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succes. Terwijl het pretpark op het eiland de
Engeland, Engeland Julian Barnes 2020-02-13 In

onafhankelijkheid afkondigt en toenadering zoekt

‘Engeland, Engeland’ van Julian Barnes bedenkt

tot de Europese Unie, raakt het oude Engeland in

een roekeloze zakenman een groots project

voorindustrieel verval en verder geïsoleerd van

waarmee hij zijn carrière kan afsluiten. Het eiland

het continent. Deze herdruk van Barnes’ briljante

Wight wordt opgekocht en omgebouwd tot een

satire uit 1998 bevat de afscheidsbrief die Barnes

historisch themapark: replica’s van onder andere

aan Europa schreef ter gelegenheid van de Brexit

de Big Ben, Stonehenge en de Krijtrotsen van

op 31 januari 2020.

Dover worden opgetrokken, traditionele Engelse

Polleke Guus Kuijer 2012-07-19 Alle vijf boeken

gebruiken door acteurs nagespeeld en de koning

over Polleke bij elkaar! Polleke heeft een vriendje,

en koningin (naar wordt gefluisterd de echte)

Mimoen. Maar zijn geloof en zijn cultuur maken

ingezet. Een mekka voor toeristen, die dan ook in

hun vriendschap bijna onmogelijk. Pollekes vader

drommen komen kijken hoe Robin Hood en zijn

Spiek zwerft over straat en is aan de drugs. En

trawanten de rijken bestelen en de dorpsgek weer

Pollekes meester is ineens de nieuwe vriend van

ronddoolt. Het project is monsterlijk, riskant,

haar moeder ze willen zelfs gaan trouwen Het is

Engelser dan het origineel – en een daverend

niet makkelijk om vrolijk te blijven als zo veel
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dingen tegen zitten. Maar Polleke geeft niet vlug

debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Denzel

op. Bovendien is er de boerderij van opa en oma,

Washington.

buiten de stad. Daar komt Polleke tot rust. Ze is

Het boek tegen de dood Elias Canetti 2016-05-07

er graag, en heeft er zelfs een eigen kalf, dat ze

Een groot aantal teksten in Elias Canetti's

Polleke heeft genoemd! Voor zijn boeken over

omvangrijke nalatenschap (meer dan tienduizend

Polleke kreeg Guus Kuijer een Gouden Griffel,

handgeschreven bladzijden) staat in het teken

een Zilveren Griffel en de Woutertje Pieterse

van een levenslange obsessie: de dood. Dit boek,

Prijs. Ook werden de boeken met groot succes

dat hij zelf niet heeft kunnen voltooien, geeft een

verfilmd.

zeer compleet beeld van zijn denken over dit

Spademan Adam Sternbergh 2014-10-15

thema. Canetti, die zichzelf als 'doodsvijand'

Dystopische thriller in New York Spademan was

typeerde, ondernam talrijke pogingen om de dood

ooit vuilnisman. Dat was voordat er een

met zijn antropologische methode te omsingelen.

vernietigende bom viel op Times Square, voordat

Hij las schrijvers, filosofen en wetenschappers,

zijn vrouw werd gedood, voordat New York een

verzamelde sprookjes, mythen en riten en deed

uitgebrande troep was. Tegenwoordig bestaat er

nauwgezet verslag van zijn streven om grip te

echter ook een andere, virtuele werkelijkheid,

krijgen op het ongrijpbare.Centraal staat deze

waar alleen de allerrijksten kunnen inpluggen. De

overtuiging: we leven naar de dood toe, en juist

rest moet het zelf uitzoeken. En daarom werd hij

daarom mogen we hem niet accepteren. Want

een hitman. Hij stelt geen vragen, werkt snel en

wie ja zegt tegen de dood, opent de deur voor

is handig met een stanleymes. Dan wordt

oorlog en moord. Deze notities, grotendeels niet

Spademan ingehuurd om de dochter van een

eerder gepubliceerd, tonen Canetti op zijn best:

bekende evangelist om te brengen. Zijn doelwit

vitaal, polemisch, poëtisch, aforistisch en ironisch.

heeft een schokkend geheim en zijn

Een weergaloze meditatie over de schaduwzijde

opdrachtgever een verborgen agenda. 'Bogart-

van het leven, door samensteller Peter von Matt

cool, messcherp. Een uiterst verslavende

voorzien van een verhelderend nawoord.

