Wicked Witch Amp Curse 1 2 Nancy Holder
If you ally infatuation such a referred Wicked Witch Amp Curse 1 2 Nancy Holder book that will present you worth, acquire the no question best seller
from us currently from several preferred authors. If you want to funny books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are after that
launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every ebook collections Wicked Witch Amp Curse 1 2 Nancy Holder that we will completely offer. It is not around the
costs. Its about what you craving currently. This Wicked Witch Amp Curse 1 2 Nancy Holder, as one of the most working sellers here will unconditionally
be accompanied by the best options to review.

ze te helpen. Hoe erg kan het tenslotte zijn in een stadje als Bolton? Wat
Sleutel naar geluk Sarah Dessen 2010-06-15 Ruby, waar is je moeder?

Reacher echter niet weet, is dat over precies 61 uur de grootste

Zodra een sociaal werkster die vraag stelt aan Ruby, weet ze dat het spel

internationale drugsdeal aller tijden op spectaculaire wijze uit de hand zal

uit is. Ruby woont alleen in het gele huis en telt de dagen tot ze achttien

lopen. De klok tikt. De Mexicaan is onderweg. De Rus heeft iedereen

wordt en ze eindelijk op zichzelf mag wonen. Het was totaal niet haar

omgekocht. Maar niemand had gerekend op Jack Reacher... Lee Child is

bedoeling om herenigd te worden met haar zus Cora, die tien jaar geleden

winnaar van de prestigieuze Diamond Dagger Award 2013. In 2017 werd

het huis uit is gegaan. Ze ziet het dan ook totaal niet zitten om bij haar en

hij gekroond tot ThrillerMaster door de International Thriller Writers. Zijn

haar man, een rijke ondernemer, te gaan wonen Haar leven verandert

Jack Reacher-serie, gepubliceerd in 47 talen, is met ruim honderd miljoen

compleet: ze woont in een kast van een huis, gaat naar een privéschool,

verkochte exemplaren volgens Forbes Magazine het sterkste boekenmerk

draagt nieuwe kleding en ook haar toekomst ziet er rooskleurig uit.

ter wereld.

Waarom is ze dan toch zo op haar hoede en durft ze niemand in

Grijze magie Jaye Wells 2015-11-04 ‘The Wire’ en ‘Breaking Bad’ met

vertrouwen te nemen? Ruby heeft haar oude leven achter zich gelaten,

magie... In ‘Grijze magie’, het eerste deel in de Kate Prospero-serie van

maar hoe past ze in deze nieuwe wereld? Alleen Nate, de vriendelijke

Jaye Wells, draait alles om de bikkelharde strijd tussen de magiekartels en

buurjongen, schijnt te begrijpen hoe ze zich voelt, waarschijnlijk omdat hij

de wet. In een maatschappij waarin magie even verslavend is als drugs,

zelf ook wel wat geheimen met zich meedraagt. Sleutel naar geluk is een

probeert de 28-jarige Kate Prospero makers en verspreiders van illegale

genot voor de ontelbare liefhebbers van Sarah Dessen, auteur van Ik moet

‘grijze’ magie achter de tralies te krijgen. Zelf kent ze die wereld maar al

je iets vertellen.

te goed: ze groeide op als het nichtje van een van de kartelbazen. Een

Miles Miles Davis 1996 Autobiografie van de Amerikaanse jazztrompettist

nieuwe variant van grijze magie die tot moorden aanzet, betekent voor

(1926-1991).

Kate de carrièrestap waar ze lang op heeft gewacht, maar als haar ex-

Truth or dare Wieke van Oordt 2013-07-18 `Ik ben nog maar vijftien. Dat is

vriend een van de verdachten blijkt te zijn zal ze haar relatie met hem en

alles wat ik eruit krijg. Hij knikt langzaam, alsof hij me goed begrijpt. `I

met grijze magie opnieuw moeten definiëren.

know. Maar we hebben nog maar 72 uur en jij bent de enige die dit kan.

De duivelsdief Lisa Maxwell 2019-09-04 Voor fans van Veronica Roth en

Weten wanneer iemand liegt. Jessie ontdekt dat zij dat feilloos kan. Maar

de film Fantastic Beasts and Where to Find Them Het betoverende

er zijn ook anderen die van haar gave weten. Een geheime organisatie

vervolg op De laatste magiër Magie is bijna uitgestorven. De laatsten die

van Truth Wizards heeft Jessie op het oog voor een gevaarlijke missie.

