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Pseudoniem van C.I. Dessaur.
Nadat een klasgenoot van een meisje van een hoge rotswand is gevallen, beseft zij steeds duidelijker dat iemand hem misschien een duw heeft gegeven.
Written by local authors with many years of experience in writing about their community, the Insiders' Guide RM series provide newcomers, visitors, and business travelers with a native's perspective of the area. Each guide details hotels,
restaurants, annual events, attractions, nightlife, parks and recreation, real estate, and much more. Covering more than 60 cities and areas nationwide, the Insiders' Guide RM series offer the best local insights on travel and relocation.Features
include: -- Light, easier-to-use 6 x 9 size -- Easy-to-read typeface -- Large photos and maps -- Updated interior graphics -- Thumb tabs for quick reference to specific chapters -- More at-a-glance information in every title -- Expanded,
comprehensive indexes -- Easy-to-use geographic organization in regional booksCovers historic Charleston and the surrounding beaches, islands and suburbs including Mt. Pleasant, Summerville, Kiawah Island, and more.
Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Als "Marjoleintje van het pleintje" 's morgens wakker wordt, weet ze eerst niet goed waar ze is. Oh ja, op Vlieland met haar vriendinnen uit de klas voor een werkweek. Maar wat is er met haar hoofdkussen aan de hand? Er lijkt wel wat in te zitten!
Zeker een grapje van
n van de meisjes, zul je denken. Nu, dit is het begin van een fijne week, die Marjoleintje op het prachtige eiland Vlieland heeft. Lonneke, haar vriendin, krijgt onverwachts een telegram van haar vader, die kapitein op een
groot schip is, en de meisjes gaan hierdoor met schipper Bot de zee op. Wat ze verder in die week nog allemaal beleven, is teveel om op te noemen. Lees het zelf maar, het is enig en... je zou best met Marjoleintje mee hebben willen gaan! Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Ik hou van Hollywood
Over de rand
De genoegens van mannen
Vlam van hoop
De wonderbox
De gezelschapsdame van Willowgrove
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van Londen naar New York heeft haar een droom baan en een sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet ze naar Hollywood om de meest begeerde acteur van dat moment
te interviewen: James Jacobs. Met haar beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van Rodeo Drive en Malibu Beach. Maar Angela komt er al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat uit glitter, glamour en
zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat James Jacobs, ondanks zijn reputatie van vrouwenverslinder, echt de enige is die niet nep is. Als de paparazzi intieme fotos van haar en James nemen, is Angela ineens zelf het onderwerp van alle
roddels. Kan ze haar baas en belangrijker nog haar vriend ervan overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze lezen?
Grady is als kind bij zijn moeder weggehaald en verkocht aan een slavenhandelaar. Hij groeit in slavernij op tot een verbitterde jongeman vol haat tegen de blanken. Kitty heeft haar eigen ouders nauwelijks gekend. Zij woont als slavin bij
Missy Claire, een veeleisende jonge vrouw die haar slecht behandelt. Kitty probeert problemen te vermijden door onderdanig en gehoorzaam te zijn. Wanneer Grady s baas Missy Claire het hof maakt, leren Grady en Kitty elkaar kennen en
Kitty is al snel hopeloos verliefd. Dan breekt de Burgeroorlog uit. Grady ziet zijn kans schoon om te vluchten, zijn vrijheid te herwinnen en zich te wreken voor het onrecht dat hem is aangedaan. Kitty is bang om te vluchten. Ze heeft nog
nooit zelf een beslissing genomen, en nu staat ze voor de meest ingrijpende keuze van haar leven. Blijft ze bij Missy Claire, in de relatieve veiligheid van de slavernij? Of grijpt ze haar kans op vrijheid en op geluk met Grady, met alle risico s
van dien? Ook Grady moet een keuze maken. Want uiteindelijk is er maar één weg die hem werkelijk naar de vrijheid zal leiden.