pageturner.' - Entertainment Weekly 'De beste

Donnybrook Frank Bill 2017-11-18 Donnybrook is

soort hard-boiled noir.' - GQ 'Dit is een pakkende

een mengeling van pure adrenaline, rauwe humor

genremix en een verbluffend debuut.' - Library

en het over the top geweld van Quentin Tarantino

Journal Adam Sternbergh is journalist en

en de hick fiction van Cormach McCarthy en

schrijver. Hij werkt als cultuurredacteur voor The

Donald Ray Pollock. Voor Jarhead Johnny Earl is

New York Times Magazine. Spademan is zijn

er nog maar één mogelijkheid om eten te kopen
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voor zijn gezin en dat is de Donnybrook in

toekomstbeeld dat sneller werkelijkheid wordt dan

Orange County winnen. Elk jaar in augustus

je denkt. Het begint allemaal als het

komen daar de meest doorgewinterde bare-

overlijdensbericht van Matthew Sobol online

knuckle-vechters bij elkaar voor dit toernooi.

verschijnt... Sobol was een legendarische

Onder toeziend oog van een enthousiaste

computerspelontwerper. Hij overleed vroegtijdig

menigte vol drugs, drank, weddenschappen en

maar hij liet iets achter op internet, een daemon,

hamburgers, gaan twintig mannen elkaar te lijf tot

dat online overlijdensberichten scande en een

er nog maar één overeind staat. De overblijver

hele reeks programma's activeerde. Programma's

wint de ongelofelijke prijs van honderdduizend

die geld verplaatsen, die mensen rekruteren en

dollar. Jarhead staat bekend als de meest taaie

vermoorden en maar één doel beogen: een totale

bokser uit Kentucky en is ervan overtuigd dat de

herziening van de wereldorde. Daniel Suarez is

Donnybrook zijn weg naar een beter leven en

een onafhankelijke systeemconsultant voor de

een ontsnapping aan als zijn problemen is. Maar

Fortune top duizend-bedrijven en heeft software

er zijn meer die azen op de Donnybrook.

ontworpen en ontwikkeld voor o.a. de

Chainsaw Angus - een gepensioneerde vechter

wapenindustrie en de entertainmentindustrie. Hij

die de klappen in zijn gezicht zat is - en zijn

is een fervent gamer, gek op technologie en hij

losbandige zus Liz koken methamfetamine in een

woont in Los Angeles. `Daemon is voor romans

verscholen hut, diep in de bossen. De

wat The Matrix was voor films: de maatstaf voor

Donnybrook is voor hun een uitgelezen kans om

toekomstige romans over technologie.' Rick Klau,

veel klanten in een keer te bereiken en een

Google

fortuin te verdienen. Het gaat om zoveel geld dat

Eens gelokt (een Riley Paige Mysterie—Boek #4)

Liz zich afvraagt of ze dat wel met haar broer wil

Blake Pierce 2019-10-26 “Een meesterwerk van

delen en of ze er niet beter zelf met het geld

thriller en mysterie! De auteur heeft fantastisch

vandoor kan gaan. Frank Bill schetst met scherpe

werk gedaan bij het ontwikkelen van personages

pen een wereld die stevig verankerd is in de

met een psychologische kant die zo goed

realiteit, maar tegelijkertijd niet onderdoet voor

beschreven is dat we voelen wat ze denken, hun

spectaculaire Hollywoodfilms. Het is dan ook

angsten ervaren en meejuichen met hun succes.

geen verrassing dat de filmrechten van deze titel

Het plot is zeer pakkend en gedurende het hele

inmiddels verkocht zijn.

boek vermakelijk. De wendingen van het verhaal

Daemon Daniel Suarez 2015-12-30 DAEMON:

houden je wakker van de eerste tot de laatste

superspannende actie en een onthutsend

pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto
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Mattos (over Eens Weg) EENS GELOKT is boek

geobsedeerd door de zaak en belandt op de rand

#4 van de bestverkopende Riley Paige-

van de afgrond. Riley beseft dat haar eigen leven

mysteriereeks die begint met de nummer één

uit elkaar valt en haar eigen kwetsbare psyche de

bestseller EENS WEG (boek #1)—een gratis

spanning nauwelijks aankan. In een hectische

download met meer dan 500

race tegen de klok zal ze diep in de geest van de

vijfsterrenbeoordelingen! Op een eenzaam stuk

moordenaar moeten duiken om deze vrouwen -

snelweg in Delaware duiken vrouwen dood op.

en zichzelf - te redden. EENS GELOKT is een

Sommigen waren een onverklaarbaar lange tijd

duistere psychologische thriller met een

vermist, terwijl anderen dood worden gevonden,

hartverscheurende spanning, EENS GELOKT is

hun lichamen op groteske en mysterieuze wijze

boek #4 in een meeslepende nieuwe serie - met

tentoongesteld. Als er een patroon wordt ontdekt,

een geliefd nieuw personage - dat je tot diep in

wordt het de FBI duidelijk dat een zieke

de nacht aan het verhaal gekluisterd houdt. Boek

seriemoordenaar actief is - op slinkse wijze

#5 in de Riley Paige-serie is binnenkort

jagend op jonge meisjes - en dat hij nooit zal

verkrijgbaar.

