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Unleashed A Sydney Rye Novel 1 Emily
Kimelman
Vigilante crime mystery with a dash of romance, early reader's call INVITING FIRE
"Excellent"Emily Kimelman's best selling Sydney Rye series feature a strong female protagonist and
her canine best friend, Blue. It is recommended for the 18+ who enjoy some violence, don't mind
dirty language, and are up for a dash of sex. Not to mention an awesome mystery with tons of action
that will keep you reading late into the night! Recovering from a near fatal attack that has left her with
residual trauma, including haunting dreams and flashbacks, Sydney Rye is regaining her strength at
the jungle training camp of Joyful Justice, the vigilante network inspired by her now legendary acts of
vengeance. However, when a routine reconnaissance mission goes horribly wrong Sydney Rye
looses the trust of the leadership of Joyful Justice. Her good friend and trainer, Merl, warns that if she
wants to be in the action she'll have to follow orders like everyone else. Never good with authority,
Sydney struggles to suppress her independent streak for the greater good.When she runs up against
an old adversary he blows apart everything she has gained. With her and Blue's lives at stake, as well
as the future of Joyful Justice, Sydney must push aside her fears and take a leadership role before it's
to late. The Sydney Rye SeriesUNLEASHED (A Sydney Rye Novel, #1)DEATH IN THE DARK (A
Sydney Rye Novella, #2)INSATIABLE (A Sydney Rye Novel, #3)STRINGS OF GLASS (A Sydney
Rye Novel, #4)THE DEVIL'S BREATH (A Sydney Rye Novel, #5)INVITING FIRE (A Sydney Rye
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Novel, #6)
Rachel herinnert zich steeds meer details over de dag dat haar ouders werden vermoord. Moord
waarvoor zij al jarenlang opgesloten zit. Ze beseft dat de waarheid anders is dan haar voorgespiegeld
werd. Geworteld in het kwaad (The Wicked Sister) is de tweede thriller van Karen Dionne na
Dochter van het moeras. Al jarenlang leeft Rachel in een psychiatrische inrichting, als straf voor de
moord op haar ouders, die ze als kind pleegde. Maar wanneer ze door een journalistiek onderzoek
nieuwe details over de moorden ontdekt, keert ze terug naar de blokhut in het afgelegen
moerasgebied waar ze met haar ouders en zus woonde. Terwijl Rachel zich steeds meer herinnert
over wat er echt gebeurde op de dag dat haar ouders werden vermoord, beseft ze dat de geschiedenis
en de geheimen die ze met haar zus deelt, misschien wel het allergrootste gevaar vormen... 'Karen
Dionne is een van de beste thrillerauteurs van dit moment.' – Karin Slaughter
De nieuwe grote Hitler-biografie van onze tijd - Deel 2 Zou de grote breuk in de geschiedenis van de
westerse beschaving – de vernietigingsoorlog in Oost-Europa en de moord op de Europese Joden
– zonder Hitler denkbaar zijn geweest? Met soevereine expertise en op basis van nieuwe bronnen
laat historicus Volker Ullrich zien in welke mate de dictator de wijze van oorlogvoering en de
ontwikkeling van de Holocaust heeft bepaald. Daarbij wordt duidelijk dat de monsterlijke misdaden
alleen mogelijk waren omdat Hitler tot het bittere einde op de medewerking van de generale staf en
een groot deel van de bevolking kon rekenen. In dit tweede en laatste deel van zijn meesterlijke
biografie behandelt Ullrich de periode vanaf het ontbranden van de Tweede Wereldoorlog in 1939
tot de apocalyptische finale en Hitlers zelfmoord in 1945.
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This is the second story in the award winning Sydney Rye series of dark murder mysteries. It is a
novella length adventure that picks up right where the first book, UNLEASHED, left off. When the
fugitive, Joy Humbolt, accepts her new identity as the Private Detective, Sydney Rye, she must learn
to control her emotions and her out of control dog, Blue. With the help of an expert trainer Sydney
learns to fight with her mind as well as her body. However, when the daughter of her close friend is
brutally murdered in the desert Rye turns away from her trainer to seek revenge. Sydney's quick
temper and deadly intentions lead her into a trap that she will need all of her new skills to survive.
Een spannend verhaal dat je vasthoudt tot en met de laatste bladzijde en lang daarna. In de stad Ark
heerst een streng regime. Inwoners krijgen alleen eten en drinken op vertoon van bonnen en er mag
alleen gesproken worden in Lijst: een taal die bestaat uit 500 voorgeschreven woorden. Als leerlingWoordsmid is Letta mede-beheerder van de Lijst. Als ze te horen krijgt dat haar meester is overleden
tijdens een expeditie, moet zij zijn plaats innemen. Maar is hij wel dood? Letta besluit de waarheid te
achterhalen en ontdekt een gruwelijk geheim...
