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Trage paarden Mick Herron 2018-03-05 River Cartwright wordt gedumpt in Slough House, het
afvoerputje van de Britse inlichtingendienst. Agenten die een missie hebben verknald, zoals hij, moeten hier
onder leiding van de kleurrijke Jackson Lamb hun dagen slijten als pennenlikkers. 'Trage paarden', zo
worden ze genoemd. Op een dag als River naar zijn werk gaat, wordt een jongeman gekidnapt. De
gijzelnemers kondigen aan dat ze hem tijdens een livestream zullen onthoofden. Hiervan hebben River en
de andere ballingen in Slough House gedroomd: eindelijk een nieuwe kans om zich te bewijzen. Maar hoe
dieper ze in deze zaak duiken, des te verwarrender die wordt. Is het slachtoffer wel wie hij lijkt? En wat
hebben de kidnappers te maken met een uitgerangeerde journalist? Mick Herron voert in deze sensationele
thriller bonte personages op, die stuk voor stuk een verborgen agenda hebben. Trage paarden is vanwege
alle verrassende verwikkelingen, verbanden met de actualiteit en spotternij een ijzersterk begin van een
ijzersterke serie. Mick Herron werd geboren in Newcastle en studeerde in Oxford, waar hij nu nog steeds
woont. 'Een van de twintig beste spionageromans aller tijden.'THE DAILY TELEGRAPH 'De meest
onderhoudende Britse spionageroman in jaren.'THE MAIL ON SUNDAY
Persepolis compleet / druk 7 Marjane Satrapi 2012-12-01
Een onberispelijke man Jane Gardam 2017-03-23 Alles aan Edward Feathers is vlekkeloos - zijn garderobe,
zijn manieren, zijn naam en faam als topadvocaat met een glansrijke carrière in Hongkong. Door en door
een gentleman, die zijn bijnaam Old Filth - Failed In London, Try Hong Kong - geen eer aandoet. Maar zijn
onberispelijkheid is bedrieglijk en misleidt vaak ook hemzelf. Na de dood van Betty, zijn geliefde
echtgenote, komen met de herinneringen ook de twijfels. Wat in hun huwelijk was genegenheid, wat
respect en wat onvoorwaardelijke liefde? Wat hebben zij voor elkaar verborgen willen houden? Waarom
heeft zij zijn collega en tegenpool Terence Veneering altijd verdedigd, of tenminste nooit een kwaad woord
over hem gesproken? Edward heeft moeite het beeld van Betty helder te krijgen. Met Een onberispelijke
man valt een grote auteur te ontdekken, een meester van de lichte toon en de zinderende sfeer. Niet voor
niets noemt de Engelse pers haar in één adem met Katherine Mansfield en Jane Austen.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een
paar dingen die de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als
ze kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze
zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de
schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van
haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste
boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het
verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan
ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van
haar familie op zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar
tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan,
vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie
heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en
geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’
Lonely Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je
naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
Black Butler Yana Toboso 2018-01-30 Sphere Music Hall, with its elaborate entertainments, has the
denizens of London under its spell and at the mercy of its resident cult's nefarious motives. To snap the
populace out of the trance, Earl Ciel Phantomhive and his unparalleled butler Sebastian get down to
business...literally! The young earl takes the fight right to the enemy's door by opening a music hall of his
own. But as a new kind of battle gets under way on the stage, Othello, a fresh face from the Grim Reaper
Dispatch, begins snooping around behind the curtains for reasons unknown...
Global Manga Casey Brienza 2016-03-09 Outside Japan, the term ’manga’ usually refers to comics
originally published in Japan. Yet nowadays many publications labelled ’manga’ are not translations of
Japanese works but rather have been wholly conceived and created elsewhere. These comics, although
often derided and dismissed as ’fake manga’, represent an important but understudied global cultural
phenomenon which, controversially, may even point to a future of ’Japanese’ comics without Japan. This
book takes seriously the political economy and cultural production of this so-called ’global manga’ produced
throughout the Americas, Europe, and Asia and explores the conditions under which it arises and
flourishes; what counts as ’manga’ and who gets to decide; the implications of global manga for
contemporary economies of cultural and creative labour; the ways in which it is shaped by or mixes with
local cultural forms and contexts; and, ultimately, what it means for manga to be ’authentically’ Japanese in
the first place. Presenting new empirical research on the production of global manga culture from scholars
across the humanities and social sciences, as well as first person pieces and historical overviews written by
global manga artists and industry insiders, Global Manga will appeal to scholars of cultural and media
studies, Japanese studies, and popular and visual culture.
