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De Europese stad Leonardo Benevolo 1985 Geschiedenis en ontwikkeling van architectuur en stadsplanning van de Europese steden sinds de klassieke
Nimmernacht Jay Kristoff 2017-11-09 Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een

oudheid.

school voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om koninkrijken te vernietigen, en toch is Mia Corvere nog maar tien jaar oud als ze noodgedwongen, na het

Op de schouders van reuzen Umberto Eco 2018 In een twaalftal essays laat de auteur (1932-2016) zijn gedachten gaan over de moderne wereld, de invloed

verlies van haar familie, haar eerste les in de dood krijgt. Zes jaar later zet het kind dat is opgegroeid in de schaduwen haar eerste stappen in de buitenwereld

van de cultuur op ons hedendaagse denken en de invloed van de klassieken op ons hedendaagse denken.

om een belofte waar te maken – de belofte die ze zichzelf deed op de dag dat ze alles verloor. Maar Mia’s vijanden zijn machtige figuren, en de kans dat ze bij

Willem de Maarschalk, of De beste ridder ter wereld 1145-1219 Georges Michel Claude Duby 1986 Levensbeschrijving van William Marshall, adviseur van vijf

hen in de buurt kan komen is erg klein. Dus als ze wraak wil nemen, moet Mia zelf een wapen worden dat haar gelijke niet kent. Ze moet zichzelf bewijzen

Engelse vorsten in de 12e en 13e eeuw.

tussen de dodelijkste jongens en meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Een school waar moordenaars, leugenaars en demonen de dienst uitmaken,

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

en zelfs de leraren het op je voorzien hebben. Gelukkig is Mia niet zomaar een student. De schaduwen houden van haar... en ze nemen al haar angsten weg.

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

Het verboden schrift Alba de Céspedes 1973

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

'Mijn lieve zieltje!' Brieven van Martin Heidegger aan zijn vrouw Elfride, 1915-1970 Gertrud Heidegger 2007

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

Witte tanden Zadie Smith 2017-02-03 Ontmoet de families Jones, Iqbal en Chalfen. Drie families aan het eind van de twintigste eeuw, alle drie min of meer

Jennifer L. Armentrout, een spin-off van de eerder verschenen Dark Elements-serie.

Engels, allen persoonlijk, historisch en genetisch bij elkaar betrokken. De families hebben verschillende huidskleuren, verschillende godsdiensten en een

Oedipus te Colonus Sophocles 1897

verschillend koloniaal verleden, maar ze hebben één ding gemeen: ze wonen samen in een kleine buurt in Londen, waar racisme en extremisme oplaaien. In

De dingen Georges Perec 1990 Een jong ambitieus echtpaar raakt steeds meer in de ban van de materiële kanten van de welvaart.

Witte tanden vatten Archibald Jones en Smad Iqbal _ de een geboren en getogen Brit, de ander afkomstig uit Bangladesh _ een diepe vriendschap voor elkaar

Sterker dan elk afscheid Enrico Galiano 2020-08-25 Nieuwe, PRACHTIGE YA-roman van Enrico Galiano, auteur van de veelgeprezen De bijzondere woorden

op, die ontstaat in de Tweede Wereldoorlog en die vijftig jaar standhoudt. Witte tanden bevat de geëngageerde geschiedenis van de afgelopen halve eeuw in

van Gioia. Van Enrico Galiano, bekend van De bijzondere woorden van Gioia, verschijnt een nieuwe, meeslepende jongerenroman: Sterker dan elk afscheid. In

het steeds veranderende, veelkleurige Engeland en vertelt het sprankelende en humoristische verhaal van een opmerkelijke vriendschap. Zadie Smith is van

dit boek schrijft Galiano op weergaloze wijze over een ontmoeting die het leven van twee jongeren vergoed zal veranderen. De 18-jarige Michele was ooit een