nog magische krachten bezitten, leven in de schaduwen en verbergen wat

Een dodelijk griepvirus waart door de straten. Er is maar één bedrijf dat

ze zijn. Onder hen bevindt zich Esta, een geoefende dief met een

een virusremmer in handen heeft. Maar spreken de makers wel de

aangeboren talent om de tijd te manipuleren. Zij moet al haar krachten

waarheid? Alleen Jessie kan hen ontmaskeren. En wat heeft haar vader

aanwenden om magie voor de ondergang te behoeden. Esta’s ouders zijn

met Het Virus te maken?

vermoord. Haar leven is gestolen. En alles wat ze over magie wist, bleek

61 uur Lee Child 2010-06-08 Jack Reacher is in de 14e Jack Reacher-

een leugen. Ze dacht dat het Boek der Mysteriën de sleutel zou zijn om uit

thriller van Lee Child precies op juiste moment op de juiste plek als de hel

de greep van de Orde te ontsnappen, maar het gevaar op de bladzijden

losbarst. In 61 uur, de 14e Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee

bleek groter dan ze ooit kon vermoeden. Nu moeten Esta en Harte vier

Child, komt Reacher tijdens een extreem koude winter een paar dagen

elementaire stenen vinden om de geschiedenis te kunnen herschrijven en

vast te zitten in Bolton, South Dakota. De lokale politie heeft problemen

de verschrikkelijke kracht van het boek te beteugelen. Pers en

die het kleine departement boven het hoofd groeien en Reacher biedt aan

boekverkopers ‘Spannend, uitdagend, romantisch en buitengewoon
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origineel.’ **** Hebban.nl ‘Een aanrader voor elke liefhebber van fantasie

Hill. Hij is gevraagd om te bewijzen dat Richards verloofde niet schuldig is

en tijdreizen. Het verhaal zit steengoed in elkaar en de personages

aan de dood van zijn broer Frank. In de koets staat een vrouw in paniek

spatten van de pagina’s.’ ***** Chicklit.nl ‘Tijdreizen (mooi gedaan!) en

op en eist een andere plek, ze beweert dat als ze op haar plek blijft zitten

New York, boeiende personages en vlot geschreven. Een heerlijke serie!’

ze vermoord zal worden. Poirot ruilt van plek met haar en gaat aan de

Mabel van Zijl, Boekhandel Veenendaal, Amersfoort ‘Dit is er echt eentje

slag als hij bij de Devonports aankomt. De verbijstering is groot als de

waar je per ongeluk honderd bladzijden meer in leest dan je van plan was.

vrouwelijke passagier daar aanklopt en even later vermoord wordt

Het is geweldig, en een echte aanrader!’ Odette Knappers, Westerhof

gevonden. Wie is de mysterieuze vrouw en wie heeft haar vermoord?

Boek & Kantoor

Koud Vuur Kate Elliot 2012-08-17 Cat Barahal en haar nichtje Bee denken

Dromen van mijn vader Barack Obama 2017-08-26 In ‘Dromen van mijn

eindelijk een veilige plek te hebben gevonden om aan hun belagers te

vader’ vertelt Barack Obama helder, meeslepend en zonder vals sentiment

ontkomen, maar het tegenovergestelde is waar: zowel de koude magiërs

hoe hij als zoon van een zwarte Afrikaanse vader en een witte

als generaal Camjiata zijn ervan overtuigd dat de twee meisjes een grote

Amerikaanse moeder probeert een betekenisvol Amerikaans leven te

rol zullen spelen tijdens de dreigende oorlog in Europa, en ze doen er

leiden. Hij is opgevoed door zijn moeder; zijn vader was de grote

alles aan om Cat en Bee te pakken te krijgen. Als de nacht van Allerzielen

afwezige, een figuur in verhalen. Wanneer hij hoort dat zijn vader is

zich aandient en duistere krachten in de geestenwereld worden gewekt,

omgekomen bij een verkeersongeluk, besluit Obama op zoek te gaan naar

gaat Cat op zoek naar bondgenoten om deze nieuwe dreigingen af te

zijn wortels. Via Kansas en Hawaï reist hij uiteindelijk naar Kenia, waar hij

wenden. Wie kan ze nog vertrouwen? Zelfs Andevai, die zo verliefd is op

zijn Afrikaanse familie ontmoet. Daar leert hij over de familie waaruit hij is

Cat dat hij bereid is alles voor haar te doen, moet gehoorzamen aan het

voortgekomen, en hij neemt zich voor het zelf anders te doen. Dat was het

magiërshuis dat op Cat jaagt. De toekomst is onzeker, slechts één ding

begin van een fenomenale carrière als advocaat, senator en uiteindelijk:

staat vast: in de nacht van Allerzielen wordt traditioneel de Wilde Jacht

president.

geopend, en die eist altijd bloed... mensenbloed!

