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bedoeling. Op zolder deelt Karen nóg een geheim met haar beste vriendin, een
geheim dat ze eigenlijk nooit prijs had mogen geven...
De droom van een engel Virginia Andrews 2021-08-06 ‘De droom van een engel’ is het
laatste boek in de Casteel-serie, en beschrijft het tragische leven van Heavens
moeder, Leigh Casteel, en het familiegeheim dat de generaties na haar zou
vormen... ‘De droom van een engel’ is het vijfde en laatste boek in de vijfdelige
Casteel-serie van Virginia Andrews. Annie is gelukkig en de eerste in vier
generaties Casteel-vrouwen die haar leven niet laat bepalen door het verleden. Als
ze bij toeval het dagboek vindt van Leigh Casteel, haar grootmoeder, ontdekt ze
eindelijk wat ten grondslag lag aan de familiegeheimen die haar familie zo
verscheurd hebben... Het is 1950, en de jonge en mooie Leigh is pas twaalf als
haar moeder Jillian haar man verlaat voor haar nieuwe liefde, de veel jongere
Tony. Maar haar moeders nieuwe huwelijk is niet gelukkig, en haar nieuwe
stiefvader toont al snel meer belangstelling voor de jonge Leigh dan hij zou
moeten hebben... ‘De droom van een engel’ neemt de lezer mee terug in de tijd naar
de jaren vóór ‘Hemel zonder engelen’, naar het leven van Leigh Casteel en het
familiegeheim dat de generaties na haar zou vormen... Lees het verhaal van Heaven
en haar dochter Annie in ‘Hemel zonder engelen’, ‘De duistere engel’, ‘De gevallen
engel’, en ‘Een engel voor het paradijs’, de eerste vier boeken in de vijfdelige
Casteel-serie!
De groene kust Natalie Bakopoulos 2013-04-18 Aangrijpend, verstild, levensecht.
Een prachtige roman over het leven van drie vrouwen op zoek naar het evenwicht
tussen geweten en voorzichtigheid, tussen heimelijk verzet en openlijk protest in
een periode in de recente geschiedenis die voor velen inmiddels al lang geleden
lijkt. In haar schitterende debuut, gesitueerd in Athene en Parijs, schetst
Natalie Bakopoulos een prachtig beeld van drie vrouwen, wier hartverscheurende
levensverhalen en verzet zich afspelen tegen de achtergrond van de Griekse
militaire dictatuur in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Athene, 1967.
Terwijl het overgrote deel van de stad slaapt, plegen Griekse militairen een
razendsnel geplande militaire staatsgreep. In De groene kust zijn we getuige van
deze verwoestende gebeurtenis en de wrede gevolgen ervan aan de hand van de
verhalen van drie memorabele personages. Drie vrouwen, een moeder en haar twee
dochters, wier liefdeslevens en verzetsdaden zich afspelen tegen de achtergrond
van dit bepalende maar weinig beschreven moment in de moderne geschiedenis van
Griekenland. Sophie, een studente Franse literatuur, die samen met haar vriendje
meegesleurd wordt in het verzet tegen het regime. Haar moeder, Eleni, een arts die
niet alleen worstelt met het verlies van haar man, maar ook met het verlies van
haar passie en levenslust. En Anna, het jongere zusje van Sophie, dat een
opmerkelijke verandering ondergaat, van een bangelijk meisje dat aan slapeloosheid
lijdt, tot een bedrogen minnares en fanatieke studentenactiviste. Drie vrouwen,
die het Grieks-zijn in het hart dragen en ieder op hun eigen manier uiteindelijk
tot de conclusie komen dat opgeven geen optie is. De groene kust is een
meeslepende tour de force met onvergetelijke personages waarin de auteur de
psychologie van de niet altijd zuivere motieven prachtig weet te beschrijven.
Het verdwenen kind Mary Higgins Clark 2018-08-08 De vierjarige Laurie Kenyon wordt
op klaarlichte dag uit de tuin ontvoerd. Haar ouders zijn wanhopig: waar is Laurie
gebleven? Twee jaar lang is ze spoorloos, totdat ze schijnbaar ongedeerd
terugkeert. Jaren later begint ze zich langzamerhand de gruwelijke details van
haar ontvoering te herinneren. Als haar ontvoerder erachter komt dat er bij Laurie
steeds meer terugkomt, zal hij geen middel schuwen om Laurie haar mond te laten
houden...