stoppen met doden. De FBI, wanhopig om de

Laatste woorden Michael Koryta 2017-03-10

zaak op te lossen, dringt er bij Special Agent

Markus Novak weet uit eigen ervaring dat niet

Riley Paige op aan om de zaak op te pakken.

iedere politiezaak wordt opgelost. Maar het

Maar de briljante Riley, die nog steeds in de

gebeurt niet vaak dat een verdachte zelf vraagt

greep is van eerdere zaken, heeft thuis eindelijk

om de heropening van een zaak. Tien jaar

rust gevonden en is vastbesloten om haar

geleden verdween een tienjarig meisje in een

dochter April weer op de been te helpen. Maar

ondergronds gangenstelsel, waar Ridley Barnes

als de moorden te schokkend, te dringend

dagen later uit kwam lopen, met het meisje in zijn

worden - en als haar voormalige partner Bill

armen. Barnes heeft nog altijd geen idee waar en

contact met haar opneemt - realiseert ze zich

hoe hij het meisje vond en is na al die jaren nog

eindelijk dat ze geen nee kan zeggen. Riley's

steeds op zoek naar antwoorden. Novak

jacht leidt haar diep in de verontrustende wereld

vermoedt echter dat er andere redenen zijn om

van lifters, zwervers, vrouwen om wie niemand

de zaak te heropenen en ontdekt dat de

iets kan geven. Als ze ontdekt dat verschillende

geheimen die de grotten verbergen nauw

vrouwen in leven worden gehouden en dat er nog

verbonden zijn met zijn eigen verleden.

tijd is om ze te redden, realiseert ze zich dat zich

Bone Song John Meaney 2015-10-15 Lieutenant

door niets zal laten tegenhouden. Ze raakt

Donal Connor has been given the most bizarre of
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new cases. Four famous stage performers have

clubscene van de Zweedse hoofdstad. Een

died in recent months, thee of them in state

gevaarlijke combinatie. Vier Thaise masseuses uit

capitals within Transifica, the fourth in far

Stockholm worden dood gevonden. Samen met

Zurinam. And now the idolised diva Maria

zijn Speciale Eenheid wordt Zack op de zaak

deLivnova is coming to Tristopolis. Donal's boss

gezet. Wie is het zieke brein achter de moorden?

is determined that nothing like this is ever to

Is het motief vrouwenhaat, racisme of

happen in his city. Connor is to have anything he

mensenhandel? Een ding is zeker: als Zack de

needs, as long the diva lives. And so begins a

zaak niet snel oplost, vallen er meer slachtoffers.

dark investigation through a world where corpses

Zack is het eerste deel uit de nieuwe Zweedse

give up their pyschic energy in the massive

topserie Hercules van bestsellerschrijvers Mons

necroflux generators which power the city, where

Kallentoft en Markus Lutteman.

gargoyles talk, where wraiths work in slavery, a

Generatie A Douglas Coupland 2011-10-07

world of the dead where corruption is alive. This

Generatie A speelt zich af in de nabije toekomst,

is an extraordinary SF novel set in alternate

in een wereld waar bijen zijn uitgestorven. Totdat

universe quite unlike any imagined in SF before;

vijf mensen die elkaar niet kennen in

a universe where magic and the supernatural and

verschillende delen van wereld – de Verenigde

the undead are given a scientific rationale and

Staten, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Sri

hoorfyingly plausible rationale. The novel's

Lanka – worden gestoken. Hun gedeelde ervaring

setting, Tristopolis, is the ultimate noir city; an

verbindt ze op een manier die ze nooit hadden

immense baroque creation of haunted stone

kunnen vermoeden. Generatie A is een zoektocht

skyscrapers, black metal and city-wide

naar nieuwe manieren van verhalen vertellen in

catacombs. Its hero Donal Connor is immensely

een digitale wereld. Net als in veel van

likeable and easy to identify with. Even once he's

Couplands werk laveert de roman tussen

dead.

optimisme over de toekomst en existentiële angst.

Ecotopia Ernest Callenbach 1979

Generatie A is verbeeldingrijk, vindingrijk en

Zack Markus Lutteman 2015-02-21 Inspecteur

onderhoudend; het is Couplands meest

Zack Herry is een intrigerende held met een

ambitieuze roman tot nu toe.

duister verleden die als een hedendaagse

Roofbouw Alan Glynn 2011-05-05 Roofbouw -

Hercules vecht tegen de onderwereld van

Limitless Stel dat er een pil bestond waarvan je

Stockholm. Hij is dol op zijn baan, maar ook op

rijk en machtig werd. Bent u sterk genoeg om de

het nachtleven met de verleidelijke drugs- en

ultieme verleiding te weerstaan? Een nieuwkomer
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op Wall Street maakt in razend tempo carrière.

weleens gruwelijke dingen gedaan zou kunnen

De basis van zijn succes: intellect en briljant

hebben

analytisch vermogen. Zijn geheim: een dubieus

De Laatste Kabbalist van Lissabon Richard Zimler

verkregen smart drug Roofbouw is een

1999 In 1506 gaat een jonge joodse handschrift-

supersnelle, maar vooral zeer intelligente thriller

illustrator uit Lissabon op zoek naar degene die

van Alan Glynn, die zich met dit boek op het

zijn geliefde oom en leermeester heeft vermoord

niveau begeeft van John Grisham en Michael

tijdens antisemitische rellen.