Brieven uit het verleden Marcia Willett 2016-02-09 Billa en haar broer Ed

Storm and Fury Jennifer L. Armentrout 2021-02-09 'Storm and Fury' is het

wonen in een prachtig verbouwde watermolen op het pittoreske platteland

eerste deel van de bloedstollende Harbinger-serie van Jennifer L.

van Cornwall, waar ze ook opgroeiden. Hun jeugd was volmaakt idyllisch,

Armentrout. Trinity is de laatste van haar soort. Ze heeft een bijzondere

tot hun vader stierf en hun moeder hertrouwde met een manipulatieve

gave en leeft al jaren op een geheime locatie, bewaakt door de wachters.

man die zijn minstens zo manipulatieve zoon Tristan in hun leven bracht.

Als de demonen ontdekken wat haar kracht is, zullen ze haar vermoorden.

Zowel Ed als Billa denkt dat de problemen van het verleden voorbij zijn,

Als Trinity hoort dat er buiten iets leeft dat zowel demonen als wachters

tot er op een dag ansichtkaarten beginnen te komen... Geschokt proberen

vermoordt, stort haar wereld in. Ze kan niet anders dan uit haar veilige

Ed en Billa zich staande te houden in de vloed van herinneringen die de

omgeving vertrekken om zichzelf en haar familie te beschermen. 'Storm

kaarten teweegbrengen, zeker als ze ontdekken dat hun stiefbroer Tristan

and Fury' is het eerste deel van de Harbinger-serie van Jennifer L.

erachter zit. Zal alle liefde en toewijding die ze van elkaar en hun

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

omgeving krijgen genoeg zijn om Tristan het hoofd te bieden? Is alles wat

Koude Magie Kate Elliott 2011-07-20 We schrijven eind achttiende eeuw.

hij vertelt een leugen, of zit er ook een kern van waarheid in?

Europa staat op de drempel van een industriële revolutie, de eerste

Een onwaarschijnlijke vijand Mark Frost 2016-12-13 'Razendspannend...

luchtschepen varen net uit en het volk lijkt eindelijk in opstand te durven

moordend tempo... dit boek is een popcorn blockbuster.' - The New York

komen tegen de wrede, koude magiërs die het continent onder controle

Times 'Een verslavende mix tussen James Dashner, Pittacus Lore en

houden. Magiërs die de lucht om hen heen letterlijk bevriezen en de

Harry Potter. Non-stop actie, een gelaagde plot en razendsnel

technologische vooruitgang van het gewone volk verafschuwen. Cat

geschreven.' - Booklist Voor fans van The Hunger Games, Harry Potter en

Barahal en haar nichtje Bee volgen op school lessen in nieuwe

De Test-trilogie Will West speelt een gevaarlijk spel. Maanden na het

technologieën, maar hen wordt ook geleerd de koude magiërs te vrezen.

blootleggen van de sinistere Ondergrondse Orde, blijft hij noodgedwongen

Als op een dag zon koude magiër aanklopt bij het huis van haar oom en

samenwerken met het brein achter de Orde - niemand minder dan zijn

tante, waar Cat sinds de dood van haar ouders woont, verandert haar

eigen grootvader, Franklin Greenwood. Hoewel zijn grootvader niet te

leven van de ene dag op de andere. Haar oom en tante worden gehouden

vertrouwen is, heeft Will geen andere keuze; het is de enige manier om

aan een contract dat jaren geleden is afgesloten en Cat wordt zonder

zijn vrienden buiten schot en op veilige afstand te houden. Maar hoe veilig

pardon aan de magiër uitgehuwelijkt. Wie kan zij nog vertrouwen nu zelfs

kan iemand zijn in de handen van een gek?

haar familie haar in de steek laat... Het perfecte voorbeeld van een goed

De moorden op Kingfisher Hill Sophie Hannah 2020-08-20 Hercule Poirot

uitgedachte wereld en een belofte voor toekomstige titels. Rob H. Bedford,

reist op uitnodiging van Richard Devonport per luxe koets naar Kingfisher

SFF World Kate Elliott is Amerikaanse. Ze woont en werkt momenteel in
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Hawaï, waar ze schrijft aan een nieuw boek in de wereld van Koude

en het veelgeprezen Germania, de voorloper van Danubia. Over Germania

Magie.

‘Zeer onderhoudende studie over “Germania”. Met vrolijke verbazing

Zonder genade Johan Andersen 2020-05-26 Op een ochtend worden Neli

schrijft Simon Winder over Duitsland. Je hangt aan zijn lippen zoals

Panka, hoofdinspecteur bij de Amsterdamse recherche, en ex-commando

vroeger aan die van je favoriete leraar geschiedenis.’ Bart Funnekotter in

Eugene Hamer bij een bizarre moord geroepen. Er zijn vier doden

NRC Handelsblad

gevonden op een industrieterrein in Zaandam. Is het een afrekening in het

What Do Young Adults Read Next? Pam Spencer 1994 Contains entries for

criminele milieu? Een rituele moord? Kort daarna ontploft er een autobom

over 1,300 books aimed at young adult readers. Titles have been selected

op de Dam. De aanslag wordt geclaimd door een groepering die zich De

on the basis of their currency, appeal to readers, and literary merit.