Het boek van Carl Naja Marie Aidt 2018-05-23 ‘Ik hef mijn glas op en proost met
mijn oudste zoon. Boven slapen zijn zwangere vrouw en zijn dochter. Buiten is de
maartnacht koud en helder. “Op het leven!” zeg ik wanneer de glazen tegen elkaar
klinken met een breekbaar en mooi geluid. Mijn moeder zegt iets tegen de hond. Dan
gaat de telefoon. We nemen niet op. Wie zou ons zo laat op een zaterdagavond
kunnen bellen?’ In maart 2015 overlijdt Naja Marie Aidts een na oudste zoon Carl
op 25-jarige leeftijd door een tragisch ongeluk. Het boek van Carl beschrijft het
eerste jaar na dat verschrikkelijke telefoontje tot de schok van zijn dood
langzaam wordt gedempt. Het is zowel een nuchter verslag van hoe het is om te
leven na het verlies van een kind – het laat zien hoe verdriet je relatie met de
werkelijkheid, je geliefden en de tijd verandert – als een poëtisch boek over
verlies en liefde. Het boek van Carl is hartverscheurend mooi.
Tegen het licht Nora Roberts 2016-12-20 Megan is verbijsterd. Gelooft David
Katcherton nou echt dat hij zomaar haar leven op zijn kop kan zetten? Niet alleen
kondigt hij aan dat hij haar familiebedrijf wil overnemen, hij beweert bovendien
dat hij haar óók wil veroveren! Gaandeweg moet ze echter toegeven dat hij serieus
lijkt, zowel zakelijk als in de liefde... en dat hij haar bepaald niet koud laat.
Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Delia's vlucht Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat haar ouders zijn omgekomen bij
een verkeersongeluk, ligt het leven van de 15-jarige Delia Yebarra in puin. Ze
verlaat het Mexicaanse dorp waar ze opgroeide en maakt een nieuwe start in
Amerika. ‘Delia’s vlucht’ is het eerste deel van de driedelige Delia-serie van
bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat haar ouders zijn omgekomen bij een
verkeersongeluk met een vrachtwagen, ligt het leven van de vijftienjarige Delia
Yebarra totaal overhoop. Ze verlaat het Mexicaanse dorpje waar ze is opgegroeid en
maakt een nieuwe start in Amerika. Het leven op het landgoed van haar steenrijke
tante Isabella in Palm Springs, Californië zou een droom moeten zijn voor een
plattelandsmeisje als Delia, maar het lijkt meer op een nachtmerrie. Haar tante
weigert Delia de toegang tot het grote huis en verbant haar naar de
bediendenverblijven, samen met een leraar die zich maar al te graag aan de mooie
Delia zou vergrijpen. Hoewel haar neef Edward aardig tegen haar is, wordt ze
behandeld als oud vuil door haar nichtje Sophia, die jaloers is omdat Delia zo
veel knapper is dan zij. Maar net als Delia enigszins begint te wennen aan het
Amerikaanse leven, belandt ze door vreselijke omstandigheden weer terug in Mexico,
dat ze amper terugkent. Waar zal Delia zich ooit nog thuisvoelen? ‘Delia’s vlucht’
is het eerste deel in de driedelige Delia-serie en wordt gevolgd door ‘Delia’s
geluk’ en ‘Delia’s gave’.
Delia's gave Virginia Andrews 2020-05-15 Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet
tegen liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander nadat een tragisch
bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige leven met haar geliefde.
‘Delia’s gave’ is het derde en laatste deel van de Delia-serie van
bestsellerauteur Virginia Andrews. Je kunt nog zo rijk zijn, het helpt niet tegen
liefdesverdriet: Delia Yebarra weet dat als geen ander. Nadat een tragisch
bootongeluk een einde maakte aan haar sprookjesachtige romance met Adan, de zoon
van een welgestelde politicus, voelt ze zich verloren. Wanneer ze ontdekt dat ze
Adans kind draagt, heeft ze de belangstelling van diens vader. Hij gaf haar steeds

De zoon van Tarzan Edgar Rice Burroughs 2021-12-31 Niet Tarzan maar zijn zoon Jack
is in dit boek het hoofdpersonage. Jack wordt weggelokt uit London door een van
Tarzans vijanden, Alexis Paulvitch. Een reeks avonturen, ontsnappingen en
romantiek volgt waarin Jack, net als zijn vader voor hem, zijn eigen plaats moet
zien te vinden onder de mensapen - en een mooie jonge vrouw redt. Het is een
grappig verhaal vol met avontuur dat Burroughs opnieuw situeert in Afrika.