Vigilante crime mystery with a dash of romance, early reader's call INVITING FIRE "Excellent"
Emily Kimelman's best selling Sydney Rye series feature a strong female protagonist and her canine
best friend, Blue. It is recommended for the 18] who enjoy some violence, don't mind dirty
language, and are up for a dash of sex. Not to mention an awesome mystery with tons of action that
will keep you reading late into the night! Recovering from a near fatal attack that has left her with
residual trauma, including haunting dreams and flashbacks, Sydney Rye is regaining her strength at
the jungle training camp of Joyful Justice, the vigilante network inspired by her now legendary acts of
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vengeance. However, when a routine reconnaissance mission goes horribly wrong Sydney Rye
looses the trust of the leadership of Joyful Justice. Her good friend and trainer, Merl, warns that if she
wants to be in the action she'll have to follow orders like everyone else. Never good with authority,
Sydney struggles to suppress her independent streak for the greater good. When she runs up against
an old adversary he blows apart everything she has gained. With her and Blue's lives at stake, as well
as the future of Joyful Justice, Sydney must push aside her fears and take a leadership role before it's
to late. The Sydney Rye Series UNLEASHED (A Sydney Rye Novel, #1) DEATH IN THE DARK
(A Sydney Rye Novella, #2) INSATIABLE (A Sydney Rye Novel, #3) STRINGS OF GLASS (A
Sydney Rye Novel, #4) THE DEVIL'S BREATH (A Sydney Rye Novel, #5) INVITING FIRE (A
Sydney Rye Novel, #6)
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een
verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand?
De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G.
Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met
illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met
de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse
koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken
met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op
het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Justice with a Vengeance She'll risk everything to bring a killer to justice... After one too many
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deadbeat boyfriends, Joy needed a fresh new start. She swapped out her man for a lovable pooch
named Blue and picked up a dog walking gig on the Upper East Side. But she never expected her
new lease on life would include a dead body... When her curiosity takes her deeper into the case, she
and Blue dig into the dirty secrets of Manhattan's elite. As it becomes clear that murder is only the tip
of the iceberg, Joy will put the people she cares about in danger to make sure justice is served. Failure
to catch the killer could destroy everything she knows and loves... Unleashed is the first book in The
Sydney Rye series of dark mysteries that never shy away from sex or violence. If you like daring
heroines, canine companions, and edge-of-your-seat thrillers, then you'll love Emily Kimelman's
vigilante origin story. Download Unleashed to get on the case today!
A Sydney Rye Novel
Rage and Ruin
Het einde van de liefdesroman
Verstrengeld
Kroniek van een hofzanger
De woordsmid
De vreselijke Twee slaan door
Het vijfde slachtoffer
Moord en verraad in Noord-Ierland
De juwelendief

Als je hele leven opeens een leugen blijkt... Was Ridley Jones tien minuten later
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opgestaan en had ze de metro genomen in plaats van de taxi, dan was haar leven
misschien niet op z’n kop komen te staan door dat ene, allesbepalende moment dat het
startschot vormt van een bizarre aaneenschakeling van gebeurtenissen. Een mysterieus
pakketje maakt duidelijk dat haar hele leven een grote illusie blijkt te zijn. Al haar
zekerheden zijn in een klap weggevaagd en Ridley weet niet wie ze nog kan vertrouwen.
Koortsachtig gaat ze op zoek naar antwoorden, waarbij ze gedwongen wordt om alles wat
ze ooit over zichzelf dacht te weten in twijfel te trekken. Iedereen lijkt iets te verbergen te
hebben – of ligt het aan haar? Met Mooie leugens schreef Lisa Unger een sexy literaire
thriller die je de adem beneemt. Een pageturner pur sang met een van de meest
verfrissende heldinnen sinds jaren. ‘Spannend, sexy, subtiel... De beste nagelbijter die ik
in tijden heb gelezen.’ – Lee Child #mooieleugens
The first three books in the Sydney Rye Mysteries: Unleashed, Death in the Dark, and
Insatiable. My dog once took a bullet that was intended for me. A bullet that ripped
through his chest, narrowly missing his heart, and exited through his shoulder blade,
effectively shattering it. This left him unconscious on the floor of my home. Amazingly,
this bullet did not kill him. Ten years ago I adopted Blue as a present to myself after I
broke up with my boyfriend one hot, early summer night with the windows open and the
neighborhood listening. The next morning I went straight to the pound in Bushwick,
Brooklyn. Articles on buying your first dog tell you never to buy a dog on impulse. They
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want you to be prepared for this new member of your family, to understand the
responsibilities and challenges of owning a dog. Going to the pound because you need
something in your life that's worth holding onto is rarely, if ever, mentioned. I asked the
man at the pound to show me the biggest dogs they had. He showed me some seven-weekold Rottweiler-German shepherd puppies that he said would grow to be quite large. Then
he showed me a six-month-old shepherd that would get pretty big. Then he showed me
Blue, the largest dog they had. The man called him a Collie mix and he was stuffed into
the biggest cage they had, but he didn't fit. He was as tall as a Great Dane but much
skinnier, with the snout of a collie, the markings of a Siberian husky, the ears and tail of a
shepherd and the body of a wolf, with one blue eye and one brown. Crouched in a sitting
position, unable to lie down, unable to sit all the way up, he looked at me from between
the bars, and I fell in love. "He's still underweight," the man in the blue scrubs told me as
we looked at Blue. "I'll tell you, lady, he's pretty but he's skittish. He sheds, and I mean
sheds. I don't think you want this dog." But I knew I wanted him. I knew I had to have
him. He was the most beautiful thing I had ever seen. Blue cost me $108. I brought him
home, and we lived together for years. He was, for most of our relationship, my only
companion. But when I first met Blue, a lifetime ago now, I had family and friends. I
worked at a crappy coffeehouse. I was young and lost; I was normal. Back then, at the
beginning of this story, before I'd ever seen a corpse, before Blue saved my life, before I
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felt what it was like to kill someone in cold blood, I was still Joy Humbolt. I'd never even
heard the name Sydney Rye. P.S. The dog does not die. **Beware: If you can’t handle a
few f-bombs, you can’t handle this series.**
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van Rumaan Alam wordt een
familievakantie ruw verstoord als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek
op de stoep staan. In Laat de wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op
vakantie naar een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun
drukke New Yorkse leven, qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven
van het goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond
wreed verstoord. Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden
gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit
landelijke gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee
gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis ontdekt
ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de huid van de tijd
geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe we ons
gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van Rumaan Alam zal niemand
onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het resultaat is een
onderhoudende roman vol onderhuidse spanning. Deze roman gaat helemaal over onze
tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de wereld
Page 8/27

Download File PDF Unleashed A Sydney Rye Novel 1 Emily Kimelman
achter is een zeldzame roman: een prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner.