Discipelen van De Brandende Dageraad noemt. Hun doel: wraak nemen

F staat voor Fataal Sue Grafton 2014-09-23 Toen Kinsey Millhone in Floral

op Nederland. Hamer en Panka gaan samen op jacht naar het brein

Beach California aankwam, kon ze zich maar moeilijk voorstellen dat de

achter de moorden en de aanslag: de Jakhals. Niemand weet wie hij is,

perfecte kust het plaats delict was voor een brute moord. Zeventien jaar

maar hij wordt gezien als de gevaarlijkste terrorist van Europa. Zijn ware

geleden werd daar het lichaam van Jean Timberlake, een losgeslagen

motieven zijn duister, maar zijn boodschap is duidelijk: pak me, voordat de

tiener, gevonden op het strand. Haar vriend Bailey Fowler werd

volgende bom afgaat&hellip

veroordeeld en opgesloten, maar hij ontsnapte. Na al die tijd is Bailey nu

Zwart krijt Christopher Yates 2015-08-05 Zwart krijt van Christopher J.

eindelijk gepakt. Overtuigd van de onschuld van zijn zoon huurt Baileys

Yates is een ongelooflijk spannende literaire thriller in de beste traditie van

vader Kinsey in om de echte moordenaar te vinden. De meeste mensen

Donna Tartts De verborgen geschiedenis. Met veel vaart en vileine humor

zijn ervan overtuigd dat Bailey Jean heeft gewurgd, maar waarom is

houdt Yates in Zwart krijt de lezer tot aan de laatste pagina in een

iedereen zo terughoudend om Kinseys vragen te beantwoorden? Maar

beklemmende greep. Een spelletje met gekke opdrachten en flauwe

Kinsey was nog nooit zo vastberaden om een zaak te ontrafelen. Hoe

uitdagingen, gespeeld door zes eerstejaarsstudenten aan Oxford,

dichter Kinsey bij het oplossen van de moord komt, hoe meer geheimen

veranderde al snel de aard. Het werd grimmiger; de inzet werd hoger, de

ze onthult in een stad waar iedereen iets te verbergen heeft. En waar een

uitdagingen persoonlijker en vernederender. En uiteindelijk ontaardde het

moordenaar woont die niet zal stoppen om het verleden begraven te

in een wrede strijd met onvoorspelbare en fatale gevolgen. Nu, veertien

houden.

jaar later, ontmoeten de overgebleven spelers elkaar nog één keer. Voor

Zilveren zicht Anne Bishop 2016-03-11 Als het geweld oplaait tussen

de laatste ronde... ‘Een originele en gelaagde psychologische thriller die je

mensen en Anderen, staat Meg voor een moeilijke keuze. Wie kan ze nog

misleidt, verontrust, kwelt en betovert. Een ijzersterk debuut.’– The Times

vertrouwen? Het derde boek over Meg, Simon en de Anderen. 'Zilveren

‘Sinister, verslavend en onvoorspelbaar – dit is een roman die heel snel

zicht' van Anne Bishop is het derde deel in de serie De Anderen. De

en gretig verslonden moet worden, maar wel een die je lang bij zal

boeken van Anne Bishop zijn een aanrader voor alle lezers die zijn

blijven.’ – Red

opgegroeid met ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘Charmed’, ‘Twilight’ en de

Danubia Simon Winder 2014-10-03 Op reis door het land van de

‘Mortal Instruments’-serie Meg heeft zo veel doorstaan in de paar

Habsburgers met de grappigste reisleider ooit! Eeuwenlang was Europa in

maanden dat ze nu in het Stadspark woont dat het haar soms duizelt –

handen van het eigenaardige Huis Habsburg, dat tot 1918 over grote

letterlijk. Haar vrienden, zowel mens als Ander, zijn geschokt als ze

delen van Centraal-Europa en Duitsland heerste en zich bemoeide met

ontdekken hoe zwaar deze maanden voor Meg eigenlijk zijn geweest.

alles wat er in Europa gebeurde. Danubia is de verzamelnaam van de

Zelfs Simon, leider van het Stadspark en Megs vriend, heeft geen pasklare

landen en gebieden rondom de rivier de Donau, de thuisbasis van de

oplossing voor dit probleem, maar hij is vastbesloten die te vinden.