Huurlingen, Russische gangsters, gorilla’s en hoofdstukken die zich afspelen in de
jungle maken ‘De zoon van Tarzan’ een vermakelijk deel in de welbekende Tarzanserie. ‘De zoon van Tarzan' is het vierde boek in een reeks van vierentwintig
boeken over Tarzan, waaraan auteur Edgar Rice Burroughs tot in de jaren veertig
heeft gewerkt. Het is talloze keren verfilmd en beroemd geworden door onder andere
de animatieserie van Disney in 1999, een versie waarvoor Phil Collins de
soundtrack componeerde. De verhalen van Tarzan, geschreven door Edgar Rice
Burroughs, zijn nog spannender en veelzijdiger dan je zou denken. Iedereen kent
Jane, de slechterik Clayton, Professor Archimedes en Tuk, maar de boeken zijn
gevuld met nog veel meer geweldige karakters. Je kent Tarzan pas echt als je de
boeken hebt gelezen, en daar kan je niet snel genoeg mee beginnen! Edgar Rice
Burroughs (1875-1950) was een Amerikaanse schrijver die voornamelijk bekend staat
om zijn populaire boekenreeks over Tarzan en de sciencefictionreeks die zich
afspeelt op Mars. Het lezen van pulpbladen, die in die tijd populair waren,
inspireerde Burroughs om zelf verhalen te schrijven. De verhalen over de
jungleheld Tarzan zijn wereldberoemd en zijn ondertussen bijna 100 keer verfilmd
in animatie- en speelfilms en uitgebracht als televisie- en stripseries.
De onderaardsen Jack Kerouac 1959
Dochter van het licht Virginia Andrews 2013-04-11 Lorelei heeft gebroken met haar
familie. Maar alleen op de wereld is ze kwetsbaar. Ze wordt achtervolgd door
nachtmerries. Kan een dochter van de duisternis ooit leven in het licht? Kan een
dochter van de duisternis ooit leven in het licht? Lorelei heeft gebroken met haar
familie - met haar vader, die zijn dochters alleen gebruikte om vers 'voedsel' in
de vorm van verliefde jonge mannen naar zich toe te lokken, en met haar zussen,
die hun rol in dat bestaan met plezier omarmden. Maar alleen op de wereld is ze
kwetsbaar. Ze wordt achtervolgd door nachtmerries, waarin haar eigen familie en
vreemde buitenstaanders alles vernietigen waar ze naar verlangt. Kan een dochter
van de duisternis ooit leven in het licht?
De schone slaapster Mary Higgins Clark 2017-07-11 Vijftien jaar geleden werd Casey
veroordeeld voor de moord op haar verloofde... Laurie Moran, producente van het
cold case-programma Verdacht, is ervan overtuigd dat Casey onschuldig is. Maar is
Casey wel zo betrouwbaar?
Van noten en tonen / druk 1 Ignace Bossuyt 2010-08
Wilhelmus van Nassauwen W.H. Warnsinck (Bz.) 1833
Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een
verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad
en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een
zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die via hun
zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld
van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van de straat die hem
uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar
het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in een onbegrijpelijk
netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en
zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van hem over?
The Gramophone Compton Mackenzie 1965
Verwaaide bladeren Virginia Andrews 2021-07-08 ‘Verwaaide bladeren’ is het tweede
en laatste boek in de Lente-serie. De jonge Jordan wordt naar het huis van een
mysterieuze oudtante gestuurd. Wat heeft haar familie te verbergen...? ‘Verwaaide
bladeren’ is het tweede en laatste deel in de Lente-serie van Virginia Andrews.
Nadat haar familie op een dramatische wijze uiteengespat is, wordt Jordan March
naar oudtante Frances gestuurd, de lang vergeten zus van haar dominante oma Emma.