Alam schrijft intelligent en elegant over complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ –
Jenny Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende
roman.’ – The New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten, binnen de
muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen door de
urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris
Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire kwaliteiten.’ – The
Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en nodigt uit
om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het
levert een schitterend en duister beeld op van familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste
is wanneer het onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
Sydney Rye Mysteries 1-3Justice with a VengeanceSave 25% when you get the first three
books in this searing adventure series. Follow a young woman's journey from a dog
walker on the Upper East Side of Manhattan to an international fugitive, fighting for
justice around the globe, with her loyal dog, Blue, by her side. Experience the thrills,
mystery, and heartache that has made this a best-selling series with over a million
downloads. UNLEASHED (A Sydney Rye Mystery, #1)One of Joy Humbolt's dog
walking clients turns up dead and she begins to look into the crime, first out of curiosity
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and then out of anger. As she digs deep into the secrets of Manhattan's elite, Joy gets too
close to the killer with disastrous consequences.DEATH IN THE DARK (A Sydney Rye
Novella, #2)The daughter of a close friend is brutally murdered in the desert and Rye
turns away from her mentor to seek revenge. Her quick temper and deadly intentions lead
Sydney Rye into a trap that she will need all of her new skills to survive.INSATIABLE
(A Sydney Rye Mystery, #3)When a dangerous man from her past calls, Sydney Rye
finds she cannot turn him away. Robert Maxim explains that the daughter of a powerful
friend has gone missing and he wants Rye to find her. In exchange, he offers her
something she had given up hope of ever having; freedom from her past.The Sydney Rye
series has been downloaded over a million times. Recommended for adults who love
brave female protagonists, dogs, and action packed series that you can't put down until
you've read them all. If you have trouble with the f-bomb, violence, or sex (not graphic
but out of wedlock).. then you shouldn't start this series….it's just not your thing.Download
this value box set today because you love powerful women, gritty mysteries, and heroic
dogs!
Naast zijn ongeëvenaarde literaire carrière heeft Philip Roth ook veel non-fictie
geschreven over een groot aantal onderwerpen, waaronder de schrijvers die hij
bewondert, zijn eigen werk, het creatieve proces en de Amerikaanse cultuur. In Waarom
schrijven? wordt voor het eerst al dit werk verzameld in een band. Het bevat de eerder
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verschenen essaybundels Lectuur van mijzelf en anderen en Over het vak, maar ook veel
stukken die ofwel herzien zijn, of nooit eerder gepubliceerd. Waarom schrijven? geeft een
prachtig beeld van de gedachtewereld van een van Amerika's grootste schrijvers en is
onmisbaar voor de literatuurliefhebber in het algemeen, en voor de vele fans van Philip
Roth in het bijzonder.
Het is onmogelijk om nog een roman te schrijven die draait om romantische liefde. Die
conclusie trekt Vivian Gornick uit het werk en de levensloop van de schrijvers die ze
bewondert. In een reeks kritische essays nadert ze haar gewaagde stelling: liefde, seksuele
vervulling en het huwelijk zijn niet meer de metaforische uitdrukkingen van succes en
geluk die ze vroeger waren. Gornick biedt een krachtig inzicht in liefde in het werk van
Jean Rhys, Clover Adams, Christina Stead, Willa Cather, Grace Paley, Raymond Carver,
Andre Dubus, en anderen. De intelligentie en eerlijkheid die haar memoires zo
karakteristiek maken past ze in Het einde van de liefdesroman toe op literatuurkritiek.
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde mannen
ontvoerd. Iedereen in de buurt weet dat de IRA verantwoordelijk is voor haar
verdwijning, maar niemand durft erover te praten. In 2003 worden op een strand botten
en een blauwe veiligheidsspeld gevonden. De kinderen van Jean herkennen de speld en
beseffen dat hun moeder eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke moord, een van de meest
beruchte gebeurtenissen ten tijde van The Troubles, is het begin van het grote verhaal
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over het bittere conflict dat Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield. Patrick
Radden Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale en onstuimige IRA-leden,
zoals Dolours Price die als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het meedogenloze
brein achter IRA-operaties. Hij toont onomwonden de rol die het Britse leger speelde,
met het vuile spel van oproerbestrijding en spionage. Een zeer kritisch licht werpt de
auteur op Gerry Adams, die de vredesbesprekingen leidde, maar zijn kameraden
verraadde met de ontkenning van zijn IRA-verleden. Zeg niets is een aangrijpend boek
over angst, verraad en wraak in een land dat nog steeds worstelt met zijn verleden.
'Storm and Fury' is het eerste deel van de bloedstollende Harbinger-serie van Jennifer L.
Armentrout. Trinity is de laatste van haar soort. Ze heeft een bijzondere gave en leeft al
jaren op een geheime locatie, bewaakt door de wachters. Als de demonen ontdekken wat
haar kracht is, zullen ze haar vermoorden. Als Trinity hoort dat er buiten iets leeft dat
zowel demonen als wachters vermoordt, stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit
haar veilige omgeving vertrekken om zichzelf en haar familie te beschermen. 'Storm and
Fury' is het eerste deel van de Harbinger-serie van Jennifer L. Armentrout, een spin-off
van de eerder verschenen Dark Elements-serie.