Habsburgers. Simon Winder reist met groot enthousiasme door dit

Ondertussen worden Monty en zijn collega’s bij de politie geconfronteerd

uitgestrekte gebied met zijn uiteenlopende landschappen, steden en

met de gevolgen van het voortdurende stoken door de aanhangers van

dorpen. Op zijn zeer persoonlijke manier deelt hij zijn kennis, verbazing en

Mensen Altijd Eerst. Het geweld laait op, tussen mensen en Anderen,

observatievermogen en legt uit hoe de complexe geschiedenis van deze

maar ook tussen mensen onderling, zoals Monty ontdekt... De toekomst

dynastie in elkaar zit. En hij vertelt over de mensen en volken over wie zij

van de mensheid hangt aan een zijden draadje, en alle ogen, van mensen

heersten. Mensen die zich vaak opmerkelijk ondankbaar betoonden ten

en Anderen, zijn gericht op Monty, Simon en Meg – altijd Meg...

opzichte van hun excentrieke vorst in Wenen. ‘Winder is een reisleider

De geest van Anil Michael Ondaatje 2019-03-28 Anil keert terug naar haar

met een uitzonderlijke hoeveelheid kennis. Hij praat maar door en haalt

vaderland Sri Lanka, dat verwoest wordt door een burgeroorlog. In

nauwelijks adem. En je wilt hem zeggen: “Vergeet dat ademhalen en

opdracht van de Verenigde Naties doet ze onderzoek naar de slachtoffers

vertel verder!”’ The New York Times book review Simon Winder werkt in

van moordpartijen op het eiland. Wanneer ze in de ban raakt van een

de Engelse uitgeverswereld. Eerder schreef hij The man who saved Britain

skelet dat ze vindt, volgt een koortsachtige zoektocht naar de identiteit van
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deze man - totdat Anils eigen leven in gevaar komt.

bij de strot.'- DAILY MAIL

Stryd en zegeprael der heiligen J. Hillegeer 1864

A New English Dictionary on Historical Principles James Augustus Henry

Between Jessica Warman 2012-04-05 Liz Valchar - mooi, populair en rijk -

Murray 1926

wordt in de nacht van haar achttiende verjaardag wakker van een

Tot het voorbij is Nicci French 2011-05-27 Tot het voorbij is van Nicci

hardnekkig gebonk. Op het jacht van haar ouders heeft ze de vorige

French is een thriller over vriendschap en begeerte, over afstand nemen

avond haar verjaardag gevierd met haar zes beste vrienden. De oorzaak

en volwassen worden. Astrid Bell is een jonge, sterke Londense

van het gebonk verandert alles wat ze dacht te weten over haar leven en

fietskoerier die niet goed weet wat ze met haar leven wil. Ze woont samen

haar vrienden. Wanneer Liz de gebeurtenissen van die nacht probeert te

met zes vrienden, maar langzamerhand valt de groep uiteen. Dan worden

ontrafelen, ontdekt ze dat niemand - zelfs zij niet - zo perfect en

er twee vrouwen vermoord, en de enige overeenkomst tussen de twee is

onschuldig is als op het eerste gezicht lijkt. YA-thriller over leven en dood,

de aanwezigheid van Astrid. Als de situatie grimmiger wordt moet zij zich

vriendschap en liefde.

afvragen: is het mijn schuld? Ben ik zelf in gevaar? Is een van mijn

De eerste honderd woorden / druk 7 Heather Amery 2009-05

vrienden de moordenaar? Tot het voorbij is is spannend tot het eind.

Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit

‘Verstikkende atmosfeer en goed gedoseerde raadselachtigheid.’ – NRC

de directe omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.

Handelsblad ‘Met zijn overtuigende heldin en natuurlijk vlotte stijl en

Götz en Meyer David Albahari 2004-01-01 Bij de zoektocht naar het

scherpe typeringen is dit een onvervalste Nicci Frenchthriller.’ – De

verleden van zijn joods-Servische familie stuit een leraar uit Belgrado op

Morgen

de namen van twee mannen die betrokken waren bij de liquidatie van

Runenvuur Joanne Harris 2013-05-29 Malin draagt een runenteken. Het

joden in de Tweede Wereldoorlog.

symbool verwijst naar de oude wereld, toen Noorse goden vanuit hun

Duivelsdag Andrew Michael Hurley 2018-03-28 Elke herfst keert John

hemelbastion in Asgard nog heersten over de werelden. Maar nu is

Pentecost terug naar de schapenboerderij in Lancashire waar hij

Asgard een ruïne en de kracht van de goden is verwoest. Althans, dat

opgroeide, om zijn vader te helpen. Doorgaans gebeurt er vrij weinig in de

denkt iedereen... Malin en haar vrienden staan voor grote uitdagingen: een

Endlands, maar dit jaar is Johns grootvader overleden. Bovendien

oude vijand uit het rijk der doden verslaan en het naderende einde van de

vergezelt zijn nieuwe vrouw, Katherine, hem voor het eerst bij zijn bezoek

wereld voorkomen. Binnen twaalf dagen! Maar om de Apocalyps te

aan de familie. De Endlands zijn een traditionele gemeenschap.

overleven moet Malin een wel heel gevaarlijke samenwerking aangaan.