Black Butler Yana Toboso 2014-04-08 Whispers turn into screaming headlines in Earl Ciel Phantomhive's
morning paper as word of the dead being resurrected takes society by storm. But when the unsavoury
details of the business reach Ciel's ear, he and his superlative butler, Sebastian, book themselves on a
luxury liner to look into these alleged miracles and the "Aurora Society" conducting them. As the waters lap
and crash all around the vessel, mysterious individuals gather under the banner of the "Phoenix." Ciel and
Sebastian may be one step closer to the truth, but have they sealed their fates by conducting an
investigation on what could easily become a floating coffin...?
Livres hebdo 2010-04
Black Butler Yana Toboso 2010-05-18 Earl Phantomhive and his trusty butler Sebastian are called in to
investigate the serial killer known as "Jack the Ripper."
Moeders Zondag Graham Swift 2016-04-01 Het is 30 maart 1924, Moeders Zondag. Het is de dag waarop al
het huispersoneel vrijaf krijgt voor familiebezoek. Jane Fairchild is een dienstmeisje dat als kind te
vondeling is gelegd. Hoe zal zij deze dag doorbrengen? Zij heeft immers geen moeder om te bezoeken. Hoe
zal de rest van haar leven zich ontvouwen, na de gebeurtenissen van deze dag - een dag om nooit meer te
vergeten? Het verrassende, diep ontroerende levensverhaal van een jonge vrouw vormt het hart van dit
briljante boek - Graham Swift op zijn allerbest. In Moeders Zondag zijn geluk, hartstocht en een
afschuwelijk verlies met elkaar verweven in het tijdsbestek van een eerste, idyllische zomerdag. Die dag,
die in een drama eindigt, vormt het begin van het latere leven van Jane Fairchild als gevierd auteur van
romans en memoires. Moeders Zondag is misschien wel het mooiste en meest ontroerende verhaal dat
Graham Swift in zijn indrukwekkende literaire carrière heeft geschreven. Een kandidaat voor alle literaire
prijzen. Met deze korte roman bewijst hij niet alleen zijn superieure schrijverschap, maar toont hij ook aan
hoe belangrijk verhalen in ons leven kunnen zijn.
Gespleten Karin Slaughter 2018-06-12 ‘Karin Slaughter is wederom in bloedvorm.’ ★★★★ Telegraaf Sterke
personages, bloedstollende spanning, met verve en vakmanschap geschreven. Andrea Cooper denkt haar
moeder, Laura, door en door te kennen. Maar wanneer het restaurant waar ze samen lunchen onder vuur
wordt genomen en een doodgewone middag in een bloedbad eindigt, ziet Andrea een heel andere kant van
haar. De koelbloedigheid waarmee moeder de schutter overmeestert en doodt, vindt ze ronduit schokkend.
Het blijkt dat Laura zich al dertig jaar schuilhoudt onder een andere naam en haar verleden één grote
leugen is. Wat is er gebeurd en waarom wil iemand haar het zwijgen opleggen? En wat moet je doen als je
eigen moeder een leugenaar blijkt te zijn - of ergen dan dat? ‘Karin Slaughter is adembenemend sterk in
haar deconstructie van Laura, het übermoederdier in wie goed en kwaad een verbluffend spel spelen.’