Zo'n lief meisje
Veroordeeld
Sydney Rye Mysteries Box Set
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Adolf Hitler
Geworteld in het kwaad
De droom
Laat de wereld achter
Rockoholic
De leeuwenjongen
over mijn moeder, de liefde en New York

Justice with a vengeance Who controls Sydney Rye? Because that person controls a dangerous
weapon--a killer and a symbol--proof of a prophet's divinity and the catalyst for an international
vigilante network. Sydney Rye is just one woman, but to millions she is much more. Whoever controls
Sydney controls the masses, can incite violence, turn wife against husband, daughter against
father...release the wolf in us all. Robert, a ruthless and powerful billionaire, wants Sydney...
Mulberry, ex NYC detective and injured warrior, faces death for Sydney... April, a devout follower of
the "Her" Prophet, believes in Sydney... Anita, a brilliant manipulator of media, fears and reveres
Sydney... The Prophet needs Sydney... Who controls her? What do they want? Sydney Rye and her
dog, Blue, must travel across the globe from the deserts of the Middle East to the sparkling shores of
Miami Beach in a twisted game of cat and mouse to discover the truth. Is Sydney strong enough to
control her own destiny, or is she a pawn in someone else's game? Read Flock of Wolves today and
discover the truth!
In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de bank
in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel
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zetten alles op alles om zijn onschuld te bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets mee te
maken hebben? Ondertussen probeert Dog Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de
andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te
verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de wereld,
misschien een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en tekentips,
geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.
The first eight books in the Sydney Rye Mysteries: Unleashed, Death in the Dark, Insatiable, Strings
of Glass, The Devil’s Breath, Inviting Fire, Shadow Harvest, and The Girl with the Gun. My dog
once took a bullet that was intended for me. A bullet that ripped through his chest, narrowly missing
his heart, and exited through his shoulder blade, effectively shattering it. This left him unconscious
on the floor of my home. Amazingly, this bullet did not kill him. Ten years ago I adopted Blue as a
present to myself after I broke up with my boyfriend one hot, early summer night with the windows
open and the neighborhood listening. The next morning I went straight to the pound in Bushwick,
Brooklyn. Articles on buying your first dog tell you never to buy a dog on impulse. They want you to
be prepared for this new member of your family, to understand the responsibilities and challenges of
owning a dog. Going to the pound because you need something in your life that's worth holding onto
is rarely, if ever, mentioned. I asked the man at the pound to show me the biggest dogs they had. He
showed me some seven-week-old Rottweiler-German shepherd puppies that he said would grow to be
quite large. Then he showed me a six-month-old shepherd that would get pretty big. Then he showed
me Blue, the largest dog they had. The man called him a Collie mix and he was stuffed into the
biggest cage they had, but he didn't fit. He was as tall as a Great Dane but much skinnier, with the
snout of a collie, the markings of a Siberian husky, the ears and tail of a shepherd and the body of a
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wolf, with one blue eye and one brown. Crouched in a sitting position, unable to lie down, unable to
sit all the way up, he looked at me from between the bars, and I fell in love. "He's still underweight,"
the man in the blue scrubs told me as we looked at Blue. "I'll tell you, lady, he's pretty but he's
skittish. He sheds, and I mean sheds. I don't think you want this dog." But I knew I wanted him. I
knew I had to have him. He was the most beautiful thing I had ever seen. Blue cost me $108. I
brought him home, and we lived together for years. He was, for most of our relationship, my only
companion. But when I first met Blue, a lifetime ago now, I had family and friends. I worked at a
crappy coffeehouse. I was young and lost; I was normal. Back then, at the beginning of this story,
before I'd ever seen a corpse, before Blue saved my life, before I felt what it was like to kill someone
in cold blood, I was still Joy Humbolt. I'd never even heard the name Sydney Rye. P.S. The dog does
not die. **Beware: If you can’t handle a few f-bombs, you can’t handle this series.**
De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier vermoord en
achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd met as. De politie van Florida
is er dan ook van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe
Beckham is in gedachten al een profiel van de moordenaar aan het opstellen als er een vijfde
slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken, zijn er ook
verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn
echtgenote spoorloos - vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer
de good guy die op misdadigers jaagt, maar is hij zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde
moordzaak...
Ontsnapt uit de handen van leeuwentemmer Maccomo en zijn grote vijand Ravi zit Charlie samen met
de leeuwen veilig in de trein van de Bulgaarse koning Boris. Eenmaal in Venetië verblijven ze in een
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geweldig paleis van de koning, waar ze heel goed verzorgd worden. Maar waarom mag Charlie toch
niet weg uit het paleis en waarom mag hij nooit naar de leeuwen toe? Charlies ouders zijn nog steeds
niet terecht en de leeuwen willen niet meer in een kooi zitten. Een nieuwe ontsnappingspoging is op
handen. zal het ze lukken om in Afrika te komen en zal Charlie eindelijk zijn ouders vinden?
De Mexicaan Lobo is een arme straatmuzikant. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven maar heeft het
talent om ontroerende liederen te maken over grote gebeurtenissen. Dankzij deze gave wordt hij
opgenomen in de entourage van de Koning, de leider van een drugskartel. Lobo vertelt het verhaal
van het hof van huurmoordenaars, corrupte politieagenten, hoeren en profiteurs waarin hij terecht is
gekomen, en van de Koning die altijd onder druk staat van zijn eigen handlangers, die in een verbeten
onderlinge machtsstrijd zijn verwikkeld. Als hij de jonge vrouw ziet die is voorbestemd om met de
bendeleider te trouwen, trekt Lobo zijn conclusies.
