Dna Detectives By Julie Richard Answers
As recognized, adventure as capably as experience very nearly lesson, amusement, as competently as arrangement can be gotten by just checking out a books Dna Detectives By Julie Richard Answers plus it is not directly done, you could put up with even more approximately this life, with reference to the world.
We pay for you this proper as capably as easy showing off to acquire those all. We come up with the money for Dna Detectives By Julie Richard Answers and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this Dna Detectives By Julie Richard Answers that can be your
partner.

Zustermoord Tess Gerritsen 2011-01-05 Detective Jane Rizzoli en patholoog-anatoom Maura Isles losten samen al talloze zaken op. Tess Gerritsen biedt de
Een goed huwelijk Stephen King 2014-11-28 Een goed huwelijk is nu verfilmd als A Good Marriage, naar een scenario van Stephen King. Het is het

lezer met de Rizzoli & Isles-serie alles wat je je kunt wensen: een ijzersterke plot, nagelbijtende spanning, huiveringwekkende details, humor en een vleugje

angstaanjagende verhaal van een huwelijk vol dodelijke geheimen. Darcy Anderson is al meer dan twintig jaar gelukkig getrouwd. Haar man is weer eens op

romantiek.

zakenreis, zoals zo vaak, als Darcy in de garage batterijen zoekt. Ze stoot tegen een weggemoffelde doos en daarin ontdekt ze het gruwelijke bewijs dat haar

De kleine vriend Donna Tartt 2013-07-05 Harriet Cleve Dufresnes groeit op in een stadje in Mississippi. Ze is geobsedeerd door de moord op haar negen jaar

man twee mannen is: de ene is de zachtaardige vader van haar kinderen, de andere een krankzinnige verkrachter en moordenaar. Deze gruwelijke ontdekking

oudere broer, Robin. Hij werd aangetroffen in de tuin, opgehangen aan een boom, toen Harriet nog een baby was. De moordenaar is nooit gevonden, en de

levert een razend spannend verhaal op en het betekent ook het einde van 'een goed huwelijk'. Deze novelle werd oorspronkelijk gepubliceerd in de

familie heeft het verlies nooit kunnen verwerken. Met een vader die er niet is en een moeder verlamd door verdriet, is Harriet overgeleverd aan de

verzameling Aardedonker, zonder sterren. Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels,

welwillendheid van haar oude tantes, van Ida, de zwarte huishoudster, en aan haar eigen verbeelding. In de zomer van haar twaalfde levensjaar besluit Harriet

alle wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.

de moordenaar van Robin te vinden en zich te wreken.

Zenumagier William Gibson 2014-04-01 Zenumagiër speelt zich af in een verstedelijkte samenleving van ontzagwekkende metropolen, waar anarchie, misdaad

De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen Andy Griffiths 2014-10-22 Als je dacht dat de boomhut niet nóg hoger kon, dan heb je het goed mis! De boomhut

en geavanceerde computertechnologie de sfeer bepalen. De hoofdpersoon, Case, een zogenaamde computercowboy, is een van de uitzonderlijk begaafden die

is uitgebreid met maar liefst dertien gloednieuwe verdiepingen. Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen! Spring op

via hun zenuwstelsel en brein toegang hebben tot de matrixruimte, de elektronische wereld van bestanden en programma’s. Dankzij Molly, een samoerai van

de hoogste trampoline ter wereld, rooster marshmallows boven een werkende vulkaan, neem een duik in de chocoladewaterval, aai de babydinosaurussen,

de straat die hem uit de onderwereld van Tokio plukt, kan hij weliswaar opnieuw aan het werk, maar het is illegaal en levensgevaarlijk. Al gauw is hij pion in

wandel hand-in-slurf met de Slurfi nator, vlieg met een draaistoel met propelleraandrijving, stap in de enge achtbaan en maak kennis met Professor Stupido, de

een onbegrijpelijk netwerk. Zal Case zich kunnen ontworstelen aan dit web, dat allerlei mensen en zaken met elkaar verbindt – en zo ja, wat blijft er dan van

grootste ON-uitvinder van de wereld. Dus waar wacht je nog op? Kom naar boven!!!

hem over?