Knack ‘Gruwelijk knap opgeschreven.’ de Volkskrant ‘Vakwerk.’ De Standaard ‘Waanzinnig goed.’ Twan
Huys
Het kerkhof Neil Gaiman 2010-04-28 Nim is een ongewone jongen op een ongewone plaats. Hij is de enige
levende bewoner van een kerkhof. Hij leert oude gewoonten kennen, van toen zijn spookachtige
beschermers nog leefden, maar hij leert ook hoe hij zichzelf kan laten verdwijnen. En dat komt hem goed
van pas! Maar kan een jongen, opgevoed door geesten, de wonderen en verschrikkingen van zowel de
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wereld van de levenden als van de doden aan? En dan zijn er ook nog gruwels en nachtmergels, demonen
die noch bij de levenden, noch bij de doden horen... Dit ijzingwekkende verhaal van Neil Gaiman is net als
Coraline en Ster zo betoverend en verrassend dat kinderen én volwassenen er helemaal in op zullen gaan. '
Valse hoop Clare Mackintosh 2018-08-07 Een kaart op de sterfdag van haar moeder zet een reeks
gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood van haar moeder zit dan waar
de politie vanuit ging... Clare Mackintosh is de auteur van psychologische thrillers als 'Mea culpa' en 'Ik zie
jou'. 'Valse hoop' (Let Me Lie) is opnieuw een boek met verbijsterende twists. Een kaart op de sterfdag van
haar moeder zet een reeks gebeurtenissen in gang die Anna doet vermoeden dat er meer achter de dood
van haar moeder zit dan waar de politie vanuit ging...
Black Butler Yana Toboso 2015-11-17 His matchless butler Sebastian having discovered the artifice of the
curse that reigns over Wolfsschlucht, Earl Ciel Phantomhive absconds with the village's precious Emerald
Witch and her ultimate spell. But his actions are most unwelcome, and the villagers bare their true fangs at
house Phantomhive. As the precocious aristocrat of evil attempts to make his escape from the forest, a
monster cloaked in olive drab trundles ever nearer, taking aim at the back of the fleeing earl...
Met geslepen messen Olen Steinhauer 2015-10-06 Met geslepen messen van Olen Steinhauer is een mix
van Mr. & Mrs. Smith, Tinker, Tailor, Soldier, Spy en Het diner van Herman Koch. Henry Pelham gaat eten
met Celia Favreau, zijn ex-geliefde en oud-collega bij de CIA. Zij werkt er niet meer, is inmiddels getrouwd
en moeder van twee kinderen. Henry hoopt antwoord te krijgen op een vraag over de zaak Flughafen, die
eindigde in een drama. Wat gebeurde er destijds en wie heeft de informatie gelekt die 128 mensen het
leven kostte? Terwijl er gekoelde wijn gedronken wordt en kalfsfilet gegeten, spelen beiden een steeds
hoger spel, dat eindigt met een haast onverdraaglijk spannende climax. Met geslepen messen van Olen
Steinhauer is een vlijmscherpe thriller vol ijzersterke plotwendingen.
Pachinko Min Jin Lee 2018-03-02 Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een
nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900. Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse
visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen,
maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een gezin heeft, weigert ze zijn geld
en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die haar meeneemt naar
Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van haar zoon af
te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse
doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het
meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een
dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets
meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische
personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek
familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op
te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld
en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties omspannende kroniek over een Koreaanse
familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig,
episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte,
verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de
indruk van dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die
immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot
de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigsteeeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle dingen die in goede romans horen te staan, maar ze
stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich
in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy
en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en
tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder de goede
recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’
Bookspotters.nl
Magisterium boek 1 - De IJzerproef Holly Black 2014-11-15 VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN,
LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL BINDEN, CHAOS WIL VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er
alles voor overhebben om mee te doen aan de IJzerproef. Callum Hunt niet. Al zijn hele leven heeft zijn
vader hem gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt voor de IJzerproef, wordt hij toegelaten tot het
sinistere Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige tovenaars. Dus doet hij zijn best te falen. Maar het
Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn verleden én zijn toekomst te hebben, en de IJzerproef is
slechts het begin van alle grote uitdagingen die Callum te wachten staan... Duik in de bloedstollende,
meeslepende en ijzing wek kende magische wereld van Holly Black en Cassandra Clare, twee grootheden in
het fantasygenre. Holly is auteur van de megapopulaire serie De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef
de inter nationale best sellerserie Kronieken van de Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd.
Magisterium is hun eerste serie samen.
