verschenen 'The Darkest Star' en 'The
Burning Shadow'.
Forthcoming Books
Rose Arny 2000
De verkeerde bruid
Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth,
heeft besloten te trouwen met een echte lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een
oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een geschikte keuze, ook al heeft hij
haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde
bruid te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
De pianostemmer
Daniel Mason 2009-10-31 Het is oktober 1886 als Edgar Drake een vreemd verzoek van
het Britse ministerie van Oorlog bereikt. Hij krijgt de opdracht om zijn vrouw en zijn rustige leventje in
Londen vaarwel te zeggen en naar de jungle van Birma te reizen, waar een bijzondere Erard-vleugel
gerepareerd moet worden. De piano is van Anthony Carroll, een arts in het Briste leger die er nogal
onorthodoxe methoden op na houdt om de vrede te bewaren met de vijandige vorsten in de zuidelijke
Shan-staten: door zijn liefde voor poëzie, muziek en studie met hen te delen. Voorlopig zorgt deze aanpak
voor rust in het gebied, maar die roept tegelijkertijd vragen op bij Carrolls superieuren over zijn loyaliteit.
Op zijn reis naar Birma - via Europa, de Rode Zee en India - ontmoet Edgar profeten en dieven, soldaten
en verhalenvertellers, en een fascinerende vrouw die net zo ongrijpbaar blijkt te zijn als de arts. Op de
grote rivieren en in de verlaten steden van Birma krijgt Edgar te maken met meer mysteries en gevaren
dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Echo's van Heart of Darkness en The English Patient
weerklinken in deze sensuele roman over mythes en bevlogenheid, passie en avontuur. "[...] prachtige
evocaties van het Birmeese landschap. NRC Handelsblad
Critical Approaches to Food in Children’s Literature
Kara K. Keeling 2012-03-20 Critical Approaches to
Food in Children’s Literature is the first scholarly volume on the topic, connecting children's literature to
the burgeoning discipline of food studies. Following the lead of historians like Mark Kurlansky, Jeffrey
Pilcher and Massimo Montanari, who use food as a fundamental node for understanding history, the
essays in this volume present food as a multivalent signifier in children’s literature, and make a strong
argument for its central place in literature and literary theory. Written by some of the most respected
scholars in the field, the essays between these covers tackle texts from the nineteenth century (Rudyard
Kipling’s Kim) to the contemporary (Dave Pilkey’s Captain Underpants series), the U.S. multicultural
(Asian-American) to the international (Ireland, Brazil, Mexico). Spanning genres such as picture books,
chapter books, popular media, and children’s cookbooks, contributors utilize a variety of approaches,
including archival research, cultural studies, formalism, gender studies, post-colonialism, post-

structuralism, race studies, structuralism, and theology. Innovative and wide-ranging, Critical
Approaches to Food in Children’s Literature provides us with a critical opportunity to puzzle out the
significance of food in children’s literature.
Whose Weight is it Anyway?
Sofie Vandamme 2010 Scholars from various disciplines address the ethical
perspective of changing food habits in general, and the promotion of healthy eating in particular.
De legende van de vuurberg
Sarah Lark 2021-10-15 In het derde en laatste, los te lezen, boek van de Rata
Station-serie reis je terug naar Nieuw-Zeeland aan het eind van de 19e eeuw, waar drie jonge mensen
durven te dromen van een betere toekomst. ‘De legende van de vuurberg’ is na ‘De tijd van de
vuurbloemen’ en ‘De zang van de hoornschelp’ het derde boek van internationaal bestsellerauteur Sarah
Lark over de belevenissen van de vrouwen van Rata Station in het Nieuw-Zeeland van de negentiende
eeuw. Nieuw-Zeeland, 1880. Aroha heeft een gelukkige jeugd, tot de dag dat ze betrokken raakt bij een
groot treinongeluk. Ze wordt naar haar tante gestuurd, die op Rata Station woont, om daar in alle rust te
genezen. Met hulp van de dromerige Robin en haar temperamentvolle nichtje March hervindt ze langzaam
weer haar evenwicht – tot een onverwachte gebeurtenis opnieuw alle vaste grond onder haar voeten
wegslaat... Sarah Lark veroverde wereldwijd vele lezersharten met haar heerlijke familiegeschiedenissen
die zich afspelen in het ruige Nieuw Zeeland van de negentiende eeuw. Zij schreef eerder de zeer
populaire Kiward Station-serie (‘Het land van belofte’; ‘Het lied van de wolken’; ‘De roep van het land’
en de los te lezen roman ‘Een nieuwe wereld’), de Elizabeth Station-serie (‘Het land met de gouden
kust’; ‘De schaduw van de kauri-boom’; ‘De dag van de zonnewende’) en de Rata Station-serie (‘De tijd
van de vuurbloemen’; ‘De zang van de hoornschelp’; ‘De legende van de vuurberg’). In haar Caraïbenserie (‘Het eiland van duizend bronnen’; ‘Dochter van de mangroven’) neemt ze je mee naar Haïti en
Jamaica in de achttiende eeuw.