Ridpath. Tot nu toe heeft het Eddie Spinola niet

Land van hoop en glorie Daphne Du Maurier

echt meegezeten, niet in zijn liefdesleven en al

1973

helemaal niet in zijn carrière. Op zijn

Torenhoog en mijlen breed Tonke Dragt

zesendertigste kan hij als freelancecopywriter net

2011-07-13 Toekomstroman over een

het hoofd boven water houden in de jachtige

onderzoeker die naar Venus reist, van Griffel der

drukte van Manhattan. Totdat hij zijn ex-zwager

Griffels-winnaar Tonke Dragt, nog altijd actueel.

Vernon tegenkomt, van wie hij een klein, wit

Naar wouden heeft Edu zijn hele leven al

pilletje krijgt. Net ontwikkeld door een groot

verlangd. Op aarde zijn de bossen inmiddels

farmaceutisch bedrijf, vertelt Vernon, maar nog

verdwenen, en daarom is hij planeetonderzoeker

niet officieel geregistreerd. Een zogenaamde

geworden. Hij wil naar Venus, waar nog wel

smart drug, aangeduid als MDT, die je energie

wouden zijn. Op Venus hebben de mensen zich

geeft en je creatieve vermogens stimuleert. Met

echter teruggetrokken onder een veilige koepel.

MDT kan Eddie de hele wereld aan en door een

Ze zijn bang voor alles wat met de natuur te

macabere samenloop van omstandigheden krijgt

maken heeft. En de gevaarlijke wouden zijn

hij opeens een aardig voorraadje: als Vernon

verboden toegang voor iedereen! Daar verzet

wordt vermoord, is Eddie in de buurt en kan hij

Edu zich tegen. Hij wil zelf ervaren wat volgens

de hand op een paar honderd pillen leggen. Met

de computers zo gevaarlijk zou zijn en gaat

zijn scherpe geest en zijn briljante analytische

wandelen in het woud. Het gevaar blijkt heel

vermogens weet Eddie snel veel geld te

anders te zijn dan hij ooit had kunnen

verdienen en in stormachtig tempo maakt hij

vermoeden... Dit boek werd bekroond met de

naam op Wall Street. Totdat verontrustende

Nienke van Hichtumprijs en in 1990 door NRC

bijwerkingen van zijn verslaving de kop opsteken

Handelsblad uitverkoren als een van de

in de vorm van black-outs, stukken tijd waarvan

allermooiste jeugdboeken.

Eddie zich achteraf niets herinnert. En waarin hij

De aarde blijft altijd bestaan George Stewart
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2018-01-17 In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van

moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine. Op een

George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte

dag verdwijnt Summer. Ze is het zevende meisje

van nooit eerder vertoonde proporties zich een

in Grace dat plotseling niet meer thuiskomt. Met

weg over de aarde. Dit is het verhaal van een

deze nieuwe tragedie heeft de politie moeite de

van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’

onrust in het stadje te beteugelen. De sherrif gaat

Williams, een intellectuele einzelgänger die zich

ervan uit dat Summer uit vrije wil is weggelopen,

al verzoend heeft met de grimmige plicht de

maar Raine laat het er niet bij zitten en gaat zelf

ondergang van de mensheid te moeten

op onderzoek uit. Was Summer wel zo’n

aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em

voorbeeldig meisje? Een prachtig geschreven,

ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare

beklemmende thriller met een hartverscheurende

uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin

ontknoping. Dit boek gaat recht je hart in en laat

te planten. George R. Stewart (1895-1980) was

je niet meer los.

een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De

De rode leeuw Maria Szepes 2011-05-01 De rode

aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige

leeuw beschrijft de zoektocht van de ongelukkige

sciencefictionroman. Het boek was na publicatie

Hans Burgner, die na de dood van zijn vader een

in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart

angst ontwikkelt voor het onafwendbare: de dood.

er de eerste International Fantasy Award voor.