Zij woont in een afgelegen, vervallen boerderij en is de vreemdste persoon die
Jordan ooit heeft ontmoet. Waarom heeft haar oma deze onschuldige vrouw altijd
verborgen gehouden? Was Frances, net als Jordan, te snel volwassen geworden? In de
donkere schaduwen van de boerderij ontdekt Jordan een allesvernietigend geheim,
waardoor de familie March nooit meer dezelfde zal zijn... Lees hoe het verhaal van
Jordan begon in Vertrapte bloem, het eerste boek in de Lente-serie!
Dochter van de duisternis Virginia Andrews 2013-01-04 Door de schreeuw van een
jonge man diep in de nacht, ontdekt de zestienjarige Lorelei dat haar liefdevolle
maar strenge vader geen gewone man is. Hij heeft zijn geadopteerde, knappe
dochters opgevoed met maar één doel: om jonge mannen hun donkere schaduwwereld in
te lokken. Net als haar zussen is Lorelei getraind in de kunst van het verleiden,
met de waarschuwing nooit verliefd te worden. Maar wanneer ze een knappe,
charmante klasgenoot ontmoet slaat ze alle waarschuwingen van haar familie in de
wind en volgt Lorelei haar hart, zelfs als ze weet dat de liefde als vergif voor
haar is
Alphons diepenbrock Leo Samama 2015-12-15 Alphons Diepenbrock werd 150 jaar
geleden, op 2 september 1862, in Amsterdam geboren. Tussen 1900 en 1920 was hij
zonder enige twijfel de bekendste en meest gevierde componist van Nederland.
Gedurende die jaren was hij nauw verbonden aan het nog jonge Concertgebouworkest
en chef-dirigent Willem Mengelberg. Hij onderhield daarnaast sinds zijn
studentenjaren nauwe banden met de Tachtigers, en tal van intellectuelen en
kunstenaars, onder wie Gustav Mahler. Diepenbrock was opgeleid tot classicus, maar
zijn hart lag van jongs af aan bij de muziek. Als componist heeft hij zich vrijwel
uitsluitend met vocale muziek beziggehouden; hij schreef vele liederen, met piano
en met orkest. Met zijn orkestliederen ontwikkelde hij een genre dat in die tijd
vrijwel onbekend was. De religieuze en liturgische werken die hij componeerde
getuigen van het nieuwe elan binnen de rooms-katholieke kerk in de laatste
decennia van de negentiende eeuw, al had de kerk lange tijd grote moeite met zijn
geavanceerde muzikale taal.
Bibliographic Guide to Music New York Public Library. Music Division 2003
Finale als voorspel Nevil Shute 1981
Geheimen op zolder Virginia Andrews 2020-12-16 Bij Karen thuis op de donkere
zolder deelden Karen en Zippie toekomstplannen en dromen. Voor Karen is de zolder
een toevluchtsoord om te ontsnappen aan haar stiefvaders ongevraagde aandacht. Bij
Karen thuis op de donkere zolder deelden Karen en Zippie alles – sterke verhalen,
middelbare schoolliefdes, toekomstplannen en dromen over wereldreizen. Voor Karen
is de zolder een toevluchtsoord om te ontsnappen aan de harde realiteit van haar
stiefvaders ongevraagde aandacht. Samen bedenken Karen en Zippie een slim plan om
Karens stiefvader op zijn plek te zetten. Maar een dodelijke afloop was nooit de
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de schuld van het ongeluk maar richt zich nu op de aanstaande baby. Delia denkt
dat hij haar heeft vergeven, maar al snel blijkt dat hij van plan is haar aan de
kant te schuiven en het kind zelf op te voeden. Zijn mensen houden haar
voortdurend in de gaten en Delia wordt continu gemanipuleerd. Zodra Adan Junior
geboren is, beseft Delia dat ze niet alleen vecht voor zichzelf, maar voor alles
waarin ze gelooft. Zal zij de onschuld van haar jeugd kunnen hervinden en een
zonnige toekomst met haar gezin tegemoet kunnen gaan? ‘Delia’s gave’ is het derde
en laatste deel van de Delia-serie. Dit boek wordt voorafgegaan door ‘Delia’s
vlucht’ en ‘Delia’s geluk’.