Jorge Bucay begeleidt je in De reisgenoot op de weg naar geluk. Hiervoor stelt hij drie vragen, die voor iedereen van belang zijn, welke weg je ook kiest: Wie ben ik? Waar ga ik naartoe? En met wie? In eerste instantie lijken dit simpele
vragen, maar de antwoorden zijn niet zo makkelijk te geven. Bucay wisselt onderweg praktische adviezen af met inspirerende beeldspraak zodat je je eigen antwoorden kunt vinden om zo je weg naar geluk te bewandelen.
Boektrailer
Een huis zonder spiegels beschrijft het leven van één vrouw, Sivakami (1896-1966), en maakt ons deelgenoot van een India dat we nog nooit hebben gezien. De brahmaanse Sivakami is tien jaar oud als ze trouwt met Hanumarathnam,
astroloog en genezer. De sterren zeggen dat hij in het negende jaar van zijn huwelijk zal kunnen sterven. Alles hangt af van de horoscoop van zijn kinderen. De geboorte van Thangam, hun gouden dochter, verandert niets, maar de
geboorte van Vairum, hun rusteloze, intelligente zoon, bezegelt het ondenkbare: hij veroordeelt zijn vader tot de dood. Sivakami, achttien en weduwe, onderwerpt zich aan de regels van haar kaste. Ze scheert haar hoofd, kleedt zich in wit
en mag niemand aanraken van zonsopgang tot zonsondergang. Ze pleegt echter één daad van verzet: ze gaat terug naar het huis van haar echtgenoot om haar kinderen op haar manier op te voeden en met de hulp van de trouwe Muchami
het land te beheren voor haar zoon. Geen daad is zonder gevolgen, en terwijl politiek en sociale revoluties botsen met tradities, wordt de kloof tussen moeder en zoon steeds dieper¿ ¿Mijn roman heeft zijn oorsprong in de verhalen die mijn
oma vertelde over haar grootmoeder. Ik was gegrepen door de emotionele diepte van de verhalen, door het ontdekken van mijn eigen¿prehistorie¿ en van de noodzaak om deze snel verdwijnende wereld vast te leggen.¿ ¿ Padma
Viswanathan Padma Viswanathan is journaliste en (toneel)schrijver. Haar toneelstukken en korte verhalen hebben verschillende prijzen gewonnen. Een huis zonder spiegels is gebaseerd op het leven van haar grootmoeders grootmoeder.
Blues voor Sirius
Het Utopia experiment
Marjoleintje op Vlieland
Natuurleven
verrassende geschiedenissen in levenskunst
Een huis zonder spiegels
Cyberstorm
De Cock wordt geconfronteerd met een moord die doet denken aan een ordinaire afrekening in het criminele circuit. Het onderzoek is nog maar net opgestart of er vindt een wurging plaats... De Cock en moord op bestelling begint met wat lijkt op een ordinaire
afrekening in het criminele circuit. Op een avond wordt een jongeman in de deur van zijn woning aan de Prinsengracht neergeschoten. De dader is voortvluchtig. De vriend van de jongen doet zijn verhaal aan rechercheur De Cock (met ceeooceekaa) van het aloude
politiebureau aan de Warmoesstraat. Het slachtoffer had contacten met de milieubeweging. Hij ontwikkelde een schone motor, die nadelig zou kunnen zijn voor allen die belangen hebben bij de olie-industrie. Nog voordat De Cock en zijn kompaan Vledder hun
verdenkingen hebben kunnen natrekken, en woorden als liquidatie en huurmoordenaar een echte betekenis hebben kunnen krijgen, dient zich een nieuwe moord aan: een vrouw op de Blauwburgwal is met een sjaal gewurgd. Niet eerder werd het rechercheurspaar
binnen zo'n korte tijd met zulke uiteenlopende zaken geconfronteerd. Of lopen ze niet uiteen?