Op haar eerste dag bij het politiekorps van Atlanta wordt Kate Murphy geconfronteerd met de
pesterijen en vooroordelen van haar mannelijke collegas. Het is de slechtst mogelijke dag om te
beginnen: een seriemoordenaar die het heeft voorzien op agenten heeft zojuist een nieuw slachtoffer
gemaakt en de stad lijkt een broeinest van geweld. Maar Kate is niet de enige vrouw die het moeilijk
heeft. Maggie Lawson stapte in de voetsporen van haar oom en haar broer om zichzelf voor hen te
bewijzen als politieagent. Als ze ontdekt dat haar broer Jimmy feiten achterhoudt in zijn verklaring
over de aanslag besluit ze met haar nieuwe partner Kate op onderzoek uit te gaan. Ondanks de
tegenwerking van hun mannelijke collegas volgen Maggie en Kate het spoor van een moordenaar van
wie ze zeker weten dat hij opnieuw zal toeslaan. Maar wanneer? Het spoor leidt hen naar de
duisterste schaduwen van Atlanta, waar iemand zijn oog op Kate heeft laten vallen
Isabel Archer, gevangen in een verstikkend huwelijk, vlucht van Rome naar Londen, waar ze piekert
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over wat ze kortgeleden heeft ontdekt: haar echtgenoot heeft haar vele jaren misleid. Wat moet ze
doen, welke afslag moet ze nemen in het emotionele labyrint waarin ze zo lang is verdwaald? Wakker
geschud door het verdriet en de wetenschap dat haar groot onrecht is aangedaan, besluit ze om, net
als in haar jeugd, voor haar vrijheid en onafhankelijkheid te vechten. Spoedig zal Isabel naar Italië
moeten terugkeren om daar de confrontatie met haar echtgenoot aan te gaan en zich te bevrijden van
zijn machtige greep op haar. Zal ze hem te slim af kunnen zijn? John Banville blaast de heldin uit
Henry James’ befaamde en verfilmde roman The Portrait of a Lady nieuw leven in: Mevrouw
Osmond is een meesterlijke roman over verraad, bedrog en moraal, en biedt een opwindend en
verrassend portret van een onvergetelijk personage.
Inviting Fire
Sydney Rye Mysteries
Unleashed
Dog Man - De woef van de wildernis
Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm
A Sydney Rye Mystery
A Sydney Rye Novella, #2
Sydney Rye Mysteries Books 1-8
Meneer Mac en ik
Honderd jaar eenzaamheid / druk 60
Het is 1914. Thomas Maggs, de zoon van de plaatselijke kastelein, woont met zijn familie in een
dorpje aan de kust van Suffolk. Het leven is rustig en wordt bepaald door de seizoenen, de
visvangst en het boerenwerk. Tot op een dag een geheimzinnige Schot in het dorp arriveert. Mac –
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zo noemen de dorpelingen hem als ze in het café over hem fluisteren – vertoont eigenaardig
gedrag: hij trekt er op de vreemdste uren op uit om bloemen te bestuderen en tuurt vanaf het
strand over de golven alsof hij naar een teken speurt. Mac is beter bekend als de architect Charles
Rennie Mackintosh, en voor Thomas wordt hij algauw een bron van fascinatie en verwondering.
Juist als de vriendschap tussen Thomas en Mac begint op te bloeien, verklaart Engeland Duitsland
de oorlog. De zomergasten verlaten het dorp en voor hen in de plaats komen regimenten soldaten
op doortocht naar België. Naarmate het brute oorlogsgeweld zwaarder op de kustgemeenschap
drukt, worden de dorpelingen wantrouwender jegens Mac. In dit gevoelige, meeslepende verhaal
over een onwaarschijnlijke vriendschap schetst Esther Freud een levendig portret van een
gemeenschap aan het thuisfront tijdens de Eerste Wereldoorlog, en van een man die een van de
briljantste en meest miskende kunstenaars van zijn generatie was.
Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd
door iemand van een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een vierhonderd jaar oud boek dat
geschreven is in een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet
het boek terugbrengen naar het Museum van Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom
juist hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere krachten er alles voor over
hebben het boek te bemachtigen. Archie komt terecht in een wereld waarin boeken kunnen
praten, bibliothecarissen toverkracht bezitten en magische spreuken tot leven komen.
"Emily Kimelman is witty and insightful, and writes with a wisdom, care, and diligence beyond
her years." -Mark Bowden, best selling author of "Black Hawk Down" The Sydney Rye series of
vigilante mysteries feature a strong female lead and her rescue dog, Blue. It is recommended for
the 18+ who enjoy some violence, don't mind dirty language, and are up for a dash of sex. Not to
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mention an awesome, rollicking good mystery with tons of action that will keep you reading late
into the night! UNLEASHED is the first book in Emily Kimelman's best selling Sydney Rye series
of vigilante justice mystery thrillers. When the series begins Sydney Rye is named Joy Humbolt.