Vertrapte bloem Virginia Andrews 2021-07-08 ‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek
in de tweedelige Lente-serie. Als Jordan veel te vroeg fysiek volwassen wordt,
rakelt dat een familiegeheim op dat jarenlang zorgvuldig verborgen was gehouden...
‘Vertrapte bloem’ is het eerste boek in de tweedelige Lente-serie van Virginia
Andrews. Jordan March woont met haar ouders en broertje in het enorme landhuis van
haar oma. Ze doet erg haar best om aan de hoge eisen van oma Emma te voldoen. Maar
wanneer Jordan te vroeg het lichaam van een jonge vrouw begint te krijgen, doet
dat haar ouders en oma vrezen dat hun angstvallig verborgen familiegeschiedenis
zich zal herhalen... Jordan voelt zich niet langer thuis en ze schaamt zich voor
haar vrouwelijke vormen. Ondertussen lijkt oma Emma vastbesloten om haar
kleindochter te laten boeten voor de fouten die de familie in het verleden heeft
gemaakt. Jordans wereld spat uiteen... Lees hoe het verhaal van Jordan verdergaat
in Verwaaide bladeren, het tweede en laatste boek in de Lente-serie!
Record Research 1969
Bravo! Michel Khalifa 2013 Geschiedenis van het Concertgebouw in Amsterdam en haar
bespelers.
Waarom naar dieren kijken John Berger 2021
Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen 1975
De Viagra dagboeken Barbara Brooker 2012-12-20 Anny Applebaum woont in San
Francisco en is al jaren gescheiden. Om haar eigen leven weer wat kleur te geven
besluit ze onderzoek te doen naar het seks- en liefdesleven van de
babyboomgeneratie, de eerste generatie die heeft kunnen profiteren van viagra.
Maar heeft die viagra wel zon positieve invloed? Anny betwijfelt het. Om
daarachter te komen plaatst ze advertenties op datingsites en interviewt ze mannen
en vrouwen van haar eigen leeftijd. Haar bevindingen verwerkt ze in haar
wekelijkse column voor de plaatselijke krant. Net als Carrie Bradshaw dus, maar
dan wat ouder. En wijzer. Wat Anny tijdens haar onderzoek ontdekt is hilarisch,
maar ook schrijnend en schokkend. Wanneer ze iets begint te voelen voor een van
haar researchdates raakt het onderzoek meer en meer vervlochten met Annys gewone
leven. In De viagra-dagboeken betreedt Barbara Rose Brooker een wereld die nog
maar weinig schrijvers durfden te betreden. Het is een heerlijke, maar ook
gevoelige roman. Het gaat nu eens niet over vrouwen met een prangende kinderwens,
maar juist over vrouwen die in hun liefdesleven belemmerd worden door hun eigen
kinderen. Barbara Rose Brooker is schrijfster en comédienne. Ze schreef en speelde
de onewomanshow The Viagra Diaries en het gelijknamige boek werd al snel een
succes. Sex and the City-schrijver Darren Star zag er zelfs onmiddellijk een
geweldige televisieserie in.
Zonder grenzen Kristien Hemmerechts 1997
Ademhalen Lucy Clarke 2014-09-09 Ze zijn pas twee jaar samen als Jackson door een
fataal ongeluk uit Eva’s leven wordt gerukt. Om meer over zijn verleden te weten
te komen en zijn familie voor het eerst te ontmoeten, reist zij af naar Australië.
Saul, Jacksons broer, lijkt Eva in het begin liever weer snel te zien vertrekken.
Toch groeien ze in hun gezamenlijke verdriet en boosheid naar elkaar toe. Hij
leert Eva duiken, waardoor ze alle ellende van zich af kan zetten. Tegelijkertijd
begint het beeld dat Eva van haar man had, langzaam af te brokkelen omdat ze
achter steeds meer leugens komt die hij haar heeft verteld. Wie was de man met wie
ze getrouwd was? En waarom zou hij haar dat aandoen?
Down Beat 1978 The contemporary music magazine.