De samenkomst Anne Enright 2009-10-31 Een gewaagde roman over de verlammende kracht van schuldgevoel. Winnaar van de Booker Prize 2007. De

Een kleine kans Marjan Hof 2009-10-31 Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is

samenkomst is een prachtig geschreven epos waarin Anne Enright het portret schetst van drie opeenvolgende generaties van een Ierse familie. Het is ook het

daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een

verhaal van de ingrijpende gevolgen van het onstuimige liefdesleven van Ada Merriman aan het begin van de twintigste eeuw - een seksuele geschiedenis die

dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...

pas met de zelfverkozen dood van haar kleinzoon Liam tot een verrassende ontknoping komt.

Ik zal verdwijnen in het donker Michelle McNamara 2018-07-12 Een van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië tussen 1974 en 1986

Canadian Periodical Index 1998

verdacht werd van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de East Area Rapist. Michelle McNamara raakte door hem gefascineerd en gaf

De onschuldigen Harlan Coben 2012-02-21 Harlan Coben is de eerste schrijver die alle belangrijke Amerikaanse thrillerprijzen op zijn naam schreef Na negen

hem de bijnaam Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een obsessie. Ze publiceerde in aanloop naar dit boek veelvuldig over

jaar in de gevangenis lacht het geluk Matt eindelijk toe, of toch niet? Twintig jaar geleden probeerde Matt Hunter een vechtpartij te sussen. Maar er ging daarbij

haar onderzoek, maar overleed plots in 2016. McNamara's echtgenoot, komiek en acteur, Patton Oswalt, vroeg na haar dood schrijver Billy Jensen en

iets behoorlijk mis hij werd zelf opgepakt en veroordeeld voor moord. Nu, negen jaar na zijn vrijlating, heeft hij een goede baan, een vrouw, een kind op komst

researcher Paul Haynes haar boek te voltooien.

en een optie op zijn droomhuis. Matt lijkt eindelijk een rooskleurige toekomst tegemoet te zien. Maar dan belandt hij in een nieuwe nachtmerrie. Matt ontvangt

Eten, bidden, beminnen Elizabeth Gilbert 2010-10-01 Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een echtgenoot,

op zijn mobiel compromitterende foto's van Olivia, zijn vrouw. Een onbekende man begint Matt te schaduwen - en wordt vermoord. Een geliefde non wordt

een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een

dood aangetroffen. En volgens de politie - onder wie Loren Muse, die Matt nog kent van vroeger - wijzen alle sporen in de richting van een man met een

bittere echtscheiding en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op haar zoektocht naar

strafblad en minstens één moord op zijn geweten: Matt Hunter. Matt en Olivia's zo zorgvuldig opgebouwde leven wordt opnieuw ontwricht, maar ze weigeren

evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren, en in

alles op te geven en slaan op de vlucht.

Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.

Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude januariochtend wordt in de sneeuw die Shetland bedekt het lichaam gevonden van Catherine Ross. Het

Joris en de geheimzinnige toverdrank Roald Dahl 2016-01-26 Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is intens gemeen.

zeventienjarige meisje is gewurgd met een sjaal. Boven het lichaam cirkelt een grote groep raven. Inspecteur Jimmy Perez ondervraagt als eerste Magnus Tait,

Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Maar dan gebeuren de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige toverdrank is een

de laatste die Catherine in leven heeft gezien. De plaatselijke bevolking brengt de verdachte ook in verband met de verdwijning van de elfjarige Catriona Bruce,

fantastisch kinderboek van de wereldberoemde bestsellerauteur Roald Dahl. Met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je

een aantal jaren geleden. Voor de bewoners van Shetland is Magnus de gedoodverfde moordenaar. Maar Perez twijfelt. Is deze eenzame, tragische figuur wel

op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Joris woont op een boerderij, ver van

tot moord in staat?

alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe, dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij

Zes jaar Harlan Coben 2013-04-30 Coben behoort tot de grootste Amerikaanse thrillerauteurs Zes jaar geleden moest Jake toezien hoe Natalie met een ander

bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten, motorolie en nog veel meer. Grootmoe

trouwde. Zes jaar lang verborg hij zijn gebroken hart en stortte hij zich op zijn werk als wetenschapper. Zes jaar lang hield hij zich aan zijn belofte om haar met

drinkt het drankje en ze groeit en groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te

rust te laten. Als hij leest dat Natalies echtgenoot Todd is overleden, besluit Jake bij de begrafenis een glimp op te vangen van zijn grote liefde. Maar de

gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids

weduwe is een volkomen vreemde die al tien jaar met Todd getrouwd blijkt te zijn... De pers over Zes jaar ‘Elke nieuwe Coben is reden tot feest, maar Zes jaar

De verschrikkelijke man uit Saffle Maj Sjowall 2010-01-01 Een gruwelijke moord overtreft alle zaken die de Stockholmse recherche tot nu toe heeft behandeld.

is reden om te jubelen.’ The Huffington Post ‘Meteen op de eerste pagina is het raak. Moeilijk om weg te leggen; heerlijk leesvoer voor vakanties.’ LINDA

Een ernstig zieke politie-inspecteur is op beestachtige wijze afgeslacht. Het moordwapen: een bajonet. Heeft Martin Beck met een geesteszieke moordenaar te

Age 14 Geert Spillebeen 2002

maken? De verschrikkelijke man uit Säffle is het zevende deel van de spraakmakende reeks rond inspecteur Martin Beck.

Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het leuk
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om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar

Wie kun je vertrouwen? Tui T. Sutherland 2016-06-01 Conor voelde een steek van angst toen hij de puntige, driehoekige vinnen herkende die door het water

niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit

sneden. ‘Haaien,’ zei hij op hetzelfde moment dat Abeke ook geschokt naar adem hapte. Honderd eilanden... en op een van die eilanden leeft het Koningsdier

is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen. Dit

dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas te redden. Maar hoe vind je een magisch wezen dat zich al

is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.

decennialang verborgen houdt? Tijdens hun zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan de hand op het Eiland van de Nacht, waar een mysterieuze

Schrale troost Quentin Bates 2012-10-03 Detective Gunnhildur Gísladóttir, beter bekend als Gunna, is nog maar recentelijk van haar functie in het landelijke

mist de band met totemdieren lijkt uit te wissen? En op het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun midden... maar wie?

dorpje Hvalvík gepromoveerd naar Reykjavík, waar ze aan het hoofd staat van de afdeling Ernstige Delicten. Reykjavík is net opgeschrikt door een moord, een

TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op www.spiritanimalstest.nl.

reeks mishandelingen en een bankoverval, waarbij steeds dezelfde notoire crimineel betrokken lijkt: Lange Ommi. Tegelijkertijd zit Gunna op de moordzaak van

Een kleine geschiedenis van bijna alles Bill Bryson 2016-11-29 In 'Een kleine geschiedenis van bijna alles' lukt het Bill Bryson om wetenschappelijke kennis uit

een vrouw, een sexy fitnesscoach die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht in haar eigen appartement. In de loop van dit onderzoek haalt Gunna een

onder andere de geologie, scheikunde, kwantumfysica, paleontologie en sterrenkunde voor een groot publiek te ontsluiten. Hij doet dat op zo'n heldere en

aantal feiten boven water die niet voor iedereen even welkom zijn, met name niet voor hooggeplaatste, invloedrijke personen uit de omgeving van het

spannende wijze dat ook degenen die altijd in slaap vielen tijdens de natuurkundeles Bryson met veel plezier zullen volgen op zijn avontuurlijke reis door de

slachtoffer. In de hoogste machtsregionen van IJsland zijn blijkbaar figuren actief die niet terugdeinzen voor moord... Net als Quentin Bates' eerste

bètawetenschappen.