Grote boze seks
Arlene Heyman 2017-01-06 In ‘Grote boze seks’ van Arlene Heyman bedrijft een vrouw
van in de zestig, na de nodige logistieke voorbereidingen, de liefde met haar tweede man. Een mooie
jonge kunststudente knoopt een affaire aan met een veel oudere, getrouwde, beroemde man. Een man
komt erachter dat zijn vader is overleden tijdens de – buitenechtelijke – seks en vraagt zich af wat hij met
het stoffelijk overschot aan moet. Een schooljongen fantaseert tijdens de wiskundeles over de borsten
van een klasgenoot, terwijl zijn vader op sterven ligt, en in de verte de eerste Twin Tower in brand vliegt.
In deze aangrijpende verhalen over seks, dood en tweede kansen dringt Arlene Heyman door tot de
mooie, soms pijnlijke kern van menselijke relaties: de liefde.
Rage and Ruin Jennifer L. Armentrout 2021-04-28 Geheimen en verboden verlangens hebben spannende
gevolgen... Je leest het in Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het tweede deel in de Harbingerserie. ‘Rage and Ruin’ is het tweede deel van de spannende fantasy-serie Harbinger van Jennifer L.
Armentrout. Trinity moet alles op alles zetten om de Harbinger te vinden, een wezen dat Wachters en
demonen zonder reden vermoord. Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen Trinity en Zayne, maar als
zij erachter komen dat ze niet samen kunnen zijn, probeert Trinity haar gevoelens voor Zayne te vergeten.
Als de spanning oploopt merken ze pas hoe erg ze elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal het hen samen
lukken om hun krachten te bundelen en de kwade, duistere krachten van de Harbinger te verslaan?
Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’ is het spannende tweede deel in de Harbinger-serie en het
vervolg op 'Storm and Fury'. Deze serie is een spin-off van Armentrouts eerder verschenen Dark Elementsserie. Armentrout is verder bekend van haar populaire Lux-serie.
Morgen zullen er abrikozen zijn
Jessica Soffer 2013-12-06 `Er is een gezegde in het Arabisch: Bukra fil
mish mish. `Morgen, als de abrikozen bloeien. Of, in andere woorden, misschien morgen. Dat bleef ik
maar denken. Morgen zou ik het doen, morgen. De veertienjarige Lorca kan urenlang over kookboeken
gebogen zitten, op zoek naar recepten voor haar moeder. Wanneer ze zich inschrijft bij de kooklessen van
de Iraaks-Joodse weduwe Victoria om masgouf te leren bereiden, en zo de liefde van haar moeder af te
dwingen, krijgt ze al gauw het gevoel dat er meer tussen hen moet zijn dan hun gezamenlijke liefde voor
koken. Tijdens de kooklessen en hun afzonderlijke zoektochten worden Lorca en Victoria gedwongen om
zowel met het verleden als met de toekomst in het reine te komen en de waarheid onder ogen te zien, hoe
ingewikkeld en ondenkbaar die ook moge zijn.
Wookiee Cookies Robin Davis 1998-09 A cookbook with a Star Wars theme includes such recipes as
crazy cantina chili, Boba Fett-uccine, and C-3PO pancakes.