Pupil Julie Kagawa 2015-07-09 Lang geleden hebben de drakendoders van de Orde van St.-Joris de draken
bijna uitgeroeid. Maar ze zijn er nog steeds, en hun aantal neemt zelfs toe onder de ijzeren heerschappij
van Talon. Ember en haar broer Dante zijn jonge draken die voor het eerst worden losgelaten in de
mensenmaatschappij. Eén zomer lang mogen ze als gewone tieners van hun relatieve vrijheid genieten vóór
Talon beslist over hun toekomst. Broer en zus vermaken zich uitstekend met vrienden aan het strand, maar
vooral de opstandige Ember wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Een van haar nieuwe vrienden is de
knappe, serieuze Garret, van wie ze zeer menselijke kriebels in haar buik krijgt. Wat ze niet weet, is dat
Garret is opgevoed met maar één doel: hij moet draken die zich verborgen houden tussen de mensen
opsporen en vernietigen... 'Een spannend fantasyverhaal over een opstandige, nieuwsgierige jonge drakin
die op zoek is naar haar identiteit en de waarden en normen waar ze voor wil staan. Een echte pageturner
vol actie, geheimen en romantiek.' - NBD Biblion
Het familieportret Jenna Blum 2011-10-07 Is alles geoorloofd in oorlogstijd? Vijftig jaar lang heeft Anna
Schlemmer geweigerd te praten over haar leven in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Anna’s
dochter Trudy herinnert zich niet veel: zij was nog maar vier toen zij en haar moeder door een Amerikaanse
soldaat werden bevrijd en met hem meegingen naar Minnesota. Maar ze bezit één bewijsstuk uit het
verleden: een familieportret waarop zijzelf staat, samen met haar moeder en een nazi-officier. Gedreven
door schuldgevoel over wie haar voorouders zouden kunnen zijn, gaat Trudy op onderzoek uit. Ze slaagt
erin om eindelijk de dramatische, hartverscheurende waarheid over haar moeders verleden boven tafel te
krijgen. Het familieportret is een gepassioneerd maar gedoemd liefdesverhaal en een indringend portret
van een moederdochterrelatie, dat de lezer nog lang zal bijblijven.
Waarom Evans niet? Agatha Christie 2015-03-25 Domineeszoon Bobby Jones vindt tijdens een spelletje
golf met de dorpsdokter een stervende man. Hij is waarschijnlijk van de rotsen gevallen. Vlak voordat de
man zijn laatste adem uitblaast, zegt hij nog drie woorden: waarom Evans niet? Aanvankelijk hecht Bobby
niet veel waarde aan de woorden, maar dan gebeuren er dingen die hem doen vermoeden dat de vraag van
de stervende man de sleutel is tot de oplossing van een moordzaak.
Grijze ogen Anne Bishop 2016-11-18 Meg vreest dat het wankele evenwicht tussen mensen en Anderen
voorgoed verstoord is – want wat de mensen zijn vergeten, is dat de natuur altijd wint... Het vierde boek
over Meg, Simon en de Anderen. Anne Bishop is de auteur van de Urban Fantasy-serie 'De Anderen' over
heldin Meg Corbyn. Eerdere delen 'Rode letters' 'Zwarte veren' en 'Zilveren zicht' vonden moeiteloos hun
weg naar de fans. 'Grijze ogen' is het vierde deel in de serie. Hoeveel menselijkheid willen de terra indigine
bewaren? Dat is de vraag waar Meg, Simon, Vlad en de andere leiders van het Stadspark voor staan. De
haatzaaiers van Mensen Altijd Eerst verklaren de oorlog aan de Anderen – maar ze hebben geen idee wat ze
met hun bloedlust wakker maken. Dit gevecht komt voor de Anderen neer op een simpele vraag: Hoeveel
menselijkheid willen de terra indigine bewaren? Het is oorlog, maar de mensen zijn vergeten dat ze niet
alleen de gedaantewisselaars tegenover zich hebben – ze hebben zojuist de oorlog verklaard aan de wereld
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zelf.
Black Butler Yana Toboso 2014-04-08 Having successfully infiltrated the Noah's Ark Circus in the guise of
rookie performers, Earl Ciel Phantomhive and his butler, Sebastian, set about gathering clues backstage as
to the whereabouts of the missing children. But when a turn at a snooping puts Ciel on the trail of a man
whose identity is shrouded in mystery, he sets his consummate manservant to the task of investigating
further. This time, however, Sebastian must call upon one of the more infamously wicked skills of his kind
to solve the puzzle. As he stalks his vulnerable prey in the shadows of the fairgrounds, is his young master
prepared for where the ill-gotten gains of his butler's methods will lead?