IJslandmsyterie 'Bevroren tegoeden' speelt ook het tweede deel in de serie ten tijde van de financiële crisis die IJsland kort geleden aan de rand van de

De vrouw die terug moest Lina Bengtsdotter 2018-05-01 Fan van Lisbeth Salander uit de Millennium-trilogie, van Saga Norén uit The Bridge en van Sarah

afgrond bracht. Opnieuw schotelt thrillerschrijver Quentin Bates ons een meeslepende combinatie van moord, corruptie en financiële meltdown voor.

Linden uit The Killing? Dan raak je zeker verslaafd aan Charlie LagerOp een warme zomeravond verdwijnt de zeventienjarige Annabelle uit het afgelegen

Niemand vertellen Harlan Coben 2011-10-09 Harlan Coben levert steevast kwaliteitsthrillers af Kinderarts David Beck heeft het gevoel dat zijn leven totaal is

dorpje Gullspång. De politie kan geen enkele aanwijzing vinden, haar ouders zijn radeloos.In Stockholm krijgt de ervaren rechercheur Charline ‘Charlie’ Lager

verwoest. Er gaat geen dag voorbij of hij beleeft die ene nacht met de gruwelijke gebeurtenissen van acht jaar geleden opnieuw; de nacht dat zijn vrouw

te horen dat zij op de zaak wordt gezet. Met tegenzin gaat Charlie naar Gullspång – het dorp waar ze is geboren. Ze is er sinds haar veertiende niet meer

Elizabeth werd meegesleurd en vermoord. Iedereen zegt dat hij het verleden achter zich moet laten, maar dat kan hij niet. En nu verschijnt er een bericht op

geweest, en met reden. Charlie gedraagt zich namelijk niet zoals men van vrouwen verwacht: veel korte seksuele relaties, geen kinderwens en niet bezig met

zijn computerscherm, een zin die alleen hijzelf en zijn overleden vrouw kennen. Plotseling wordt David overmand door een onmogelijke gedachte: zou Elizabeth

wat anderen van haar vinden.Tijdens haar zoektocht naar de waarheid over Annabelle wordt ze hardhandig geconfronteerd met haar eigen verleden, en de

op de een of andere manier toch nog in leven kunnen zijn? Over de boeken van Harlan Coben: ‘Coben is simpelweg een van de allergrootsten aller tijden.’

geheimen die in Gullspång altijd diep weggestopt werden. Kan ze iets voor de verdwenen Annabelle doen? En kan Charlie zelf nog wel geholpen

Gillian Flynn ‘Coben is een meester in het schetsen van de vele varianten van licht en duister.’ de Volkskrant ‘De verhaallijnen knoopt Coben in een

worden?‘Briljante detective, indringend als een Zweedse zomernacht.’ Dagens Nyheter‘Dé crimehit van deze zomer.’ Sveriges Radio‘Niet voor niets verkozen

weergaloos slot kundig aan elkaar.’ Trouw

tot thrillerdebuut van het jaar.’ Dagbladet

Het Lichaam Bill Bryson 2019-10-03 Bill Bryson toont in 'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal bestaat dan dat van ons eigen lichaam. In zijn

Finale als voorspel Nevil Shute 1981

bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van de wereld op onweerstaanbare wijze toegankelijk

E-Kwadraat Pam Grout 2014-07-18 E-Kwadraat (E2) van Pam Grout is hét boek voor iedereen die op zoek is naar het bewijs dat onze gedachten de

voor miljoenen lezers. Nu richt hij zijn aandacht op de kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens is een universum op zich, bestaande uit 37,2

werkelijkheid creëren. Met behulp van 9 eenvoudige experimenten die je binnen 48 uur kunt uitvoeren laat Pam Grout in E-Kwadraat (E2) zien dat er geen

biljoen cellen. Als je elke streng DNA uit onze cellen achter elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16 miljard kilometer. We worden bewoond door

twijfel over mogelijk is: er bestaat een goede, liefdevolle kracht in het universum die we kunnen beïnvloeden met onze gedachten. In plaats van klakkeloos