Wat als iemand de belangrijkste stad ter wereld platlegt met een eenvoudig computervirus... 'Cyberstorm is het boek dat ik zelf had willen schrijven.' Hugh Howey, auteur van Silo Het is kerstavond als New York wordt getroffen door een van de zwaarste sneeuwstormen
uit de geschiedenis. Op hetzelfde moment valt een groep anonieme hackers de energiemaatschappijen van Amerika aan en gaat alles in één keer op zwart. Afgesloten van de buitenwereld proberen Mike Mitchell en zijn familie te overleven in hun appartementencomplex
terwijl de temperatuur naar een ijzingwekkend niveau daalt. Samen met zijn buren probeert Mike het beste van de situatie te maken, maar de sfeer slaat al snel om als bendes van buiten horen van hun riante voedselvoorraad en noodaggregaten. Ineens is de sneeuw niet
meer hun enige vijand... 'Intrigerend en beangstigend boek over de kracht van angst. Dit boek geeft perfect weer hoe afhankelijk de wereld is geworden van het internet.' Fantascize
Spitalfields, Londen, 1840. Catherine Sorgeiul woont in een vervallen huis in de East End. Ze heeft weinig vrienden en weinig om de dagen door te komen, behalve haar eigen rijke fantasie. Maar dan vindt er een moord plaats. En nog een. De moordenaar heeft het
voorzien op vrouwen en stopt als een soort merkteken haar in hun mond en vouwt hun armen en benen onder hen zodat het eruitziet als geknakte vleugels. Terwijl Catherine nieuwsgierig het nieuws over de moorden volgt, beseft ze langzamerhand dat geheimen uit
haar eigen verleden verband houden met deze moorden en dat ze leeft in een wereld waarin niets is wat het lijkt, een wereld van seksuele obsessies, verraad en moord, en van een waarheid die beangstigender is dan iemand zich kan voorstellen. Kate Williams studeerde
in Londen en Oxford. Haar boek over koningin Victoria werd door The Spectator gekozen tot boek van het jaar.
Charleston - Insiders' GuideInsiders' Guide
Amateurduiker Erik Hall heeft in een ondergelopen mijn een ankh gevonden. Dit Egyptische symbool van het eeuwige leven stelt hem voor een raadsel. Hij vraagt Don Titelman, specialist in symbolen én ex-psychiater, om advies. Maar als Don de duiker thuis bezoekt,
blijkt Erik te zijn vermoord en Don wordt verdacht. Hij krijgt als advocaat de elegante Eva Strand toegewezen. De Veiligheidsdienst neemt hen vreemd genoeg niet mee naar hun eigen kantoor maar naar de Duitse ambassade. Daar wordt Don ondervraagd over de ankh
en over een ander voorwerp waar hij nog nooit van heeft gehoord: Strindbergs ster. Don en Eva worden opgesloten maar weten te ontsnappen. Op de hielen gezeten door een gewetenloos, geheim genootschap vluchten Don en Eva weg uit Zweden. Dan ontdekken ze
dat de voorwerpen samen de sleutel vormen tot een onderwereld waarin een grote kracht schuilgaat... Is Strindbergs ster een symbool van het eeuwige leven of de sleutel tot het kwaad?
Strindbergs ster
Wat de nanny zag
Prachtige onverschilligheid
drie vragen op weg naar geluk
Duizend monden van onze dorst
De uitvreter
Titaantjes ; Dichtertje ; Mene tekel
De gevaarlijke uitstraling van miljardair Silvio Brianza is voor veel vrouwen onweerstaanbaar. Geen wonder dat hij steevast door adembenemende topmodellen omringd wordt! Ook op nachtclubzangeres Jessie
oefent hij die aantrekkingskracht uit, maar zíj verzet zich daar uit alle macht tegen. Ze kent de duistere achtergrond van de Siciliaan immers als geen ander. Haar leven wordt echter bedreigd door
schaduwen uit haar eigen verleden, en als Silvio dat te weten komt, eist hij dat zij zich aan hem overgeeft. Alleen zo kan hij haar beschermen, zegt hij...