Volksverhalen en eeuwenoude rituelen worden er in ere gehouden, veelal

Held van een hond Allen Parton 2011-10-09 Allen Parton werd begin jaren

met het doel mens en dier voor de duivel te behoeden. Maar dit jaar loopt

negentig als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw

het allemaal anders en dreigt de duivel de vrije hand te krijgen. Duivelsdag

thuis met twee jonge kinderen achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen

is een verontrustende roman, die onderzoekt hoezeer we ons vastklampen

een ernstige hoofdwond op dat hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het

aan tradities om goed en kwaad te kunnen onderscheiden. Andrew

grootste deel van zijn geheugen kwijt was hij kon zich zijn vrouw en zijn

Michael Hurley (1975) woont in Lancashire. Zijn eerste roman, De Loney,

kinderen niet eens herinneren Sandra was opgeleid als verpleegster en

werd verkocht aan meer dan twintig landen, won de Costa Best First

hoopte door intensieve zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie hielpen

Novel Award en werd in 2016 uitgeroepen tot Book of the Year door de

wel iets, maar de Allen van na het ongeluk was niet meer de Allen aan

British Book Industry Awards. Het boek wordt ook verfilmd. Duivelsdag is

wie ze ooit haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles zetten om haar

zijn tweede roman. 'De wazige aanwezigheid van de Duivel wordt in deze

echtgenoot, en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te

roman zo tastbaar opgeroepen dat ik soms nauwelijks van het boek durfde

verliezen. En toen was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen

op te kijken, uit angst hem op de stoel naast mij naar mij te zien zitten

problemen. Een banjer, die zich keer op keer in de nesten werkte. Tot hij

grijnzen.'- LITERARY REVIEW 'Dit levensechte verhaal over de streken

Allen en Sandra in zijn hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld

van de duivel in een geïsoleerde agrarische gemeenschap is niet voor

compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun

watjes. Hurley is een superieur verteller. Hij neemt je mee naar de woeste

inspirerende verhaal.

gronden, regelrecht in het oog van een sneeuwstorm, laat hier en daar

Dodelijk spel Lucy Christopher 2014-05-15 S NACHTS IS HET

een hint vallen - sinistere hints over duivelsstreken en bezetenheid. En

GEVAARLIJK IN HET WOUD Nieuwsgierig? Het was geen hert waar mijn

dan opeens blijf je midden in de nacht in de heuvels achter, en vraag je je

vader mee aan kwam lopen. Het was een meisje. Haar nek was naar

af waar het kwaad nou vandaan komt, uit de duivel of uit de mens.' - THE

achteren gebogen, haar blote armen glansden in het maanlicht. Haar

TIMES 'De meesterlijke tweede roman van Hurley lost de belofte van zijn

kleren waren drijfnat. Emily's vader wordt beschuldigd van moord op een

gelauwerde debuut helemaal in - en meer dan dat.' - THE MAIL ON

meisje. Emily is zeker van zijn onschuld en gaat op onderzoek uit. Daarbij

SUNDAY 'Deze feilloos geschreven roman grijpt je als een klamme hand

ontmoet ze Damon, de vriend van het meisje. Zijn alibi blijkt niet
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waterdicht... Met man en macht probeert Damon zich meer van die fatale