40 000 soorten microben. En hoe vaak denk je dat je per dag met je ogen knippert? Het antwoord: 14 000 keer, waardoor we zo’n 23 minuten per dag met

geloven of het altijd maar in twijfel blijven trekken laat E-Kwadraat zien dat de wetten van spiritualiteit net zo geloofwaardig zijn als die van de zwaartekracht en

gesloten ogen doorbrengen. In 'Het lichaam' neemt Bryson ons mee op een fascinerend avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan informatie,

net zo consistent als de wetten van Newton. Ben je een liefhebber of misschien een kritische lezer van The Law of Attraction en wil je The Secret nu eindelijk

onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson op zijn best.

wel eens bewezen en verklaard hebben? E-Kwadraat (E2) van Pam Grout bewijst het allemaal: o Er bestaat een onzichtbaar energieveld dat ons oneindig veel

Het verhaal van het menselijk lichaam Daniel Lieberman 2014-06-25 Daniel Lieberman onderzoekt de grote transformaties die ons lichaam gedurende

mogelijkheden biedt o Je hebt zelf invloed op dat veld en kunt er gebruik van maken afhankelijk van je verwachtingen en overtuigingen o Je bent zelf ook een

miljoenen jaren onderging: het ontstaan van de tweevoeter, de overgang naar een voedselpatroon dat uit meer dan fruit bestond, de ontwikkeling van ons

energieveld o Alles waar je aandacht aan geeft, groeit o Jouw verbinding met het veld geeft je precies de juiste en oneindige begeleiding o Je gedachten en

uitzonderlijk grote brein en ons atletische vermogen. Ons hoofd, onze ledematen, onze stofwisseling, geen deel van het lichaam blijft onbesproken. Continue

bewustzijn hebben invloed op materie o Je gedachten en bewustzijn zijn de basis voor je fysieke lichaam o Je bent met alles en iedereen in het universum

adaptaties brachten ons veel voordeel, maar creëerden een omgeving waartegen ons lichaam niet bestand is, met als resultaat vermijdbare ziektes zoals

verbonden o Het universum is grenzeloos, oneindig en past zich altijd aan

obesitas en diabetes type 2. Lieberman noemt dit `dysevolutie : we leven steeds langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Met Darwin als leidraad propageert hij

Cinefantastique 1975

een gezondere leefomgeving, voor ons eigen bestwil.

Een verhaal met een angel Dave Goulson 2014-07-23 Dave Goulson is van jongs af aan gefascineerd door de natuur. Op hartverwarmende wijze beschrijft hij

Geleende tijd Harlan Coben 2011-10-07 Twintig jaar geleden verloor Paul Copeland zijn zus. Op een zomernacht sprak de zeventienjarige Camille met een

zijn eerste en het moet gezegd vrij klungelige ontmoetingen met de dierenwereld: bij het schoonmaken van zijn aquarium elektrocuteert hij zijn lievelingsvissen

vriendin en hun vriendjes af in het bos. De volgende ochtend werden de levenloze lichamen van twee jongeren aangetroffen; van de overige twee, onder wie

en na een zomerse regenbui droogt hij zijn hommels en zet ze per ongeluk in brand. Hij doet alles om de natuur, en met name de wereld van de hommel, te

Camille, werd nooit meer iets vernomen. Het leven werd na die rampzalige nacht nooit meer hetzelfde. Paul wordt nog dagelijks door schuldgevoel gekweld; als

doorgronden. Zijn jeugdige fascinatie zet hem aan tot jarenlang onderzoek naar deze `charismatische tijgers van de insectenwereld , die met uitsterven worden

hij die nacht beter had opgelet, zou zijn zusje nog leven. Twintig jaar later blijkt dat tenminste één persoon die bewuste nacht heeft overleefd... De pers over

bedreigd. In Een verhaal met een angel laat Goulson zien hoe belangrijk de hommel voor ons is, en zijn fantastische anekdotes tonen hoe intrigerend dit