Het geheim van Vesalius
Jordi Llobregat 2015-11-10 Barcelona, 1888, het jaar van de
Wereldtentoonstelling. Daniel Caralt keert terug naar de stad na het overlijden van zijn vader, maar raakt
betrokken bij een zaak waarin jonge meisjes op gruwelijke wijze worden vermoord. Bernat Fleixo,

straatarme journalist, wil graag een scoop. Samen met Pau Gilbert, student geneeskunde, gaat hij op
jacht naar het boek over anatomie van Vesalius - de Nederlander Andries van Wesele. Maar er zijn meer
kapers op de kust en een van hen heeft zeer duistere bedoelingen ...
Dit doet even pijn Adam Kay 2018-05-16 Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een
werkweek van 97 uur, beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een
budget dat eerder gepast lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding. Tijdens
de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts in opleiding Adam Kay jarenlang
in het geheim een dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis zijn samengebracht in
dit afwisselend hilarische, afschuwelijke en ontroerende boek. Dit doet even pijn vertelt je alles wat je wilt
weten over het werk op een ziekenboeg - plus een aantal dingen die je liever níet had willen weten.
Mogelijke bijwerkingen: spontane lachstuipen en opwellende tranen. Adam Kay (1980) werkte jarenlang
als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit
doet even pijn werd direct een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
Witheet Jennifer L. Armentrout 2020-04-14 Maak kennis met de wereld van de wachters en demonen in
'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het eerste deel van de populaire Dark Elements-serie. De
zeventienjarige Layla wil maar één ding: normaal zijn. Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half
demon en half wachter, én ze heeft een bijzondere gave. Ze kan namelijk met een kus iemand
vermoorden. Dit maakt haar anders dan de wachters bij wie ze is opgegroeid, die de opdracht hebben om
de wereld demoonvrij te houden. Voor hen moet Layla haar demonische kant verbergen. Vooral voor
Zayne, op wie Lyla al een eeuwigheid een crush heeft. Dan ontmoet ze Roth, een knappe en mysterieuze
demon. Ze voelt een connectie met hem en daarnaast is het hele niet-zoenengedoe geen probleem met
hem, want Roth heeft geen ziel. Lyla weet dat ze uit zijn buurt moet blijven, maar als ze ontdekt dat zij het
middelpunt vormt van een duivels plan, moet ze Roth wel vertrouwen. Een deal met de duivel, is dat nou
zo slim? 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout is het eerste deel van de superspannende Dark Elementsserie. Het verhaal van Layla gaat verder in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
Rode komeet Heather Clark 2020-11-03 ‘Het is alsof Heather Clark uur na uur naast Sylvia Plath loopt.
Adembenemend.’ – Connie Palmen Zestig jaar na haar spectaculaire debuut als dichter verschijnt een
gloednieuwe, allesomvattende biografie van Sylvia Plath. Rode komeet geeft ons de uitzonderlijk
getalenteerde vrouw terug die zo lang door haar tragische einde is overschaduwd. Met een rijkdom aan
nieuwe bronnen reconstrueert Heather Clark Plaths stormachtige ontwikkeling als dichter en intellectueel.
We lezen over haar vastberadenheid geen conventioneel pad te volgen, haar conflictueuze verhouding tot
haar moeder, haar worstelingen met een volkomen inadequate geestelijke gezondheidszorg, haar jaren in
Cambridge en haar explosieve verbintenis met Ted Hughes, met wie ze samen de poëziewereld diepgaand
zou beïnvloeden. Rode komeet gaat over een leven in volledige toewijding – niet aan de dood maar aan de
kunst. ‘“Kracht is het vermogen om te lijden,” heeft de denker Wittgenstein eens genoteerd. Die kracht
heeft Sylvia Plath in haar poëzie ten volle weten te ontplooien, zoals deze biografie overtuigend laat zien.’
– Anneke Brassinga ‘Eindelijk de biografie die Sylvia Plath verdient... Een magistraal boek... Een
indrukwekkende prestatie.’ – Ruth Franklin, literair criticus en biograaf ‘Dit is de grootse biografie van
deze grote dichter waar we zo lang op hebben gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en biograaf ‘Een
grandioze biografie.’ – Kirkus Reviews ‘Leest als een pageturner... een fantastisch werk.’ – Publisher’s
Weekly
School Library Media Activities Monthly
2000
Een fantastisch uitzicht
RaeAnne Thayne 2021-03-17 Alex’ droom komt uit wanneer ze haar eigen
restaurant begint. Voor een serieuze relatie heeft ze het dus veel te druk, maar een beetje flirten met de
aantrekkelijke Sam Delgado kan geen kwaad, denkt ze. Het was alleen niet de bedoeling dat hij haar
buurman werd en ook nog eens oprecht in haar geïnteresseerd lijkt! Want dat kan ze er nu niet bij
hebben. Toch?