vijand... Lezers over de Sterren-trilogie ‘Nora Roberts, dank je wel voor

nacht te herinneren. 'Veel meer dan een misdaadverhaal, het gaat over

weer een heerlijke trilogie vol liefde, romantiek en avontuur.’ Goodreads

relaties, over grenzen gaan, de schade van roddel en leugens en

‘De Sterren-trilogie is weer Nora op haar best: grappig, romantisch,

collectieve verantwoordelijkheid.' The Bookseller Lucy Christopher schrijft

spannend. Ik heb weer van elk woord genoten.’ Goodreads 'Geen enkele

over gewone jongeren in extreme situaties. Ze schreef ook Dreigende

fan van Nora Roberts zou deze nieuwe trilogie willen missen!’ Goodreads

stilte. 'Een nieuwe levendige stem voor tieners.' Melvin Burgess

Spelen met vuur Nora Roberts 2013-11-21 Mia Devlin stopt al haar liefde

Geheime missie Jericho Rood Joshua Mowll 2006

in haar kruidentuinen en haar boekwinkel annex café. Ooit had ze een

Ik mooi praten David Sedaris 2010-09-15 Ik mooi praten is opgedragen

hartstochtelijke verhouding met Sam Logan, tot hij haar en het eiland

aan Lou, de vader van David Sedaris, die zo vaak op zowel hilarische als

verliet. Maar dan duikt Sam ineens weer op. Hij blijkt de nieuwe eigenaar

ontroerende wijze wordt opgevoerd in vele verhalen van zijn zoon. Voor

van het enige hotel op het eiland te zijn. Sam probeert de band te

David is ¿het grootste wetenschappelijke raadsel¿ over zijn vader, een

herstellen, maar Mia is nog steeds verdrietig en kwaad. Ze wijst zijn

hotshot bij IBM, ¿hoe het mogelijk is dat een man zes kinderen krijgt van

toenaderingspogingen resoluut af, maar voelt dat ze zijn hulp en die van

wie er geen een zijn belangstellingen deelt.¿ Dat zijn moeder een

haar vriendinnen nodig heeft voor de ultieme krachtmeting met de vloek

protestantse is, en zijn vader orthodox-Grieks, en dus al niet eens op

die het eiland dreigt te verwoesten.

dezelfde dag Pasen kunnen vieren, is een van de andere running gags in

Oplevingen van het denken Martha Nussbaum 2011-01-27 Oplevingen van

het oeuvre van Sedaris. Het verklaart de vele conflicten in dit hopeloos

het denken' is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit meesterstuk

neurotische ¿ maar zeer herkenbare ¿ gezin. David Sedaris is een

is gewijd aan de emoties. Nussbaum laat zien hoe door de eeuwen heen

fenomeen in de Verenigde Staten: van zijn boeken zijn meer dan een

gedacht en geschreven is over de emoties, niet alleen in de filosofie, maar

miljoen exemplaren verkocht. Zijn verhalen verschijnen in The New Yorker,

ook in de literatuur en andere kunsten: zij ontleent diepe inzichten aan

hij leest voor op National Public Radio, en is regelmatig te zien bij David

Dante, Joyce en Proust, schrijft over de emotionele betekenis van muziek

Letterman. Ook in België is zijn faam groot: ¿Is David Sedaris de

en film, en brengt ook persoonlijke ervaringen - met name de dood van

grappigste schrijver ter wereld? Wij zijn er alvast van overtuigd,¿ schreef

haar moeder in stelling.

Het Nieuwsblad geheel terecht. ¿Niemand kan zo grappig (en ontroerend)

De spionnenclub Rebecca Stead 2013-09-10 Als Georges met zijn ouders

over zijn oma, de buurvrouw, nudisten, mimespelers en over zichzelf

naar een nieuwe flat verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub

vertellen als David Sedaris¿ Aaf Brandt Corstius ¿Sedaris is de meester¿

heeft in de kelder. Georges wordt zijn compagnon. Samen houden ze de

Johannes van Dam ¿De humorvolle, maar meedogenloze kijk van David

mysterieuze Mr. X in de gaten, die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser

Sedaris op zijn vrienden en verwanten maken dat je je eigen familie

bedenkt een plan om het huis van Mr X binnen te dringen. Maar hoe ver

steeds normaler gaat vinden. Wie dit niet leest is gek¿ Candy Dulfer ¿Ik

mag je gaan als je iemand bespioneert? En vertelt Kitser wel de

had een boek meegenomen, een stukgelezen exemplaar van Ik mooi

waarheid? De spionnenclub is een spannend en ontroerend boek over

praten van de humorist David Sedaris. Hij is nietsontziend in zijn

vriendschap en moed, dat lezers tot het einde toe in zijn greep houdt en

eerlijkheid en zo geestig dat je er hardop bij zit te lachen, en hij stamt

verrast.

waarschijnlijk uit een nog grotere familiepuinhoop dan ik¿ Hoofdpersoon

Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley

Jack Morgan in Private, de nieuwe roman van James Patterson ¿David

Davidson is een privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden

Sedaris is niet alleen de grappigste schrijver die er bestaat, doch

zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te lossen.

eveneens de grappigste homo en dát is pas een wereldprestatie¿ Herman

Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan

Brusselmans

opsporen, blijkt alles ingewikkelder dan het in eerste instantie leek.