She does not like people telling her what to do, so it comes as no surprise that she was just fired
from her last job. When she buys Charlene Miller's dog-walking business on Manhattan's
exclusive upper east side, it seems like the perfect fit: Quiet environment, minimal contact with
people. Joy Humbolt is a woman who rather spend her days with dogs than people. But then one
of her clients turns up dead, and Charlene disappears. Rumors say Charlene was having an affair
with the victim--and of course, everyone assumes Joy must know where she is. Joy begins to look
into the crime, first out of curiosity then out of anger when there is another murder and threats
start to come her way. When police detective Mulberry is assigned to the case, Joy finds a kindred
spirit--cynical and none-too-fond of the human race. As they dig deep into the secrets of
Manhattan's elite, they not only get closer to the killer but also to a point of no return. One last
murder sends Joy Humbolt hurtling over the edge. Her only chance of survival and revenge is to
become Sydney Rye. The Sydney Rye Series UNLEASHED (A Sydney Rye Mystery, # 1) DEATH
IN THE DARK (A Sydney Rye Mystery, #2) INSATIABLE (A Sydney Rye Mystery, #3)
STRINGS OF GLASS (A Sydney Rye Mystery, #4) THE DEVIL'S BREATH (A Sydney Rye
Mystery, #5) INVITING FIRE (A Sydney Rye Mystery, #6)
De Vreselijke Twee slaan door van Mac Barnett & Jory John Hilarisch derde deel over de
grappenmakers Mick en Nick De favoriete grappenmakers en oprichters van de Internationale
Orde van de Wanorde zijn er weer! Mick en Nick gaan op zomerkamp, naar het vreselijk
vriendelijke Camp Good Times, waarbij alles draait om vrede en goede vibes (oftewel: BORPage 19/27
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ING!). Doordat ze geen enkele mogelijkheid zien om een goede prank uit te halen, zien de
Vreselijke Twee ab-so-luut niet in wat er nu zo goed is aan dit kamp. Maar dan breken kinderen
uit het nabijgelegen Yelling and Push-Ups Camp in bij Camp Good Times en stelen ze de
supergeheime snoepvoorraad. Iedereen is boos - en die malle expertise van Mick en Nick is meer
dan gewenst! Ze breken met de vrolijke feelgood feelings van hun eigen kamp, maar kunnen hun
sluwe geest en hechte vriendschap op tegen de vuisten van de rivaliserende campers? Over de
andere delen uit de serie: 'Een hilarisch boek voor de niet-zo-gemotiveerde lezers en een logische
opvolger voor de fans van Dagboek van een loser.' Moeders.nu '(...) nu is er De Vreselijke Twee
nog vreselijker (van Jory John en Mac Barnett). En je snapt: dat is humor in de overtreffende
trap.' Kidsweek.nl Lees de hele serie: De Vreselijke TweeDe Vreselijke Twee nog vreselijker De
Vreselijke Twee slaan door
Geheimen en verboden verlangens hebben spannende gevolgen... Je leest het in Jennifer L.
Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het tweede deel in de Harbinger-serie. ‘Rage and Ruin’ is het
tweede deel van de spannende fantasy-serie Harbinger van Jennifer L. Armentrout. Trinity moet
alles op alles zetten om de Harbinger te vinden, een wezen dat Wachters en demonen zonder reden
vermoord. Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen Trinity en Zayne, maar als zij erachter
komen dat ze niet samen kunnen zijn, probeert Trinity haar gevoelens voor Zayne te vergeten. Als
de spanning oploopt merken ze pas hoe erg ze elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal het hen samen
lukken om hun krachten te bundelen en de kwade, duistere krachten van de Harbinger te
verslaan? Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and Ruin’ is het spannende tweede deel in de Harbingerserie en het vervolg op 'Storm and Fury'. Deze serie is een spin-off van Armentrouts eerder
verschenen Dark Elements-serie. Armentrout is verder bekend van haar populaire Lux-serie.
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Dog Man is niet te filmen in zijn grappige vierde avontuur! Dog Man heeft een oppas voor Kleine
Karel geregeld. Gelukkig maar, want Dog Mans leven wordt verfilmd... En onze blaffende
boevenvanger mag aan het werk als bewaker op de filmset! Maar dan blijkt de oppas eigenlijk de
gemene kat Karel te zijn. En die heeft duistere plannen voor zijn kleine kloon. Als deze slechterik
Kleine Karel meesleept naar de filmset, wordt het echt spannend: kan Dog Man zijn vriendje
beschermen, én ervoor zorgen dat de film niet in de soep loopt? Dav Pilkey heeft weer een
hilarisch Dog Man-boek gemaakt. Vol spannende avonturen, grappige omsla-no-scopen en
tekentips om zelf mee aan de slag te gaan. Vertaald door Tjibbe Veldkamp.