Jamaicaans-Britse afkomst en studeerde in Cambridge. Voor haar debuut Witte tanden kreeg ze de Whitbread-literatuurprijs. Met haar roman Over schoonheid

veelbelovende keeper. Nu moet hij zijn weg zoeken met een blindenstok. Door een auto-ongeluk raakte hij in één klap zijn zicht kwijt. Nina is 17 jaar en is

werd ze genomineerd voor de Man Booker Prize en won ze de Orange Prize. 'Witte tanden is een satirische minderhedensoap (...) virtuoos geschreven, bij

hoogsensitief. Sinds haar vader is overleden, woont ze alleen met haar strenge moeder. De twee ontmoeten elkaar tijdens hun dagelijkse treinrit naar school en

vlagen zelfs briljant.' nrc handelsblad 'Verrassende, rijke debuutroman met een rushdiaanse verhaallijn. De grote thema's van de twintigste eeuw, immigratie,

raken verliefd op elkaar. Maar op een dag verbreekt Nina alle contact en Michele is radeloos. Terwijl Nina in een tattooshop een tattoo laat zetten, vertelt ze

multiculturalisme, traditie en godsdienst, worden met trefzekere vaart _ en met humor en ironie _ beschreven.' vrij nederland 'Niet alleen een van de beste

aan Flo, de oudere, ruige eigenaar, over de ontmoeting. Al snel ontdekt Flo dat Nina iets achterhoudt... ‘Italië heeft tegenwoordig zijn eigen John Green en hij

boeken die we in jaren hebben gelezen, maar een van de beste boeken ooit.' juryrapport whitbread-literatuurprijs

heet Enrico Galiano.’ Mirjam Noorduijn, NRC****

Het Koninkrijk Jess Rothenberg 2019-08-28 Welkom in het Koninkrijk... waar 'Happily ever after' niet alleen een belofte is, maar een wet. Het Koninkrijk is een

De Rosebud atletiekclub voor vrouwen Carrie Snyder 2015-02-26 Carrie Snyder - De Rosebud Atletiekclub voor Vrouwen 1928, het Olympisch Stadion te

fantasy-pretpark waar gasten worden ondergedompeld in een wereld vol virtuele draken, gigantische kastelen en hoogtechnologische wezens. Ana is een van

Amsterdam. De Canadese Aganetha Smart wint goud op de 800 meter. Het is voor het eerst dat deze afstand gelopen wordt door vrouwen. Gelauwerd keert

de zeven Fantasisten, wondermooie 'prinsessen' die ontworpen zijn om dromen waar te maken. Dan ontmoet ze Owen, die in het park werkt, en Ana krijgt voor

Aggie terug naar Canada, waar ze een verloofde heeft en een toekomst om van te dromen. Maar nu is Aganetha 104 en is ze vergeten door de geschiedenis.

het eerst gevoelens die verder gaan dan haar programmatie... Ze is verliefd. Maar het sprookje wordt een nachtmerrie als Ana beschuldigd wordt van de moord

Wanneer een onbekende jonge journaliste haar wil interviewen brengt dat haar terug naar haar jeugd op het platteland van Ontario, de verwoestende Eerste

op Owen, wat voor de rechtzaak van de eeuw zorgt. Door getuigenissen in de rechtbank, interviews en Ana's herinneringen ontstaat een verhaal van liefde,

Wereldoorlog, de Spaanse griep waaraan ze haar zusje verloor, haar olympische droom en de zware jaren die volgden. ‘De Rosebud Atletiekclub voor

leugens en wreedheid - en wat het écht betekent om mens te zijn.

Vrouwen’ van Carrie Snyder is een onvergetelijke roman over familie, ambitie en het najagen van dromen. En bovenal over het hartverscheurende maar

Humanisme van de andere mens Emmanuel Levinas 1994 Bundel wijsgerige artikelen van de Frans/joodse filosoof (1906- ), waarin een humanisme bepleit

inspirerende leven van een vrouw in een maatschappij die nog niet klaar was voor haar ambities.

wordt waarin de ander centraal staat.