Geobsedeerd door geruchten over een

Sideways In Crime Lou Anders 2008-06-17 A

levenselixer gaat hij in de leer bij een mysterieuze

collection of alternative history mysteries features

geneesheer en alchemist. Door zijn gekmakende

crime stories that are set in universes that are

behoefte het elixer te bezitten vermoordt hij zijn

somewhat different from our own and includes

leermeester. Spiritueel onervaren als hij is, brengt

works by such notable authors as Kage Baker,

het elixer hem geen verlossing, maar juist

Jack McDevitt, and Pat Cadigan.

vervloeking. Na het gedronken te hebben begint

Alle slechte meisjes Chris Whitaker 2018-10-09

Hans reis door de tijd waarbij hij elke eeuw

Raine klaagt weleens dat er nooit iets

opnieuw geboren wordt, maar wel met dezelfde

opwindends gebeurt in Grace. Papa zegt: ‘Wees

ziel en dus ook met dezelfde ervaringen en

voorzichtig met wat je wenst...’ Iedereen houdt

herinneringen. De lezer wordt meegetrokken in de

van Summer Ryan. Ze is een voorbeeldige

labyrintische zoektocht naar de verlossing van

leerling met een groot muzikaal talent en ze is

zijn vloek. Wanneer Hans zich in de achttiende

een zonnestraaltje in het stoffige stadje Grace,

eeuw aansluit bij de magiërs van graaf St.

Alabama. Ze verschilt als dag en nacht van haar

Germain bepaalt het lot een nieuwe straf voor zijn
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vroegere zonde: hij wordt herboren aan het begin

within Transifica, the fourth in far Zurinam. And

van de eenentwintigste eeuw.

now the idolised Diva, Maria deLivnova is coming

Dood op bestelling Pamela Callow 2011-08-29

to Tristopolis. Donal's boss is determined that

Op een verlaten fabrieksterrein wordt een

nothing like this is ever to happen in his city.

tienermeisje gevonden. Ze is vermoord, en haar

Donal is to have anything he needs as long the

ledematen zijn met chirurgische precisie

Diva lives. And so begins a dark investigation

verwijderd. Voor advocate Kate Lange komt deze

through a world where corpses give up their

afschuwelijke moord heel dichtbij als blijkt dat dit

pyschic energy in the massive necrofulx

meisje de inzet was van een voogdijzaak die zij

generators that power the city, where gargoyles

nogal gemakzuchtig heeft afgehandeld. Geschokt

talk, where wraiths work in slavery, a world of the

besluit ze deze zaak opnieuw, en nu grondig, te

dead where corruption is alive. This is an

onderzoeken. Ze ontdekt een paar zeer

extraordinary SF novel set in alternate universe

verontrustende feiten, dingen die duidelijk niet

quite unlike any imagined in SF before; a

voor haar ogen bestemd zijn. Pal nadat ze deze

universe where magic and the supernatural and

ontdekking heeft gedeeld met haar baas, worden

the undead are given a scientific rationale and

haar aantekeningen gestolen uit haar kantoor.

horrifyingly plausible rationale. The novel's

Bovendien wordt ze per direct van haar

setting, Tristopolis, is the ultimate noir city; an

belangrijkste zaak af gehaald: een schadeclaim

immense baroque creation of haunted stone

tegen een medisch bedrijf dat handelt in

skyscrapers, black metal and city-wide

menselijk weefsel. Hebben de moord op het

catacombs. Its hero Donal Riordan is immensely

tienermeisje en de schadeclaim-zaak soms iets

likeable and easy to identify with. Even once he's

met elkaar te maken? Als Kate ook nog een

dead.

indringer bij haar thuis betrapt, is ze ervan

Sta stil Denis Johnson 2011-02-24 Sexy, vol

overtuigd dat iemand wil voorkomen dat ze verder

spanning en geweld, en bovenal buitengewoon

graaft. Ze is echter vastbesloten dit tot op de

vermakelijk - Denis Johnson betoont zich met zijn

bodem uit te zoeken, al zet ze daarmee haar

nieuwe roman van zijn meest veelzijdige en

baan op het spel. En misschien zelfs haar leven.

toegankelijke kant. Met echo's van Raymond

Bone Song John Meaney 2007 Lieutenant Donal

Chandler en Dashiell Hammett, en een vette

Riordan has been given the most bizarre of new

knipoog naar Bonnie and Clyde, is Sta stil zowel

cases. Four famous stage performers have died

een hommage aan als een parodie op een literair

in recent months, thee of them in state capitals

genre. Het boek is een ode aan de
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misdaadroman - een van de populairste

technologie van buitenaardse artefacten,

romanvormen- en bevat een flinke dosis morbide

gevonden tijdens opgravingen op aarde, maakt

humor en erotiek die alleen Johnson eigen is. Sta

het mogelijk om met sprongen door de ruimte te

stil is een verslavende thriller, gesitueerd in het

reizen. Deze technologie is echter nooit goed

westen van de Verenigde Staten, die verhaalt

onderzocht, en de precieze werking is nog steeds

over een groepje randfiguren in Bakersfield,

voor velen onduidelijk. Bovendien, er is maar een

Californië, en hun kat-en-muisspel om een paar

handjevol van deze artefacten, en zowel

miljoen dollar.