`Smiths subtiele, ontroerende proza brengt op prachtige wijze een onterecht vergeten historische
voetnoot tot leven. Entertainment Weekly In de Verenigde Staten werd in 1929 een wet
goedgekeurd die het mogelijk maakte dat moeders het graf van hun tijdens de Eerste
Wereldoorlog omgekomen zonen in Frankrijk konden bezoeken. Met Een Ster voor mevrouw
Blake brengt April Smith een uniek moment in de Amerikaanse geschiedenis, en van vijf vrouwen
in het bijzonder, tot leven. Een Ster voor mevrouw Blake is een aangrijpende roman over vijf
karaktervolle vrouwen, maar vooral moeders die op weg zijn naar de laatste rustplaats van hun
zoon om definitief afscheid van ze te nemen. De vrouwen maken voor het eerst kennis met elkaar
voor ze aan hun reis beginnen: Katie, een Ierse dienstmeid uit Massachusetts; Minnie, vrouw van
een Russische kippenboer van Joodse afkomst; Bobbie, een rijke dame uit Boston; Wilhelmina,
een voormalige tennisster in precaire mentale toestand en Cora Blake, een alleenstaande moeder
en bibliothecaresse uit Maine. Geen van de pelgrims zal zo beïnvloed worden als Cora Blake. Zij
heeft bijna haar hele leven in een klein vissersdorpje aan de kust in Maine gewoond en zorgt voor
de drie dochters van haar overleden zus in de hoop de leegte te vullen die haar zoon Sammy, die is
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omgekomen tijdens de laatste dagen van de oorlog, heeft nagelaten. Maar ze is niet voorbereid op
wat haar tijdens deze onvoorspelbare reis te wachten staat. Niet alleen raakt haar leven
onlosmakelijk verbonden met dat van haar reisgenotes, ze ontmoet in Parijs een geëmigreerde
Amerikaanse journalist die in de loopgraven gewond is geraakt en dankzij wiens onderzoekswerk
ze een cadeau ontvangt waar ze nooit van had durven dromen April Smith is scenarioschrijver en
producent. Voor haar roman Een Ster voor mevrouw Blake reisde ze naar Maine, New York,
Parijs, Verdun en de Amerikaanse militaire begraafplaats in Romagne-sous-Montfaucon, in
Frankrijk. Ze woont in Santa Monica, Californië, samen met haar man.
Het is een van de grote wereldvraagstukken: waarom zijn sommige landen rijk en andere arm?
Ligt de verklaring in culturele verschillen, het klimaat of geografische omstandigheden? Of is er
een andere oorzaak? Waarom is bijvoorbeeld Botswana een van de snelst groeiende economieën
ter wereld en blijven andere Afrikaanse landen, zoals Zimbabwe en Congo, ondergedompeld in
geweld en armoede? Daron Acemoglu en James Robinson laten overtuigend zien dat het de
politieke en economische instituties zijn die het economische succes of falen van een land bepalen;
instituties die innovatie en economische groei stimuleren en welvaart en vrede garanderen. De
auteurs illustreren hun betoog met tal van fascinerende voorbeelden. Eén daarvan is Korea, een in
wezen homogene staat. In Zuid-Korea legt de overheid verantwoording af aan de burgers en heeft
de bevolking volop economische kansen; het land is zeer welvarend. Noord-Korea wordt
dictatoriaal geregeerd en kent al tientallen jaren onderdrukking en hongersnood. Op basis van
vijftien jaar veldonderzoek en historische research hebben de auteurs een nieuwe, overtuigende
politiek-economische theorie geformuleerd. Waarom sommige landen rijk zijn en andere arm laat
ons met andere ogen naar de wereld kijken en geeft een dieper inzicht in de oorzaken van armoede
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en rijkdom. Daron Acemoglu is hoogleraar economie aan het MIT. Hij ontving de John Bates
Clark Medal. Degenen die deze onderscheiding krijgen, worden beschouwd als belangrijke
kanshebbers voor de Nobelprijs. James Robinson is politiek wetenschapper en econoom. Hij is
hoogleraar aan Harvard University en een wereldberoemde Latijns-Amerikaen Afrikadeskundige.
`Acemoglu en Robinson hebben een boeiend en zeer lezenswaardig boek geschreven.' Niall
Ferguson `In Why Nations Fail staan zo veel goede dingen, dat ik onmogelijk alles kan opnoemen.'
Charles C. Mann `Acemoglu en Robinson hebben een belangrijk boek geschreven, dat het verdient
te worden gelezen door politici en economen waar ook ter wereld.' Het Financieele Dagblad
`Waarschijnlijk leest u net als ik dit boek in één keer uit en neemt u het daarna nog vaak ter
hand.' Jared Diamond, auteur van Zwaarden, paarden & ziektekiemen
Sydney Rye Mysteries Books 1-3
Verzamelde non-fictie 1960-2013
Death in the Dark
Waarom schrijven?
Economie
(A Sydney Rye Novel, #6)
Mooie leugens
De leesclub aan het einde van de wereld
Flock of Wolves
Mevrouw Osmond
Het nieuwe boek van bestsellerauteur Ha-Joon Chang is een bijzonder
onderhoudende en toegankelijke introductie in de wereld van de economie. Wat is
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economie? Wat doen economen? Waarom zijn economen zulke slechte voorspellers?
Chang biedt niet alleen de handvatten voor een beter begrip van de financi le
wereld, maar geeft ook zijn visie op wat de economie voor iedereen kan betekenen,
en dus niet alleen voor superrijken. Economie is onontbeerlijk voor het begrijpen van
de krachten die bepalen hoe mensen, naties en economische systemen functioneren.
En het laat helder zien hoe we de huidige economische rampspoed moeten begrijpen,
en wat we eraan kunnen doen.
In De Droom van H.G. Wells is er sprake van een raamvertelling: er wordt een
verhaal in een verhaal verteld. De roman begint ergens rond het jaar 4000, en we
volgen de bioloog Sarnac die op vakantie is met zijn geliefde. Als Sarnac een dutje
gaat doen heeft hij een hele vreemde, uitgebreide droom. Deze droom vormt de rest
van het verhaal, en volgt het volledige leven van Harry Mortimer Smith, een
Engelsman die leefde aan het begin van de twintigste eeuw. Door een verhaal uit zijn
eigen tijd te laten vertellen door iemand uit de verre toekomst kan Wells kritiek
leveren op de aspecten van de maatschappij waarvan hij denkt dat er in de toekomst
anders over wordt gedacht. Zo gaat Smith weg bij zijn vrouw omdat ze is
vreemdgegaan, en vertrekt hij naar het front van de Eerste Wereldoorlog om te gaan
vechten in een zinloze oorlog. H.G. Wells (1886-1946) geldt als pionier van het
sciencefictiongenre. Zijn fantasierijke boeken over de toekomst of het leven op
andere planeten spreken nog altijd tot de verbeelding. Tot zijn bekendste werken
horen The Time-machine, The invisible man en The War of the Worlds, dat onder
andere tot hoorspel, musical en speelfilm is verwerkt.