Harlan Coben ‘Laat niet los is opnieuw een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en

beestje is. Na het lezen van Een verhaal met een angel zul je de hommel met heel andere ogen bekijken.

een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland ‘Ik heb het in een ruk uitgelezen! Goed verhaal

Als de rook om je hoofd is verdwenen Cailtin Doughty 2014-10-25 In Als de rook om je hoofd is verdwenen vertelt Caitlin Doughty hoe ze op achtjarige leeftijd

met een bijzonder verrassend einde.’ Linda, Boekhandel Priem

een leeftijdgenootje dood ziet neervallen. Dit moment raakt haar diep, maar haar ouders, die ook getuige zijn van het ongeluk, weigeren erover te praten. Ze

Herinneringen aan Amy Roger Rosenblatt 2011-10-26 Wanneer Roger Rosenblatts dochter Amy op haar achtendertigste plotseling sterft, laat ze haar man en

hekelt de manier waarop haar ouders, en vele anderen in het Westen, met de dood en dode mensen omgaan en besluit daarom op twintigjarige leeftijd in een

hun drie jonge kinderen ontredderd achter. Roger en zijn vrouw besluiten tijdelijk in te trekken bij hun wanhopige schoonzoon. In diepe rouw proberen ze hun

crematorium te gaan werken. Over haar jaren in het crematorium schrijft ze zonder iets te verbloemen over het dode lichaam, het ophalen van lijken, de

kleinkinderen in ieder geval een schim van hun normale leven terug te geven, terwijl hun vader worstelt met zijn allesverterende verdriet. Het resultaat is een

preparatie in het crematorium, de verbranding, de verwerking van botten en het verzamelen van de as. Op liefdevolle wijze en met de nodige (zwarte) humor

diepontroerend eerbetoon aan Amy en een liefdevolle lofzang op familiebanden. Herinneringen aan Amy is een gevoelig geschreven boek over het verlies van

maakt ze de dood bespreekbaar.

een dochter en een moeder. Roger Rosenblatt beschrijft op herkenbare wijze de woede, de machteloosheid en het verdriet om het overlijden van Amy, maar

22 wezen Tjibbe Veldkamp 1998 De nieuwe directrice van een kindertehuis verbant de 22 wezen naar de slaapzaal, maar dat laten ze niet op zich zitten.

ook de kleine momenten van vreugde en geluk in de maanden die erop volgen. Dit boek leest als een verzameling momentopnames, door de kracht van het

Prentenboek met grote, gedetailleerde tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.

weglaten ontstaat een indringend document dat de lezer niet snel loslaat.

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,
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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,

ze willen zijn, terwijl de oorlog hun leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel van Raymond E. Feists Magiër, het begin

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

van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.

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

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

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

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

familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising

is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena

tussen een dickensiaanse, sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-de-openhaard-proza.’ Het

de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen

Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een

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

meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen

een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands

‘Deze dikke, verslavende pil gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties

Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland

omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’ Lees Magazine ‘Een krachtig, episch

Laat niet los Harlan Coben 2017-10-10 De nieuwe standalone van Harlan Coben Vijftien jaar geleden werden er twee tieners dood gevonden naast een

verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een

verlaten treinspoor: de tweelingbroer van Nap Dumas, Leo, en de dochter van het hoofd van de politie. Velen dachten dat ze samen zelfmoord hadden

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

gepleegd, maar er waren ook dorpsbewoners die dat weigerden te geloven. Nap, die politieagent is geworden, doet er alles aan te achterhalen wat zich die

boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee

zomer afspeelde. Dan worden de vingerafdrukken van zijn vermiste ex-vriendin bij het treinspoor gevonden en komt hij terecht in een wirwar van

bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz ‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in

familiegeheimen en leugens. Geholpen door de inmiddels gepensioneerde politiechef gaat hij op zoek naar de waarheid. Een die laat zien dat