Waarheid en methode Hans-Georg Gadamer 2014

Sofia draagt altijd zwart Paolo Cognetti 2019-06-13 Sofia zou zo graag gelukkig zijn, maar draagt toch altijd zwart. Op haar tiende droomt ze er nog van het

Vuur en As 3 - De Nachtbrenger Sabaa Tahir 2018-11-12 De Nachtbrenger van Sabaa Tahir is het razend spannende vervolgdeel van de bestsellerreeks Vuur

liefje van een piraat te worden, maar op haar zestiende neemt ze een overdosis pillen en wordt ze opgenomen in een kliniek. En op haar achttiende volgt ze

en As, rondom Laia van Serra en Elias Veturius. Binnen het Imperium en daarbuiten wordt de dreiging van een oorlog steeds groter... Terwijl Helena vecht

een prestigieuze theateropleiding in Rome, om vervolgens in New York te belanden als een van de vele jonge actrices die hopen ontdekt te worden. Maar

tegen Keizer Marcus en de machtshonger van de Commandant, staan de levens van haar zus en alle anderen in het rijk op het spel. Ver weg van huis

uiteindelijk is Sofia altijd op de vlucht, voor haar vrienden, voor haar ouders, voor haar geliefden en bovenal voor zichzelf. Met grote emotionele zeggingskracht

probeert Laia uit alle macht de Nachtbrenger te stoppen. Maar haar jacht op hem wordt gesaboteerd door een vertrouweling. Intussen heeft Elias zijn vrijheid

en psychologische diepgang beschrijft Paolo Cognetti de moeizame volwassenwording van de onvergetelijke Sofia. Net als in zijn geliefde roman De acht

opgeofferd om te dienen als Zielenvanger, hij is dood noch levend. Kost deze keuze hem zijn menselijkheid?

bergen bewijst hij een scherp besef te hebben van de dringende vragen in het leven.

Godsgraf Jay Kristoff 2019-01-08 Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor

Theaitetos / druk 1 Plato 2001

huurmoordenaars. Godsgraf is deel twee van Jay Kristoffs trilogie over Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school voor huurmoordenaars.
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Mia Corvere, vernietiger van keizerrijken, heeft haar plek gevonden onder de Klingen van Onze Vrouwe van Gezegende Moord, maar velen binnen de

nemen op Ween, worstelt Lazlo met een onmogelijk dilemma: redt hij de vrouw van wie hij houdt, of alle anderen? Sarai voelt zich machteloos, maar is ze dat

congregatie van de Rode Kerk vinden dat ze die niet verdient. Haar positie is onzeker, en ze is nog altijd geen stap dichter bij de wraak die ze wil nemen na

ook? De muze van nachtmerries heeft nog niet ontdekt waar ze toe in staat is. Een nieuwe vijand verwoest het laatste beetje hoop dat de inwoners van Ween

de brute dood van haar familie. Maar na een fatale confrontatie met een oude vijand begint Mia te vermoeden dat de Rode Kerk zo haar eigen motieven heeft.

nog hadden, en de mysteries van de mesarthim worden weer opgerakeld: waar komen de goden vandaan, en waarom? Wat is er gebeurd met de duizenden

Als vervolgens bekend wordt dat Consul Scaeva en Kardinaal Duomo de afsluiting van de grote spelen in Godsgraf zullen bezoeken, trotseert Mia de Kerk en

kinderen die in de citadel geboren werden? En terwijl vergeten deuren worden geopend en nieuwe werelden onthuld is de belangrijkste vraag van al: horen

verkoopt ze zichzelf als slaaf, zodat ze wraak kan nemen. Een belofte die ze zichzelf maakte op de dag dat ze alles verloor. Op het zand van de arena vindt

helden monsters af te slachten, of is het misschien mogelijk ze te redden? Liefde en haat, wraak en verlossing, vernietiging en redding komen samen in dit

Mia nieuwe bondgenoten en bittere rivalen, en rijzen er meer vragen over haar rare verwantschap met de schaduwen. Als de complotten zich ontvouwen, de

schitterende vervolg op Zonderling. 'Magisch.' Grazia 'Laini Taylor is zo ontzettend goed en met niemand te vergelijken.' Leigh Bardugo, auteur van de Grisha-

geheimen worden onthuld en het aantal doden blijft oplopen tussen de muren van het collegium, wordt Mia gedwongen te kiezen tussen loyaliteit en haar dorst

trilogie 'De personages zijn zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.' Booklist

naar wraak.