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A girl and her dog exact justice with a vengeance. Blue was as tall as a Great Dane
but much skinnier, with the snout of a collie, the markings of a Siberian husky, the
ears and tail of a shepherd, and the body of a wolf with one blue eye and one brown.
Crouched in a sitting position, unable to lie down or sit up all the way, he looked at
me from between the bars, and I fell in love. I adopted Blue from the shelter, and
everything in my world changed... When I brought him home I wanted something in
my life that was worth holding on to. I'd just broken up with my boyfriend and picked
up a dog-walking gig on the Upper East Side. I was young and lost...normal. I was still
Joy Humbolt. I'd never even heard the name Sydney Rye. Never seen a dead body,
gotten beat up, or shot at. I didn't set out to be a hero--couldn't have imagined
becoming a vigilante. But I don't regret what I've done... the lives I've saved or the
ones I've taken. **P.S The dog does not die in this series.**
Vijf vrouwen in de Australische outback starten een leesclub. Maandelijks
overbruggen ze de onmetelijke afstanden die hen scheiden. Daarmee onstaan
vriendschappen die hun levens zullen veranderen. Echte vriendschap laat zich niet
tegenhouden door een paar honderd kilometer afstand, bewijzen de vijf vrouwen in
‘De leesclub aan het einde van de wereld’ van Sophie Green. In de Australische
outback wordt het leven beheerst door twee seizoenen: de maanden waarin het
regent en de maanden waarin de droogte heerst. Het bestaan op de uitgestrekte
boerderijen is hard, en ge soleerd. Het is 1978, en er bestaan nog geen mobiele
telefoons of internet. De bewoners van deze weidse maar onverzoenlijke wereld zijn
op zichzelf aangewezen. Sybil ziet hoe haar schoondochter Kate worstelt met de
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eenzaamheid, en samen met haar oudste vriendin Rita smeedt ze een plan: een
leesclub. De Amerikaanse Della, die op een naburige boerderij werkt, en Sallyanne,
die in het stadje ‘verderop’ – ruim een uur rijden – woont, maken de groep compleet.
Twee keer per jaar overbruggen vijf vrouwen de immense afstanden die hen
scheiden om samen een boek te bespreken – en daarmee ontstaan vriendschappen die
hun levens zullen veranderen. ‘Het ideale boek om mee op de bank te kruipen voor
een fijne avond thuis.’ Hello ‘Een heerlijk en warm verhaal, ontzettend sfeervol
geschreven.’ Sunday Mirror
Jody is gek op Jackson Gatlin. En dus staat zij vooraan bij zijn concert. Door al het
gedrang belandt ze met een hersenschudding backstage. Na een groot misverstand,
iets met een chocoladereep en een lichte overdosis, neemt Jody meer mee naar huis
dan haar lief is. Maar wat als je grote idool in de garage zit en niet meer weg wil?
In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst Vivian Gornick het
verhaal van haar jarenlange complexe relatie met haar moeder. Gornick groeit op in
The Bronx, in een woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn
grotendeels afwezig door oorlog of werk. Tussen de vrouwen broeit het, maar er is
ook veel warmte. Het boek springt soepel en sensitief heen en weer tussen Gornicks
herinneringen aan haar jeugd en vroege volwassenheid en de lange, intense
wandelingen door New York met haar moeder, decennia later. Terwijl de twee
ruzi n en praten over het verleden, raakt de lezer aan beiden evenzeer gehecht. Aan
de dochter vanwege haar scherpe observaties, haar moed en haar vasthoudendheid in
het bevragen van haar moeder, en aan de moeder vanwege haar kracht en haar
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intu tieve wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht: ‘Vivian Gornicks
memoir heeft die waanzinnige, briljante, pure kwaliteit die een boek uit zijn context
tilt en tot een klassieker maakt.’ *Gornick is een uitzonderlijke en
verbazingwekkende schrijfster – en daar gaat dit boek ten diepste over. – The Nation
*Woorden schieten te kort om uit te drukken hoe goed dit boek is. – The Washington
Post
Op een ijskoude ochtend in Chicago ziet Heidi Wood haar in een flits op het perron
staan. Ze is niet ouder dan een jaar of vijftien en houdt een baby in haar armen
geklemd. Ze heeft zo’n verlaten, eenzame uitstraling dat Heidi haar niet kan
vergeten. Als ze haar later weer ziet, neemt ze een drastische beslissing: ze neemt
het meisje mee naar huis. Een goede daad met grote gevolgen, want wie is dit meisje,
wat wil ze... en hoe komt ze aan een baby? ‘Hypnotiserend en volledig
onvoorspelbaar. Dit boek geeft de slapelozen onder ons een goed excuus om de hele
nacht op te blijven.’ - Kirkus Reviews (starred review) ‘Een debuut als een
wervelende achtbaan.’ - Lisa Gardner over 'The Good Girl'
Inviting Fire (a Sydney Rye Novel, #6)
Storm and Fury
Een ster voor mevrouw Blake
Archie Greene en het geheim van de magi r
Zeg niets
de gebruiksaanwijzing
Dog Man en Kid Kat
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