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

samenzweringen, zowel kleine als grote, dodelijk kunnen zijn – zoals we dat van Coben gewend zijn. De pers over Harlan Coben ‘De koning van de

waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de

cliffhanger.’ de Volkskrant ‘De ontknoping is een waar kunststukje.’ Trouw ‘Het is een pageturner pur sang, zoals de lezer die van Coben gewend is, met veel

Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet

vaart en een schijnbaar eindeloze reeks plotwendingen.’ De Telegraaf ‘Coben is gewoon een van de allergrootsten allertijden.’ Gillian Flynn ‘Coben eist al uw

voor niets werd dit boek bedolven onder de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’

aandacht op.’ VN Detective en Thrillergids

Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl

De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen Andy Griffiths 2014-02-28 Deel 2 van de waaaaaaaaaaanzinnig succesvolle boomhutreeks;;;Je kan onze

15 dagen zonder hoofd Dave Cousins 2014-04-05 Binnen vijftien dagen verandert het leven van Laurence en zijn broertje Jay voorgoed... Het leven is niet

knotsgekke kleurplaten terugvinden onder 'Downloads' Ga op bezoek bij Andy en Terry in hun uitgebouwde boomhut, nu met 13 gloednieuwe verdiepingen,

gemakkelijk voor Laurence. Zijn moeder is verslaafd aan de drank en zijn broertje Jay is geobsedeerd door Scooby Doo. Wanneer Laurence hoort van een

waaronder een botsautobaan, een skate-ramp, een arena voor moddergevechten, een antizwaartekrachtkamer, een ijssalon met 78 smaken,waar een ijs-

radioquiz waarmee hij een luxe vakantie kan winnen, denkt hij hiermee alle problemen te kunnen oplossen. Een onbezorgde vakantie zal zijn familie goeddoen.

opscheppende robot werkt, die Edward Schephand heet, en het Labyrint des Doods, dat zo ingewikkeld is dat niemand die er naar binnen is gegaan er ooit

Maar wanneer hun moeder op een dag niet thuiskomt, moet Laurence ineens voor Jay zorgen. Uit angst voor jeugdzorg probeert hij haar verdwijning voor

weer uit is gekomen... althans, tot nog toe niet. Dus waar wacht je op? Kom naar boven!

iedereen geheim te houden... 15 dagen zonder hoofd is een geestig verteld verhaal over familie, vergeving en hoop. En dat alles vanuit het perspectief van een

Onder de sterren der woestijn Nevil Shute 196? In een sfeer van vriendschap zetten twee jonge mannen hun gehele persoonlijkheid in voor de ontwikkeling

vindingrijke puber die het hoofd boven water probeert te houden wanneer alles even tegenzit. 'Dit oprechte, goed vertelde debuut is een genot om te lezen'

van het luchtverkeer in Azië.

Sunday Times

Verloren Harlan Coben 2011-10-09 Myron heeft al jaren niks gehoord van Terese Collins. Niet sinds hun affaire abrupt aan een einde kwam. Haar telefoontje,

Magier Raymond E. Feist 2012-08-23 Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te worden. Op een dag stuiten ze op een

waarin ze hem smeekt om naar Parijs te komen, overrompelt hem dan ook. Toch stapt hij een paar uur later in het vliegtuig. In Parijs blijkt Terese te worden

scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een manier hebben gevonden om door een

verdacht van de moord op haar ex-man. Het politieonderzoek onthult bovendien een lang verborgen familiegeheim. In dit land, waar niemand hem gunstig

scheuring in de werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc een leerling-magiër is, groeien ze langzaam uit tot de helden die

gezind lijkt te zijn, staat Myron er alleen voor om Terese’s onschuld te bewijzen.
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