buitenaardse beschavingen als aardse bedrijven

Hartenbloed Juliet Marillier 2010 Wanneer Caitrin

azen erop. Vrachtrijder Kris Schmidt-Kneen, een

in het Ierland van de elfde eeuw moet vluchten

van de beste chauffeurs op aarde en

voor haar gewelddadige familie, komt ze erachter

gespecialiseerd in extreem zwaar transport, raakt

dat haar nieuwe thuis verschillende duistere

in de problemen tijdens het vervoer van een van

geheimen herbergt. Vanaf ca. 16 jaar.

de begeerde artefacten. Wat begon als een

Nacht en ontij Tami Hoag 2009 Nadat een als

routineklus, een snelle manier om geld te

fietskoerier werkende rechtenstudent een

verdienen, wordt algauw een levensgevaarlijke

kennelijk explosief vrachtje heeft gehad, wordt hij

onderneming als Kris ontdekt hoe gewild het

achterna gezeten door de politie en de

artefact is dat hem is toevertrouwd. Enige tijd

moordenaar van zijn opdrachtgever.

daarvoor is voor het eerst contact gemaakt met

Het orakel Catherine Fisher 2005 Vlak voor de

de geheimzinnige Collectors, een buitenaards ras

Archon, de god-op-aarde, sterft, vertrouwt hij

dat beweert de mensheid te willen beschermen.

Mirany, een van de negen jonge priesteressen,

Maar die bescherming gaat met nogal wat dwang

toe dat de Spreker samen met anderen verraad

gepaard, en de motieven van de Collectors zijn

pleegt. Mirany gaat op een gevaarlijke speurtocht

duister. En dan gaat het mis... De schrijver-

naar de 10-jarige jongen die Archon moet

journalist Markus Heitz is momenteel een van de

worden. Vanaf ca. 12 jaar.

belangrijkste en succesvolste Europese auteurs

Collector Marcus Heitz 2013-08-20 Markus Heitz,

van oorspronkelijke fantasy-verhalen. Met De

Collector DE DWERGENMEESTER VERRAST

Dwergen-boeken en de cyclus De Donkere Tijd

MET EEN COMPLEET NIEUW GENRE...

bracht hij een dubbel fantasy-epos van klassieke

SPACE-FICTION We schrijven 3042... De

statuur. Minder bekend is dat Heitz ook de auteur

mensheid is eindelijk het immense heelal in

is van vier bestsellende fantasy-thrillers, waarvan

getrokken om andere planeten te koloniseren. De

Ritus, Sanctum, Kinderen van Judas en
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Bloedportaal inmiddels in vertaling verschenen. In

bekende schrijvers, die voor het eerst, en

deze verhalen verstrengelt hij het natuurlijke met

anoniem, samenwerken. De een is een succesvol

het bovennatuurlijke, tot groot genoegen van de

auteur, de ander een schrijver die ook werkzaam

lezer, niet in de laatste plaats vanwege zijn alom

is in de Londense City. Lezersreacties:

geprezen verteltalent.

`Fantastisch, je moet alle drie de boeken lezen.

Tachtig dagen blauw Vina Jackson 2013-06-07

Zeer de moeite waard en een goede verhaallijn.

De nieuwe internationale erotische sensatie,

Onmogelijk om weg te leggen! `Een duister

waarvan al meer dan een miljoen exemplaren

erotisch verhaal over overheersing en

werden verkocht. Tachtig dagen blauw is een

onderwerping.

spannende, verleidelijke, overrompelende

Stad van de zon David Levien 2010-03-04 Jamie

liefdesgeschiedenis die je doet snakken naar

Gabriel stapt s morgens vroeg in een buitenwijk

meer. Summer is een violiste bij een groot orkest

van Indianapolis op zijn fiets om kranten te

en woont sinds kort in New York. Onder het

bezorgen. Onderweg verdwijnt hij zonder een

toeziend oog van haar dirigent, Simón, bloeit haar

spoor achter te laten. Veertien maanden later

carrière op. Maar een nieuwe stad, en nieuw

staan zijn ouders Paul en Carol op het punt de

succes, brengen nieuwe verleidingen met zich

hoop te verliezen dat de politie hem ooit nog

mee, en het duurt niet lang of Summer is terug in

terug zal vinden. Dan komen ze privédetective

een gevaarlijke, geheime wereld van intriges en

Frank Behr tegen, een reus van een vent die

verlangens die ze dacht achter zich te hebben

gewoonlijk geen uitzichtloze zaken aanneemt,

gelaten. Intussen voelt hoogleraar Dominik, haar

maar nu persoonlijk geraakt wordt door een link

Londense minnaar, zich gefrustreerd door

met zijn verleden. Hij begint een onvermoeibare

Summers afwezigheid. Hij besluit naar New York

zoektocht die even gevaarlijk als emotioneel en

te gaan omdat hij niet langer zonder haar kan

huiveringwekkend is. En die lezers op het puntje

leven. Maar terwijl hij denkt Summer tegen haar

van hun stoel zal houden.

