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De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s
Polen binnenvallen en hij en zijn familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in
concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke grilligheid van kampcommandant Amon Goeth
moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens fabriek aan het werk kan,
ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een
ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te
overleven, maar uiteindelijk zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en
zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op het houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal
van een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de geschiedenis van Europa moest zien te
overleven.
We keken allemaal op Tommy Wallach 2016-01-09 Wat doe je als je weet dat de aarde over twee maanden
kan vergaan? Eliza, Peter, Anita en Andy zitten in het laatste jaar van high school en hebben heel
verschillende ideeën over het leven, de liefde, vriendschap en de toekomst. Maar al die verschillen doen er
opeens niet meer toe als er een komeet ontdekt wordt die de aarde snel nadert. De kans dat de wereld
vernietigd zal worden is ongeveer vijfenzestig procent. Iedereen heeft nog twee maanden om wat van het
leven te maken. Twee maanden om écht te leven. 'Wallach laat de spanning tussen de personages stijgen en
eindigt het verhaal met een schokkende climax.' Publishers Weekly
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-12
De bestemming van Violet en Luke Jessica Sorensen 2015-01-21 Een verhaal over pijn, liefde en nieuwe
kansen Getraumatiseerd door zijn verleden vlucht Luke Price in betekenisloze relaties. Hij trekt zijn eigen
plan en vertrouwt niemand. Tot zijn vrienden Callie en Kayden hem in contact brengen met de mysterieuze,
aantrekkelijke Violet. Violet Hayden heeft haar eigen problemen en is vastberaden iedereen op afstand te
houden. Sinds de moord op haar ouders verdooft ze zichzelf met drank en drugs. Niemand kan haar
bereiken, maar dat verandert wanneer ze de stoere Luke ontmoet. Luke en Violet botsen, maar voelen zich
onmiskenbaar tot elkaar aangetrokken. Ze vechten, vluchten en... worden verliefd. Maar is hun liefde
sterker dan de pijn die ze met zich meedragen?
1984 Chacahoula
Makkelijk Tammara Webber 2014-03-19 Liefde is makkelijk. Het leven maakt het ingewikkeld... In
Makkelijk van Tammara Webber wordt studente Jacqueline na een Halloweenfeestje aangerand. Terwijl ze
worstelt om uit de greep van haar belager te komen, duikt hij ineens op: Lucas, haar redder in nood. En de
mysterieuze Lucas verschijnt ineens op veel meer plaatsen. Hij werkt bij Starbucks op de campus en zit in
de collegezaal bij economie. Ondertussen heeft Jacqueline een steeds spannender e-mailcontact met
bijlesleraar Landon. Landon is leuk en ongecompliceerd, terwijl Lucas van alles voor haar lijkt te
verbergen. Toch voelt ze zich onverklaarbaar tot hem aangetrokken.
Als een herinnering Abbi Glines 2018-05-01 Een nieuwe serie van bestsellerauteur Abbi Glines! - Sea
Breeze meets Rosemary Beach Als een herinnering is het eerste deel van een nieuwe serie van Abbi Glines
waarin de personages van de populaire series Sea Breeze en Rosemary Beach elkaar ontmoeten. Zeven jaar
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nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten en knalverliefd op elkaar werden, brengt het lot Bliss en Nate
weer bij elkaar. Maar is dat sprankje geluk genoeg om hun liefde weer te laten ontbranden?
De jacht op Adele Ned Beauman 2013-08-26 Berlijn 1930. Egon Loeser is een egoïst. Als set designer wil
hij de fameuze zeventiende-eeuwse decorontwerper Lavicini overtreffen en diens teleportatiemachine
verbeteren die bij de eerste vertoning explodeerde en vele dodelijke slachtoffers maakte. Intussen probeert
hij de mooie Adele Hitler geen familie van voor zich te winnen. Zijn omzwervingen voeren hem van de
experimentele theaters in Berlijn via de absintcafés van Parijs naar de filmsets in Los Angeles. Twee
levensvragen drijven hem: wat ging er mis bij Lavicinis truc en waarom moet hij zo veel moeite doen om
Adele in zijn bed te krijgen? In deze historischfuturistische roman slaagt Loeser erin niet één van de
wereldschokkende gebeurtenissen van zijn tijd mee te krijgen. `Een absurd boek: WOII als decor voor
hipster-kritiek. **** Vrij Nederland `Een intellectueel bravourestukje vol bruisende levenskracht. Schrijver
Adam Foulds `Zowel het meest politiek incorrecte als het grappigste boek van dit decennium. Sunday
Telegraph `Onthutsend brutaal, origineel, hilarisch en vreselijk spannend. Sunday Times