Best Books for Children
Catherine Barr 2006 Offers reviews and recommendations of over 25,000 titles
for children, and includes brief annotations, bibliographic data, and review citations.
Gus and Duncan's Comprehensive Guide to Star Wars Collectibles
Duncan Jenkins 2008-11
Storm and Fury Jennifer L. Armentrout 2021-02-09 'Storm and Fury' is het eerste deel van de
bloedstollende Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout. Trinity is de laatste van haar soort. Ze heeft
een bijzondere gave en leeft al jaren op een geheime locatie, bewaakt door de wachters. Als de demonen
ontdekken wat haar kracht is, zullen ze haar vermoorden. Als Trinity hoort dat er buiten iets leeft dat
zowel demonen als wachters vermoordt, stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit haar veilige

omgeving vertrekken om zichzelf en haar familie te beschermen. 'Storm and Fury' is het eerste deel van
de Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout, een spin-off van de eerder verschenen Dark Elementsserie.
The Star Wars Cookbook II
Wesley Martin 2016-01-26 Even the pickiest of Gungans will eat their fruits
and veggies when Bubble City Salad and Boss Nass Broccoli are on the menu. With this exciting new
sequel to the best-selling The Star Wars Cookbook: Wookiee Cookies and Other Galactic Recipes, Star
Wars fans of all ages can cook up more out-of-this-world fun. From razor-toothed Opee's Sea Crunch (for
fish fillets with a real bite) to Darth Double Dogs (doubling as a light saber you can eat!), this intergalactic
Star Wars cookbook features healthy snacks, delicious dishes, sweet treats, and easy main courses no
Rebel can resist. The ebook features hilarious photographs and recipes, and age is no issue when the
Force is with you-adults as well as kids will have a great time with this book.
The Burning Shadow
Jennifer L. Armentrout 2019-09-24 Jennifer L. Armentrout is op dreef met de Originserie, waarin ‘The burning shadow’ het tweede deel is. In dit boek is voor Evie niets meer hetzelfde. In
‘The darkest star’, het eerste deel van de serie, heeft ze opper-Luxen Luc ontmoet. In ‘The burning
shadow’ kan ze zich daar niets van herinneren. Evie is een paar maanden uit haar geheugen kwijt. Op
zoek naar het antwoord op de vraag wie ze is en wie ze was, belandt ze steeds dieper in de wereld van de
Luxen. En ze zal al snel ontdekken dat als je daar eenmaal in zit, je er niet zo makkelijk meer uit komt. De
Origin-serie is een zijdelings vervolg op de Lux-serie, waarmee Jennifer L. Armentrout zichzelf voorgoed
op de kaart zette als fantasyauteur. Haar fans hadden nog niet genoeg van de wereld die ze creëerde.
Zijzelf gelukkig ook niet.