Inleidende informatie over de Rooms-Katholieke Kerk, het katholieke geloof en leven.
Op een zomerse avond meldt een jonge vrouw de vermissing van haar vader aan rechercheur De Cock in het aloude politiebureau aan de Amsterdamse Warmoesstraat. Het is een van de vele meldingen van
vermissing en niet iets om speciale aandacht aan te schenken. Maar toch... het gaat hier om de vermissing van de president van de rechtbank, en dan is justitie in last, en zeker de al zo veel geplaagde
mevrouw Lastensjouwer. Het onderzoek dat De Cock en zijn medewerker Vledder instellen, leidt hen al snel naar Gent, de stad aan de Leie, waar de president voor internationale kwesties veel overleg had met
collega's. Het is voor De Cock en Vledder, die zo gewend zijn in Amsterdam te werken, een even onverwachte als zeer spannende excursie. Eerlijk gezegd hadden zij zich de oplossing van de vermissing van de
rechter, en van de misdrijven die erop volgden, wel wat eenvoudiger en minder spannend voorgesteld
De zomer van 1946 bruist van energie en nieuwe levensvreugde, de lucht is vervuld van hoop en liefde. Marzia ontmoet Emma op het feest ter ere van Emma's achttiende verjaardag. De Tweede Wereldoorlog is
nog maar net afgelopen en Marzia is teruggekeerd uit Zwitserland, waar ze op een kostschool zat. De twee jonge vrouwen, die in alles elkaars tegenpolen zijn, voelen zich direct en onvoorwaardelijk tot
elkaar aangetrokken, maar hun families weigeren hun liefde te accepteren. Voor Marzia wordt een huwelijk gearrangeerd met een oudere man met wie ze naar Argentinië vertrekt. Emma bouwt in Italië een
glansrijke carrière op als kunstcritica. Marzia schrijft brieven aan Emma, maar deze blijven onbeantwoord. Zodra haar leven het toelaat, keert Marzia terug naar Italië en gaat op zoek naar haar grote
liefde.
Robert Ludlum & Kyle Mills, Het Utopia experiment Een revolutie op het gebied van oorlogvoering, maar is het wel veilig? Dresner Industries presenteert een revolutionair nieuw product: de Merge. Een
technologische uitbreiding van de menselijke waarneming die direct gekoppeld is aan de hersenen. Kolonel Jon Smith wordt gevraagd het militaire potentieel te bepalen van het apparaat en de bijbehorende
implantaten. Hij ontdekt dat de Merge een nieuwe manier van oorlog voeren mogelijk maakt. Een uitvinding die niet in handen van Amerikas vijanden mag komen. Maar is de Merge wel zon zegen voor de mensheid
als Dresner beweert? En wat is het verband met een bizarre slachting in Afghanistan? Het is duidelijk dat Dresner iets verbergt, maar wat? Jon Smith en Randi Russell zijn vastbesloten om met gevaar voor
eigen leven de waarheid te achterhalen die hun tegenstanders tot elke prijs geheim willen houden. Robert Ludlum brak op zijn veertigste door met De Scarlatti Erfenis en heeft inmiddels meer dan
vijfentwintig wereldwijde bestsellers op zijn naam staan. Zijn serie rondom Jason Bourne is succesvol verfilmd met Matt Damon in de hoofdrol.