duistere kant in bescherming te kunnen nemen,

Library Journal 2009

realiseert hij zich niet dat zijn eigen passies

Moord op afspraak Mary Higgins Clark

misschien wel veel destructiever kunnen zijn voor

2013-04-23 Erin Kelley en Darcy Scott, twee

hem _ en voor haar. Tachtig dagen blauw, het

succesvolle jonge vrouwen in New York en

spannende tweede boek in de reeks van Vina

hartsvriendinnen sinds de collegebanken,

Jackson, is zo mogelijk nog verleidelijker dan het

besluiten voor de grap te helpen bij de research

eerste. Vina Jackson is het pseudoniem van twee

voor een tv-documentaire over

bone-song-tristopolis-1-john-meaney

10/13

Downloaded from gestionandohijos.com
on August 13, 2022 by guest

contactadvertenties. Ze schrijven brieven, sturen

bestseller over liefde, verraad en eeuwenoude

fotos en maken afspraakjes. Het lijkt aanvankelijk

vrouwelijke tradities. Dina, de dochter van Jakob,

een onschuldig vermaak, tot op een dag Erin

wordt in de Bijbel slechts terloops genoemd. In

plotseling verdwijnt. Een paar dagen later wordt

deze meeslepende roman vertelt Anita Diamant

ze gevonden vermoord, met aan de ene voet een

Dina's levensverhaal. Dina wordt opgevoed door

dansschoen en aan de andere voet haar eigen

vier moeders, Lea, Rachel, Zilpa en Bilha, de

schoen. Tijdens het politie-onderzoek blijkt dat

dochters van Laban en de vrouwen van Jakob.

Erin niet het eerste slachtoffer is. Mary Higgins

Zij wijden haar in in de geheimen van de rode

Clark, ook wel `De Koningin van de Spanning

tent, de plaats waar vrouwen zich drie dagen per

genoemd, is van Ierse afkomst en geboren en

maand terugtrekken, tijdens de nieuwe maan. Ze

getogen in New York. In totaal heeft ze al meer

vertellen elkaar verhalen en geven hun kennis en

dan dertig thrillers op haar naam staan, stuk voor

geheimen door over geboorte en bevalling, over

stuk internationale bestsellers. Ze heeft vele

geneeskrachtige kruiden en over de heilige riten

prijzen, eredoctoraten en onderscheidingen

bij de eerste menstruatie. Dina vindt de liefde in

ontvangen. Over de thrillers van Mary Higgins

de armen van de zoon van de koning van

Clark: 'Vakkundig geschreven.' VN Detective &

Sichem, maar haar geliefde wordt door de zonen

Thrillergids 'Griezel en genoeglijkheid.' de

van Jakob op lafhartige wijze vermoord.

Volkskrant

Gebroken door verdriet vervloekt Dina Jakob en

Robopocalyps Daniel H. Wilson 2014-04-29 Een

haar broers en vlucht naar Egypte...

enkeling valt het op. Zoals een moeder die ziet

'Indrukwekkend en ingrijpend, over vrouwelijke

dat het computergestuurde speelgoed van haar

kracht en wijsheid en de sterke band tussen

dochter vreemd doet. De meerderheid van de

vrouwen.' Het Nieuwsblad 'Een prachtig boek

mensen merkt echter niets. Maar dan gebeurt het

waarin Anita Diamant een wereld schetst

binnen een paar minuten: alle robots ter wereld

waarover de Bijbel weinig vertelt.' De Telegraaf

komen in opstand en de Robotoorlog is een feit.

'Anita Diamant is een fantastische vertelster met

Zowel groepen als eenlingen strijden overal ter

een prachtige, meeslepende stem.' Libelle

wereld tegen de dreigende ondergang. Plotseling

Het Geboortegraf Tanith Lee 2019-08-30 Het

blijkt de mensheid wel degelijk te kunnen

Geboortegraf is het eerste deel van de

samenwerken als het doel duidelijk is: overleven.

gelijknamige fantasy trilogie van Tanith Lee. Toen

De rode tent Anita Diamant 2015-01-23 `De rode

het boek in 1975 verscheen sloeg het in als een

tent van Anita Diamant is een internationale

bom: donkere fantasy, een orgie van hero�ek,
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hartstocht en sensualiteit, met een absoluut

Dodelijk dichtbij, het eerste deel in een serie van

geloofwaardige heldin, die tussen de ru�nes van

Jonas Moström, volgt psychiater Nathalie

een dode beschaving op zoek gaat naar haar

Svensson in de zoektocht naar de moordenaar

identiteit.