`Duizelingwekkend, knap en inventief. Een boek waar je energie van krijgt. Independent
Tweede steen links Darynda Jones 2013-03-19 De stoere, sexy Charley Davidson is een privédetective met
een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig ingeschakeld om moorden op te
lossen. Als Charley en haar beste vriendin Cookie een vermiste vrouw gaan opsporen, blijkt alles
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Ondertussen wordt haar vriendje Reyes geplaagd door
demonen die maar één ding willen: contact met Charley. Lukt het Charley om de vermiste vrouw terug te
vinden en haar geliefden te beschermen tegen het Kwaad? Darynda Jones won met haar debuut Eerste
steen rechts de Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. `De perfecte balans tussen humor en
suspense. Publishers Weekly `Als je niet kunt kiezen tussen de genres thriller, chicklit en fantasy dan is dit
jouw boek. Viva
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-05
Beaverhead National Forest (N.F.), Upper Ruby Cattle & Horse Allotment Management Plan 1992
Gestrand met een miljonair Jessica Clare 2014-10-09 Brönte valt als een blok voor Logan, maar de
verschillen tussen hen zijn miljoenen keren groter dan ze denkt... De miljonairsclub is een geheim
genootschap van zes mannen die hebben gezworen dat ze de top zullen bereiken – tot elke prijs. Inderdaad
zijn ze allemaal onvoorstelbaar rijk geworden. Maar in de liefde hebben ze minder succes... In dit eerste
deel van een nieuwe serie ontmoeten multimiljonair Logan Hawkings en serveerster Brontë elkaarin een
exotisch vakantieoord. Van rust komt echter weinig terecht zodra ze elkaar in de ogen hebben gekeken. Ze
beleven enkele heerlijke nachten samen, maar net als Brontë bereid is zich volledig aan Logan over te
geven, ontdekt ze dat de verschillen tussen hen veel groter zijn dan ze dacht. Miljoenen keren groter...
De boomgaard Amanda Coplin 2013-03-28 Aan het begin van de twintigste eeuw zorgt de teruggetrokken
fruitteler William Talmadge op een uitgestrekt stuk land voor zijn appels en abrikozen alsof het geliefden
zijn. Hij is een zachtaardige man, die troost vindt in zijn werk en zijn omgeving. Op een dag vindt hij twee
tienermeisjes in zijn boomgaard. Ze zijn verwilderd, angstig en allebei zwanger. Talmadge bemoeit zich niet
met hen, maar stuurt hen ook niet weg. Dan verschijnen er op een dag mannen met geweren en de
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verpletterende tragedie die dan plaatsvindt, leidt ertoe dat Talmadge zich over een van de meisjes
ontfermt, maar confronteert hem ook met zijn eigen duistere verleden. Amanda Coplin beschrijft in De
boomgaard het verhaal van drie solitaire zielen die samenkomen door ongeluk en tragedie. Een
adembenemend debuut over een man die de eenzaamheid van zijn bestaan doorbreekt wanneer hij zich
openstelt voor de wereld.
De kunst van fictie James Salter 2016-11-24 Na publicatie van zijn eerste roman in 1957 liet James Salter
zijn veelbelovende militaire carrière schieten om fulltime schrijver te worden. Hij groeide uiteindelijk uit tot
een van de grootste Amerikaanse romanciers. De kunst van fictie biedt een fascinerende inkijk in een
schrijversleven. Salter schrijft openhartig over de afwijzingsbrieven die hij van uitgevers ontving, over hoe
hij niet één maar twee negatieve recensies in The New York Times kreeg voor hetzelfde boek, over de
voordelen van 's morgens dan wel 's nachts schrijven en over geldzorgen die de kop opsteken tijdens lange
middagen. Daarnaast deelt Salter zijn niet-aflatende bewondering voor auteurs en boeken die van grote
invloed zijn geweest op zijn schrijverschap, waaronder het werk van Balzac, Flaubert, Babel, Céline en
Faulkner. Een vraag die Salter in dit boek stelt, is waarom iemand de pen ter hand neemt. Streeft een
schrijver naar rijkdom of naar bewondering? Komt het schrijven voort uit geldingsdrang? Het antwoord dat
hijzelf formuleert is simpel: een wereld waarin niets wordt opgeschreven, zal verdwijnen.
De schaduwvriend Alex North 2020-10-23 De Schaduwvriend van Alex North is een spannende en duistere
thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na De Fluisterman inlost. Voor de fans van
Stephen King en Thomas Harris. De schaduwvriend is de nieuwe thriller van Alex North, die eerder de
bestseller De Fluisterman schreef. In De schaduwvriend herinnert Paul Adams zich nog goed die vreselijke
dag waarop de jonge Charlie Crabtree een van zijn klasgenoten vermoordde. Paul was zowel bevriend met
Charlie als met het slachtoffer. Diezelfde dag verdween Charlie spoorloos en de wildste complottheorieën
doen nog steeds de ronde op internet. Vijfentwintig jaar later verwerkt Paul stukje bij beetje zijn jeugd.