Children's Books in Print, 2007
2006
The Darkest Star Jennifer L. Armentrout 2019-07-09 ‘The Darkest Star’ is het eerste deel in de Originserie van Jennifer L. Armentrout, die zich afspeelt in hetzelfde universum als de Lux-serie. In ‘The
Darkest Star’ komt de jonge Evie in contact met de buitenaards knappe Luc. Bij die ontmoeting denkt
Evie in eerste instantie dat Luc ‘gewoon’ een Luxen is. Maar al snel komt ze erachter dat hij nog veel
machtiger, invloedrijker en gevaarlijker is dan dat. En... ze valt als een blok voor hem. ‘The Darkest Star’
is een fantasyverhaal vol romance en suspense, met ook nog die heerlijke Armentrout-humor. ‘Lux is
absoluut een van mijn favo series aller tijden! Stiekem zou het van mij nog wel een vervolg mogen
krijgen...’ KwanteinWonderland.com
Best Books for Children, Preschool Through Grade 6
2006
In vertrouwen Karen Rose 2014-05-02 Wie kun je vertrouwen als het er écht op aankomt... Wanneer een
busje verongelukt voor het huis van de jonge privédetective Paige Holden, haast ze zich naar buiten om
hulp te bieden. Tot haar stomme verbazing is de inzittende een van haar pro bono cliënten. De vrouw
heeft een schotwond en overlijdt uiteindelijk in Paiges armen. De stervende vrouw brengt nog wat
cryptische woorden uit en met haar laatste krachten drukt ze Paige een met bloed besmeurde USB-stick
in handen. Vijf jaar daarvoor heeft openbaar aanklager Grayson Smith een moordenaar achter de tralies
weten te krijgen. Wanneer Paige de USB-stick samen met Grayson bekijkt, blijkt het materiaal te bevatten
dat die eerdere veroordeling in twijfel trekt. Het leidt Grayson en Paige naar een wereld vol afpersing,
duistere geheimen en een reeks onopgeloste moorden. Deze zaak kunnen ze alleen maar oplossen
wanneer ze elkaar volledig kunnen vertrouwen. En dat is de vraag... 'Van de eerste spannende
hoofdstukken tot het bloedstollende eind. De boeken van Karen Rose zijn ingenieus en onvergetelijk.'
James Patterson 'Een echte pageturner. Al je haren staan recht over eind bij het lezen van deze
topthriller.' Tess Gerritsen De thrillers van Karen Rose zijn wereldwijde bestsellers. Van haar verschenen
in het Nederlands inmiddels Sterf voor mij, Schreeuw voor mij, Moord voor mij, De dood in haar ogen, De
mond gesnoerd en Van mij alleen.
The Complete Star Wars Cookbook
Robin Davis 2010
De kamer Jonas Karlsson 2014-02-13 ‘Jonas Karlsson is op zijn best in De kamer, waarin de verteller en
de problemen die hij veroorzaakt als werknemer op een Zweeds overheidskantoor voortdurend uit de
handen van de lezer glippen. Je denkt dat je weet welke richting Karlsson op gaat, maar dan vinden er
toch nog een paar extra wendingen plaats.’ – Dagens Nyheter ‘De kamer heeft de kwaliteiten van een
meesterwerk. De verteller is een extreem nauwgezette bureaucraat, die een kamer ontdekt die niemand op
het overheidskantoor waar hij werkt wil erkennen.’ – Göteborgsposten
Hylas en het oog van de valk
Michelle Paver 2014-10-15 Hylas wist niet wat hij zag. Tijdens de winter had
hij veel gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit was met niets te vergelijken. De Zee had alles vernietigd:
hutten, boten, bomen, dieren, mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen rottende

hopen aangespoelde resten. Een vuilgrijze golf likte aan zijn laarzen, en hij ademde de verstikkende stank
van de dood in. Het was bijna onmogelijk dat Pirra en Heibel het hadden overleefd. Het is 3500 jaar
geleden in een land aan de Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere mijnen van Thalakrea en
is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door de Grote Golf is verwoest. Zijn zusje heeft hij nog
steeds niet gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip naar Keftioe heeft gezet,
willen ze niets meer met hem te maken hebben. Maar Hylas is vastberaden om hen te vinden. Intussen
groeit de dreiging van de zwarte krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef
gesteld. Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een adembenemende avonturenserie van
Michelle Paver, die zich afspeelt in het Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden, strijdwagens en oude
magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf
Arm en rijk David Landes 2013-02-21 Het antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de
grote verschillen tussen arm en rijk in de wereld. In deze internationale bestseller geeft David Landes op
heldere wijze antwoord op de fundamentele vraag naar het waarom van de grote verschillen tussen arm
en rijk in de wereld. David Landes beschrijft hoe Europa ?s mars naar welvaart en ontwikkeling is
begonnen. Hij laat zien dat China en de islamitische wereld ooit voorlagen, maar dat de beslissende
doorbraak naar welvaart uitbleef. `Het is zijn aanpak die Arm en Rijk tot een waardevol, zelfs onmisbaar
boek maakt. - NRC Handelsblad David S. Landes is emeritus hoogleraar geschiedenis en economie aan
Harvard University.
School Library Journal
2000-11
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