van haar vriend. Was zij het eigenlijke doelwit? In

Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We

Dodelijk dichtbij, het eerste deel in een serie van

schrijven eind achttiende eeuw. Europa staat op

Jonas Moström, ondersteunt psychiater Nathalie

de drempel van een industriële revolutie, de

Svensson de politie van Stockholm bij bijzonder

eerste luchtschepen varen net uit en het volk lijkt

zware misdrijven. Wanneer op een nacht haar

eindelijk in opstand te durven komen tegen de

minnaar, de beroemde acteur Rickard Ekengård,

wrede, koude magiërs die het continent onder

op straat wordt doodgeschoten kan ze echter

controle houden. Magiërs die de lucht om hen

alleen maar machteloos toekijken: hij bloedt dood

heen letterlijk bevriezen en de technologische

in haar armen. Nathalie waant zich meteen weer

vooruitgang van het gewone volk verafschuwen.

in de nachtmerrie die haar jaren in zijn greep

Cat Barahal en haar nichtje Bee volgen op school

heeft gehad; tien jaar geleden werd haar

lessen in nieuwe technologieën, maar hen wordt

toenmalige vriend namelijk vermoord. Ze besluit

ook geleerd de koude magiërs te vrezen. Als op

op eigen houtje op onderzoek te gaan en dat stuit

een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis

iemand tegen de borst: Nathalie krijgt

van haar oom en tante, waar Cat sinds de dood

dreigbrieven en denkt dat ze wordt achtervolgd. Is

van haar ouders woont, verandert haar leven van

er een verband tussen de twee moorden? Of was

de ene dag op de andere. Haar oom en tante

zij het eigenlijke doelwit? Dodelijk dichtbij van

worden gehouden aan een contract dat jaren

Jonas Moström is het eerste deel van een serie

geleden is afgesloten en Cat wordt zonder pardon

met Nathalie Svensson in de hoofdrol. ‘Jonas

aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog

Moström schrijft met vaart en met zoveel

vertrouwen nu zelfs haar familie haar in de steek

intensiteit, dat je gedwongen wordt de hele nacht

laat... Het perfecte voorbeeld van een goed

door te lezen tot de zon opkomt.’ – Arne Dahl

uitgedachte wereld en een belofte voor

‘Vol vaart en met een claustrofobische sfeer –

toekomstige titels. Rob H. Bedford, SFF World

geweldig!’ – Mons Kallentoft

Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt

Eine kurze Geschichte der Fantasy Farah

momenteel in Hawaï, waar ze schrijft aan een

Mendlesohn 2017-12-06 Fantasy ist, obwohl

nieuw boek in de wereld van Koude Magie.

Literaturkritiker wie Akademiker dies gerne

Dodelijk dichtbij Jonas Moström 2020-05-15

ausblenden, das einfluss- und erfolgreichste
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Genre des 21. Jahrhunderts. Einige der frühsten

De bruid van Ivy Green Julie Klassen 2019-01-15

Bücher unserer Kultur, darunter das Gilgamesch-

Een historische roman vol spanning en romantiek,

Epos und die Odyssee, handeln von Ungeheuern,

die zich afspeelt in negentiende-eeuws Engeland.

Wundern, phantastischen Reisen und Magie.

‘De bruid van Ivy Green’ van Julie Klassen is het

Gegenwärtig reicht das Spektrum der Fantasy

derde en laatste deel in de Ivy Hill-serie over het

von weltweit rezipierten mehrbändigen Serien bis

gelijknamige pittoreske dorpje in Engeland. Er

zu anspruchsvollsten Nischenpublikationen. Die

gebeurt van alles in Ivy Hill: Jane Bell krijgt de

vorliegende Einführung stellt das Genre in den

kans om te trouwen, maar weigert haar herberg

Zusammenhang der euröpäischen Literatur,

op te geven. Mercy Grove verlaat haar school en

erzählt seine Geschichte von den Anfängen bis

het lijkt erop dat ze als oude vrijster zal eindigen.

zu den Ursprüngen der modernen Fantasy im 20.

Verder verwacht iedereen dat Miss Brockwell met

Jahrhundert und widmet sich in ihren

een man van adel gaat trouwen en komt er ook

Hauptkapiteln der Zeit seit Tolkiens ›Herr der

nog eens een geheimzinnige kleermaakster in het

Ringe‹, vom Fantasy-Boom der 70er- und 80er-

dorp wonen. Al met al: een spannende en

Jahre über den Erfolg der ›Harry Potter‹-Serie bis

romantische ontknoping van de Ivy Hill-serie! De

hin zu aktuellen Entwicklungen.

historische romans van Julie Klassen spelen zich

Het beeld van de dood Philippe Ariès 2003 De

af in de Regency-periode in Engeland, net als de

geschiedenis van de verbeelding van de dood

kostuumdrama’s van Jane Austen en de zusjes

aan de hand van o.a. de grafkunst, de religieuze

Brontë. ‘De bruid van Ivy Green’ is het vervolg op

en profane schilderkunst en grafiek en de

‘De herberg van Ivy Hill’ en ‘De dames van Ivy

kerkhofkunst.

Cottage’, maar kan ook prima los gelezen
worden.
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