Een engel voor het paradijs Virginia Andrews 2021-08-06 ‘Een engel voor het
paradijs’ is het vierde boek in de vijfdelige Casteel-serie. Na een ongeluk woont
Annie tijdelijk bij haar stief-overgrootvader Tony, maar die heeft andere plannen
met haar... ‘Een engel voor het paradijs’ is het vierde boek in de vijfdelige
Casteel-serie van Virginia Andrews. Annie heeft een gelukkige jeugd, met haar
moeder Heaven en vader Logan, haar neef Drake die meer als een broer voor haar is,
en haar halfbroer Luke. Dat geluk wordt in één klap versplinterd als de familie
een auto-ongeluk krijgt, waarna Annie verweesd en gehandicapt achterblijft. Omdat
ze niet zelfstandig kan wonen, moet Annie gedwongen intrekken bij Tony, haar
stief-overgrootvader. Al snel merkt ze dat Tony weigert haar te laten revalideren,
terwijl Annie vastbesloten is zo snel mogelijk weer te leren lopen. Bovendien laat
hij haar geen bezoek ontvangen, en zorgt hij dat ze niet bij de telefoon kan
komen. Langzaam komt Annie tot het besef dat ze Tony’s gevangene is – en dat hij
niet van plan is haar ooit nog te laten gaan... Lees hoe het verhaal van Annie en
haar moeder Heaven begon in ‘Hemel zonder engelen’, ‘De duistere engel’ en ‘De
gevallen engel’, en verdergaat in ‘De droom van een engel’, de andere boeken in de
vijfdelige Casteel-serie!
Dharma tuig Jack Kerouac (is Jean-Louis Lebris de Kerouac.) 1974
Roxy's verhaal Virginia Andrews 2014-04-15 In het tweede deel van Virginia
Andrews’ Roxy-serie kan Roxy kan niet wachten om vrij te zijn van de strakke
regels van haar ouders, maar alle vrijheid kent een prijs... Roxy kan niet wachten
om vrij te zijn van haar ouders strakke regels, maar alle vrijheid kent een
prijs... Roxy Wilcox is altijd al opstandig en ongehoorzaam geweest, de tegenpool
van haar lieve, brave jongere zusje Emmie. Haar vader heeft zestien jaar lang
vergeefs geprobeerd haar in het gareel te houden, maar nu is zijn breekpunt
bereikt: hij zet haar het huis uit. Alleen en thuisloos besluit Roxy dat ze zal
bewijzen dat ze voor zichzelf kan zorgen maar hoe? Een toevallige ontmoeting
brengt haar in contact met de wereld van high class escorts. Daar wordt ze een
fantasiewereld binnengehaald, ze leert er mannen bespelen en verleiden, ze wordt
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in de watten gelegd en verdient meer geld dan ze had durven dromen. Het lijkt
perfect. Tot het lot Roxy en haar zusje Emmie weer samenbrengt. Zullen de geheimen
die de zussen met zich meedragen een band smeden of hen juist uit elkaar drijven?
`Roxy s verhaal is het spannende tweede en laatste deel in de 'Roxy-serie' van
Virginia Andrews, die begon met 'Verlaten zusje'. De boeken van Virginia Andrews
ademen de meeslepende sfeer waarmee zij over de hele wereld een begrip is
geworden. Zoals zij het zelf eens omschreef: `Mijn verhalen zijn niet bizar, de
werkelijkheid is bizar. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 90 miljoen van haar
boeken in meer dan 16 talen verkocht. Kijk ook op www.virginia-andrews.nl
De oorlog der werelden H.G. Wells 2015-05-30 De vader van de moderne science
fiction is zonder twijfel de Engelse schrijver H.G. Wells (1866-1946). De invloed
van deze productieve auteur is aanzienlijk geweest en zijn boeken laten zich nog
altijd uitstekend lezen. De oorlog der Werelden vertelt over een invasie van
Martianen, die, na een explosie op Mars, naar de aarde zijn afgereisd. De
Martianen blijken verre van vredelievend te zijn en beginnen een offensief tegen
de mensen.