De baai der zuchten Nora Roberts 2016-11-21 Het tweede deel van de

Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door demonen die maar

nieuwe trilogie van de koningin van de romantic suspense Meermin Annika

één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste

komt uit de zee en daar zal ze naar moeten terugkeren na haar queeste

vrouw terug te vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad?

om de sterren te vinden. Haar haast onwereldse schoonheid, puurheid en

Darynda Jones won met haar debuut Eerste steen rechts de Golden

atletische gratie zijn adembenemend. Reiziger Sawyer King heeft de

Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen

Wachters door ruimte en tijd naar het eiland Capri gebracht, waar de Ster

humor en suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de

van Water zich bevindt. En als hij Annika in haar element ziet, merkt hij

genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit jouw boek. Viva

dat hij wordt aangetrokken door haar vrolijke, optimistische geest. Maar

Een kroon voor koud zilver Alex Marshall 2016-04-22 Deel 1 van Alex

Sawyer weet dat als hij haar toelaat in zijn hart, hij de vaste grond onder

Marshalls avontuurlijke fantasy-trilogie. Dit is epische fantasy zoals je die

zijn voeten zal verliezen. Intussen loert in het duister nog altijd hun

nog nooit hebt gelezen. Een Kroon voor Koud Zilver is deel 1 van Alex
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Marshalls avontuurlijke fantasy-trilogie, die doet denken aan een

wonderlijke en wijze manier.’ NPR Books ‘Deze gespierde wraakroman

Tarantino-film. Dit is epische fantasy zoals je die nog nooit hebt gelezen.

leest als een Tarantino-film: een vermakelijke mix van avontuur en

‘Alles liep op rolletjes, tot aan het bloedbad...’ Twintig jaar geleden trok de

komedie, afgewisseld met duistere momenten, scherpzinnige dialogen en

gevreesde Kobalt Zosia met haar vijf trawanten en een huurlingenleger ten

explosieve scènes.’ Booklist (met ster)

strijde en bracht ze het grootste koninkrijk ter wereld ten val. Toen er geen

Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt onschuldig terecht in een

titels meer waren te winnen en geen werelden meer waren te veroveren,

strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat moeten

trok ze zich terug en liet ze haar legende verdwijnen in de

graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken heeft met de

geschiedenisboeken. Maar nu is het vreedzame bestaan dat ze voor

avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.

zichzelf heeft opgebouwd ruw verstoord door de afslachting van haar

Rage and Ruin Jennifer L. Armentrout 2021-04-28 Geheimen en verboden

complete dorp. Uit op wraak trekt Zosia weer ten strijde. Maar als ze

verlangens hebben spannende gevolgen... Je leest het in Jennifer L.

gerechtigheid wil, zal ze eerst de confrontatie aan moeten gaan met een

Armentrouts ‘Rage and Ruin’, het tweede deel in de Harbinger-serie.

hoop wrok koesterende vijanden, oude bondgenoten met een twijfelachtige

‘Rage and Ruin’ is het tweede deel van de spannende fantasy-serie

loyaliteit en een vreemd leger dat marcheert onder een wel heel

Harbinger van Jennifer L. Armentrout. Trinity moet alles op alles zetten om

vertrouwde banier. Vijf trawanten Een legendarische generaal En een

de Harbinger te vinden, een wezen dat Wachters en demonen zonder

laatste strijd om gerechtigheid ------------ ‘Een eersteklas fantasy-avontuur...

reden vermoord. Ondertussen ontstaan er gevoelens tussen Trinity en

schitterende verhaallijn, grimmige humor en een tandenknarsende intrige.’

Zayne, maar als zij erachter komen dat ze niet samen kunnen zijn,

Publishers Weekly (met ster) ‘Dit meeslepende avontuur schittert met

probeert Trinity haar gevoelens voor Zayne te vergeten. Als de spanning

details die de wereld tot leven brengen: echo’s van verloren culturen,

oploopt merken ze pas hoe erg ze elkaar eigenlijk nodig hebben. Zal het

drugsverslaafden die zich door giftige insecten laten prikken, en

hen samen lukken om hun krachten te bundelen en de kwade, duistere

ongebruikelijke sekserollen.’ Library Journal (met ster) ‘Fans van

krachten van de Harbinger te verslaan? Jennifer L. Armentrouts ‘Rage and

diepzinnige verhaallijnen, ijzersterke heldinnen en fantasy-verhalen die je

Ruin’ is het spannende tweede deel in de Harbinger-serie en het vervolg

geheel in beslag nemen, zullen van dit boek gaan houden.’ RT Book

op 'Storm and Fury'. Deze serie is een spin-off van Armentrouts eerder

Reviews ‘Rijk aan personages die worden gedreven door passie, plicht en

verschenen Dark Elements-serie. Armentrout is verder bekend van haar

angstaanjagend menselijke gebreken. Een Kroon voor Koud Zilver haalt

populaire Lux-serie.

het klassieke fantasy-genre door het slijk, maar doet dit op een gevatte,
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