Katholicisme voor Dummies
De reisgenoot
25 [i.e. Vijfentwintig] jaar Haagse Comedie
De Cock en tranen aan de Leie
Weerloos tegen liefde
Minnezangen
Een tevreden lach
Als achttienjarige gaat ze het klooster in, op haar vierendertigste begint ze aan een carrière als prostituee. Gods callgirl is een verpletterend eerlijk verslag van een verbijsterend leven. Carla is een bijzondere vrouw die vele levens geleefd heeft. Ze groeit op in het katholieke zuiden van Nederland en
is een vrolijk en avontuurlijk kind. Totdat traumatische ervaringen haar voor altijd veranderen. Wankelend onder het gewicht van dit vreselijke geheim, gaat ze als achttienjarige het klooster in om haar leven te wijden aan God. Carla hoopt liefde en begrip te vinden binnen de kloostermuren, maar ze
raakt verstrikt in een ingewikkeld systeem van regels en beperkingen die haar tot wanhoop leiden. Uiteindelijk legt ze haar habijt af en ontsnapt naar de 'echte' wereld. Een ondoordacht snel huwelijk en een scheiding later staat ze er met haar dochtertje alleen voor en op vierendertig jarige leeftijd
belandt ze in een ander eeuwenoud beroep, dat van prostituee. Ze werkt bij een escortservice en leert het klappen van de zweep, waarna ze voor zichzelf begint en een trouwe klantenkring opbouwt. Wanneer de schaduwzijden van de business hun tol beginnen op te eisen, gaat Carla op zoek naar
zelfacceptatie en begint ze aan haar moeilijkste werk, het blootleggen van de donkere geheimen uit haar jeugd.
Verhalen die op ironische en navrante wijze het conflict burger-dichter en het schipbreuk lijden van jeugdidealen op een materialistische maatschappij weergeven.
In `De wonderbox gaat Roman Krznaric op zoek naar antwoorden op grote levensvragen. Die zoekt hij niet in de geluks-psychologie of bij zelfhulpgoeroes, maar in de geschiedenis. De geschiedenis levert namelijk beproefde wijsheden op, gebaseerd op de levenservaring van velen. Voor de
Australische denker Roman Krznaric is de geschiedenis een `wonderbox vol levenswijsheid. Of het nu gaat om opvoeding, werk, geld of sterven. In `De wonderbox komt Krznaric met verrassende inzichten, gebaseerd op historische feiten en verhalen. Maak deze avontuurlijke tijdreis met Roman
Krznaric en verwerf gloednieuwe inzichten in moderne levenskunst. Roman Krznaric is cultuurhistoricus en medeoprichter van en docent aan de School of Life in Londen. `Een boek vol verrassende resultaten uit het verleden. Met wel degelijk resultaten voor de toekomst. de Volkskrant
In deze historische roman van Sarah Ladd ontmoet een gezelschapsdame een man die haar geheim kent. Kan ze hem vertrouwen? De rentmeester van Willowgrove Hall, Nathaniel Stanton, houdt iedereen in de gaten. Ook de nieuwe, beeldschone gezelschapsdame ontsnapt niet aan zijn aandacht.
Hij vermoedt dat Cecily Faire iets verbergt en hij voelt zich verplicht om dat boven water te krijgen. Maar hij heeft zelf ook een geheim: hij is de bastaardzoon van de vorige heer van Willowgrove. Cecily en Nathaniel voelen zich steeds meer tot elkaar aangetrokken, maar dan overlijdt de vrouwe van
het landgoed en verandert alles. Sarah Ladd schrijft net als Julie Klassen romans die zich afspelen in de Regency-periode in Engeland. Eerder verschenen van haar hand ‘De erfgename van Winterwood’ en ‘De directrice van Rosemere’.
Zinnelijk, beeldend en adembenemend proza over verlies en overleven voor de literaire fijnproever Van de schitterende uitgestrekte heidevelden in Cumbria, de dynamiek en hitte van een zomers Londen, tot een mysterieus meer in een Fins natuurgebied. Sarah Hall weet met buitengewone precisie
en charme een indrukwekkend sfeerbeeld neer te zetten. Haar personages zijn overlevers, je voelt hun opwinding en hun pijn. Zo zoekt een gefrustreerde huisvrouw extremiteiten op en peinst een meisje over de dood van haar geliefde, bij allen komen duistere wensen en verlangens bovendrijven.
De prachtige onverschilligheid is een eerbetoon aan de mens met zijn diepgewortelde angsten en gebreken, zijn gewetensconflicten en schommelende gemoedstoestanden.
Gods callgirl
De Cock en moord op bestelling
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