Billy de kat Louise Booth 2014-11-15 Waargebeurd verhaal over de aangrijpende
liefde tussen een autistisch jongetje en zijn kat Billy. Fraser is een driejarig
autistisch jongetje met veel problemen. Door het minste of geringste kan hij
totaal van slag raken, wat een grote invloed heeft op het dagelijks leven van het
gezin. Totdat Fraser in het asiel de kat Billy ontmoet. De twee zijn vanaf het
moment dat ze elkaar ontmoeten beste vrienden. Louise, Frasers moeder en auteur
van dit boek, ziet haar zoontje veranderen van een diep ongelukkig kind dat lijdt
aan angsten, driftbuien en emotionele inzinkingen, naar een kalm en tevreden
jongetje dat kan lachen om de ondeugende streken van zijn kat Billy. Wanneer
Fraser gefrustreerd raakt, kalmeert de kat hem met een knuffel of met zijn
troostende gespin. De diepgaande band verandert hun levens voor altijd. 'Hoe de
liefde van Billy de kat een autistisch jongetje uit zijn schulp heeft gekregen.'
Daily Mail Billy de Kat is hartverwarmend, ontroerend en bij vlagen hilarisch. Net
als het beroemde Bob de straatkat van James Bowen, zal dit waargebeurde verhaal de
harten raken van iedereen die het leest.
Het geheim van haar vader Mary Higgins - Clark 2012-10-04 De Amerikaanse Queen of
Suspense Op een dag ontdekt Mariah Lyons het levenloze lichaam van haar vader
Jonathan. De zeventigjarige archeoloog is vermoord in zijn studeerkamer. Mariahs
moeder Kathleen zit, volkomen verward, verstopt in een kast met het moordwapen in
haar hand. Jonathan blijkt een paar dagen daarvoor zijn grootste geheim te hebben
toevertrouwd aan een familievriend: hij was in het bezit van een waardevol
perkament. Mariah gaat op onderzoek uit. Wie wist er nog meer van het geheim van
haar vader af?
Heavenstone-serie Virginia Andrews 2012-12-19 De nog altijd verlegen Semantha
keert na haar eindexamen aan een exclusieve, particuliere school terug naar het
landhuis van haar familie. De pijnlijke herinneringen aan haar moeder en zus
Cassie zijn nog even levendig als altijd. Het lijkt wel of Semantha wordt
achtervolgd door een stem uit het graf: de hatelijke en dominante Cassie lijkt
haar in haar macht te hebben alsof ze nog leeft. Maar haar vader is hertrouwd en
er is een nieuwe kans op een mooie toekomst en geluk. Zal Semantha de geest van
Cassie van zich af kunnen schudden?
Delia's geluk Virginia Andrews 2020-05-15 Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke
woestijn naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn,
roept Edward haar terug naar zijn wereld van rijkdom en luxe in Palm Springs.
‘Delia’s geluk’ is het tweede deel van de driedelige Delia-serie van
bestsellerauteur Virginia Andrews. Nadat Delia Yebarra de gevaarlijke woestijn
terug naar Mexico heeft doorkruist om bij haar goede vriend Ignacio te zijn, is nu
de tijd aangebroken om haar Mexicaanse dorp weer te verlaten. Delia’s neef Edward
overtuigt haar ervan om terug te komen naar zijn wereld van rijkdom en luxe in
Palm Springs. Delia is al snel een mooie en populaire leerling op een exclusieve
school, maar ze voelt zich soms een vreemde in haar nieuwe vaderland. Bovendien
blijkt haar droomleventje een donkere kant te hebben: haar kwaadwillige nicht
Sophia verspreidt afschuwelijke roddels over haar. Dan stelt haar tante Isabela
haar voor aan Adan, de knappe zoon van een Mexicaans-Amerikaanse politicus. Ze
voelen zich direct tot elkaar aangetrokken en krijgen een vurige relatie. Maar
Delia’s eenvoudige komaf blijft door haar hoofd spoken, net als Ignacio... Dan
slaat het noodlot toe en moet Delia alles op alles zetten voor de mensen van wie
ze houdt. ‘Delia’s geluk’ is het tweede deel in de driedelige Delia-serie. Dit
boek wordt voorafgegaan door ‘Delia’s vlucht’ en wordt gevolgd door ‘Delia’s
gave’.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van
dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York,
wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt
hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis.
Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt.
De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse
vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Billboard 1962-11-03 In its 114th year, Billboard remains the world's premier
weekly music publication and a diverse digital, events, brand, content and data
licensing platform. Billboard publishes the most trusted charts and offers
unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
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