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige
aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert
hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere
is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de
Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid
ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de
sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame
hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde
spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad
‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Black Butler Yana Toboso 2014-04-08 The veil of mystery cast over the Aurora Society's "absolute salvation"
is torn away, and the true mastermind behind the scheme steps forward at long last. In the ensuing battle,
Earl Ciel Phantomhive looks on in horror as Sebastian, his infallible manservant, is struck down by the
death scythe of an unforeseen combatant. Devil though he may be, even Sebastian is not immune to the
blade of a reaper's scythe. As Sebastian's cinematic record spills forth, the tale of how a devil became a
butler to a little lost lord flickers to life in shades of sepia, blood, and ash...
Black Butler Yana Toboso 2014-04-08 As high society's social calendar opens up and the Season draws to
a close, London is gripped by fear. Someone has taken to stalking women of the night and painting the town
red...in their blood. The name on everyone's lips seems to be "Jack the Ripper" - and as a result, the name
on Queen Victoria's lips is Phantomhive. Summoned to London to clean up the mess created by this
madman, Ciel Phantomhive arrives with Sebastian, his extraordinary butler, at his side to pour him tea,
polish his silver, and...investigate a serial killer. And with the aid (and occasional interference) of a few of
the Phantomhive house's numerous acquaintances, little stands in the way of the young earl getting to the
bottom of this mystery. However, one question remains...can he handle the shattering truth behind it?
Yana Toboso Artworks Black Butler 2 Yana Toboso 2017-05-23 Black is a shade of many colors, and
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nowhere is this more apparent than in the work of New York Times-bestselling author Yana Toboso, whose
Black Butler series has captured imaginations of fans all around the world! This second collection of her
artwork contains over 120 illustrations, many of them key images in full colour, and covers everything from
the Black Butler manga's Phantomhive Manor murder mystery and luxury liner arcs to game and anime
adaptations of the series! And once again, this second artbook is presented as a deluxe beribboned
hardcover to match Toboso's exquisite art within!
Black Butler Yana Toboso 2014-07-22 Following the outcome of the annual cricket tourney and due in no
small part to Sebastian, his uncommon butler, Earl Ciel Phantomhive has earned a seat at the Midnight Tea
Party hosted by Weston's enigmatic headmaster. As moon-pale petals bloom on the lapels of the students
who have been granted a place at the Midnight Tea Party, the man who holds all authority at the school
reveals himself to his guests. Will his appearance shed light on the fate of the missing students,or conceal
the path to truth in yet more darkness?
De ontsnapping David Baldacci 2014-11-18 Wanneer een zwaar stormfront over de staat Kansas trekt, valt
in Leavenworth, een van de zwaarst beveiligde militaire gevangenissen in de Verenigde Staten, de stroom
uit. De situatie verergert aanzienlijk wanneer ook de back-upgenerator de geest geeft en alle celdeuren
tegelijk opengaan. De volgende ochtend blijkt een enkele, zeer prominente gevangene te zijn verdwenen. In
zijn cel treffen de bewakers het lichaam van een onbekende man aan... Voormalig majoor Robert Puller was
veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens hoogverraad en het in gevaar brengen van de
nationale veiligheid. Zijn ontsnapping uit Leavenworth leidt tot een massale klopjacht, maar niet alleen
door de autoriteiten. Special agent John Puller van de Criminal Investigation Division is net zo goed
vastbesloten zijn oudere broer Robert te vinden. Maar naarmate hij verder graaft in diens verleden, komt
hij steeds meer te weten over de veroordeling dat niet klopt. En er is één persoon die alles op alles zal
zetten om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt...
Sebastiaan Duister Philip Caveney 2007
De jongen, de mol, de vos en het paard Charlie Mackesy 2020-04-04 'De jongen, de mol, de vos en het
paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald
door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de
mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en
de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie
dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie
van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten
nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
Harness Horse 1970
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