N of M? Agatha Christie 2015-03-25 Tommy en Tuppence Beresford hebben in hun jonge jaren beiden bij de Britse geheime dienst gewerkt. Als de Tweede

De spiegelpassante 1 - De ijzige verloofde Christelle Dabos 2020-04-15 Een waanzinnig betoverende serie die met geen ander is te vergelijken. De ijzige

Wereldoorlog uitbreekt, zijn ze bang dat men hen te oud zal vinden om nog een rol te spelen, maar al gauw krijgt Tommy een belangrijke regeringsopdracht:

verloofde is het eerste deel van de betoverende Spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Treed binnen in een fabelachtig universum van zwevende arken

het opsporen van een paar leiders van de ‘Vijfde Colonne’. Tot haar verontwaardiging mag Tuppence niet meewerken, maar dat betekent niet dat ze zich

en familieclans vol intriganten... Ophelia, een eigenzinnig buitenbeentje en onbegrepen genie, heeft unieke gaven: ze kan door spiegels reizen en ze kan met

helemaal buiten Tommy’s zaken houdt.

haar handen de geschiedenis van voorwerpen lezen. Ze leidt een rustig bestaan op de ark Anima. Tot ze onverwachts wordt uitgehuwelijkt aan Thorn, een

Zonderling Laini Taylor 2019-04-30 Een betoverend fantasyverhaal De droom kiest de dromer, niet andersom. Wie is de blauwe godin uit Lazlo’s dromen? Hoe

introvert maar invloedrijk lid van de Drakenclan. Ophelia is gedwongen haar verloofde te volgen naar de Hemelburcht op de ijzige ark Pool, waar niemand te

kon hij over haar dromen voordat hij wist dat ze bestond? En als alle goden dood zijn, waarom lijkt zij dan zo echt? Al sinds zijn vijfde is junior bibliothecaris

vertrouwen is. Daar ontdekt ze dat ze een pion is in een politiek spel dat niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor haar eigen leven, maar ook voor haar

Lazlo Zonderling geobsedeerd door de mythische stad Ween, die tweehonderd jaar geleden gescheiden werd van de rest van de wereld. Het vergt echter meer

geliefde ark Anima. Christelle Dabos is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste YA-schrijvers in Frankrijk, waar haar boeken regelrechte bestsellers

moed dan Lazlo in zich heeft om zijn vertrouwde leven om te gooien en naar de stad op zoek te gaan. Dan doet zich een prachtige kans voor: een groep

zijn. Ook in andere landen is deze serie een ware hype. De ijzige verloofde is in Duitsland genomineerd voor de gerenommeerde Deutscher

legendarische krijgers uit Ween heeft zijn hulp nodig bij het oplossen van een mysterieus probleem. Lazlo moet deze kans grijpen of zijn droom voor altijd

Jugendliteraturpreis. De Nederlandse vertaling is van Eef Gratama. Lees ook De vermisten van Maneschijn (deel 2), Het geheugen van Babel (deel 3) en De

verliezen. 'Schitterend geschreven in een betoverende stijl. Lezers zullen niet kunnen wachten tot het volgende deel.' Publishers Weekly 'De personages zijn

storm van de echo’s (deel 4). ‘Een toekomstige klassieker in de young adult-literatuur.’ Lire, toonaangevend boekenmagazine

zorgvuldig en knap opgebouwd, de schrijfstijl is pijnlijk mooi en de wereld volkomen echt… Een boek om te koesteren.' Booklist 'Laini Taylor heeft mijn

Muze Laini Taylor 2019-10-28 Het betoverende vervolg op Zonderling. Sarai heeft al heel wat nachtmerries gezien en dacht dat ze elke verschrikking inmiddels

verbeelding zo in vuur en vlam gezet dat die spontaan explodeerde… Dit is het soort verhaal dat dromen doet verbleken.' Roshani Chokshi, auteur van Aru

wel kende. Ze had het fout. Zij en Lazlo zijn niet langer wie ze waren – hij een god, zij een geest. Terwijl Minya hen gevangenhoudt om wraak te kunnen

Shah en het einde van de tijd
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