Maar wanneer zijn dementerende moeder een terugval krijgt, kan hij er niet meer omheen: hij moet terug
naar zijn ouderlijk huis. Het duurt niet lang voordat alles uit de hand begint te lopen: zijn moeder is ervan
overtuigd dat er een indringer in huis is, en Paul realiseert zich dat hij wordt gevolgd. Het zet hem aan het
denken: wat is er daadwerkelijk gebeurd op de dag van de moord? Waar zou Charlie nu zijn? De
schaduwvriend is een spannende en duistere thriller, waarmee North de hooggespannen verwachtingen na
De Fluisterman inlost. Over De Fluisterman: **** ‘Een geraffineerde constructie.’ – VN Detective &
Thrillergids ‘Atmosferisch en griezelig spannend.’ – Alex Michaelides, auteur van De stille patiënt
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
20 vragen voor Gloria Martyn Bedford 2016-10-26 Op een saaie doordeweekse dag stapt een nieuwe
jongen Gloria’s klas binnen. En niet zomaar één. Uman is knap en mysterieus, en ook grappig en superslim.
Hij komt meteen naast Gloria zitten en heeft alleen maar oog voor haar. Binnen de kortste keren wordt ze
verliefd. Dus als hij voorstelt om te breken met hun saaie leven en er samen vandoor te gaan, hoeft ze niet
lang na te denken. Ze nemen een tentje mee, gooien hun telefoons weg en gaan samen het avontuur
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tegemoet... Maar wie is deze raadselachtige jongen eigenlijk? En is hij wel te vertrouwen? Wanneer Gloria
eindelijk achter de waarheid over Umans verleden komt is ze mijlenver van huis en stellen haar ouders en
de politie zich de vraag: waar is Gloria?
Ik zal er zijn Holly Goldberg Sloan 2012-08-10 Het is liefde op het eerste gezicht tussen Emily en Sam.
Emily weet zeker dat Sam de ware is voor haar. Hij is niet zo oppervlakkig als andere jongens, hij praat ook
niet steeds over zichzelf en hij is nog knap ook. Maar Sam is geen gewone jongen. Hij en zijn jongere
broertje Riddle gaan niet naar school, wonen in een bouwval en blijven nooit lang op één plek. Hun vader is
voortdurend op de vlucht voor de politie en voor de stemmen in zijn hoofd. Als Sams vader de geheime
liefde tussen Sam en Emily ontdekt, draait hij helemaal door. Hij ontvoert Sam en Riddle en gaat er met
hen in hun busje vandoor. Zullen Sam en Emily elkaar ooit terug zien? `Het mooiste, spannendste en
ontroerendste jeugdboek dat ik in jaren heb gelezen. Francine Oomen `Een ontzettend spannend
overlevingsverhaal, dat zo dynamisch en filmisch is dat je het wel moet verslinden, tot en met het
schitterende einde. Booklist
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-10 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public
resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan
Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
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 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
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 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 is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante vlieg, gekke danspasjes en
een loodzwaar kampeerbed.
1977 David Peace 2011-09-14 Het is zomer in Leeds en de stad is in de ban van het vijfentwintigjarige
regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Detective Bob Fraser en journalist Jack Whitehead hebben
echter andere zaken aan hun hoofd. Er is een moordenaar op pad, en hij heeft het op prostituees gemunt.
Al snel krijgt hij de bijnaam de Yorkshire Ripper. Fraser en Whitehead doen allebei hun uiterste best om de
man op te pakken, maar omdat ze het zelf hebben aangelegd met prostituees raakt het onderzoek in troebel
water. Ondertussen neemt het aantal moorden toe, en het lijkt erop dat Fraser en Whitehead de enigen zijn
die beseffen dat er misschien meer dan een moordenaar aan het werk is.
Emmy en Olivier Robin Benway 2015-07-10 Emmy & Olivier is een meeslepende young adult-roman van
bestsellerauteur Robin Benway. Een heerlijk vakantieboek voor meiden vanaf 13 jaar. Wat doe je als je
beste vriend na tien jaar afwezigheid plotseling op de stoep staat? De zeventienjarige Emmy krijgt de schrik
van haar leven wanneer haar buurjongen na tien jaar vermissing plotseling weer voor de deur staat. Olivier
en zij waren onafscheidelijk tot hij op zijn zevende ontvoerd werd. Zijn verdwijning zette haar wereld op
zijn kop. Zou Olivier haar na al die jaren nog herkennen? Is er iets over van hun speciale band? Tijdens
geheime surfdates leert Emmy Olivier opnieuw kennen. Hij is veranderd – langer, breder, mannelijker –
maar nog net zo leuk. Wat is er precies gebeurd op zijn zevende? En welke rol speelt Emmy in dit drama?
Reacties op de boeken van Robin Benway: ‘Benways hoofdpersonen zijn levensecht.’ – Romantic Times ‘Een
aangename explosieve cocktail van geheimen, misverstanden en liefde’ – YA ‘Een heerlijk boek voor
jongeren vanaf circa dertien jaar’ – NBD Biblion Robin Benway brak wereldwijd door met Bonustrack, dat
in Nederland werd genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. Inmiddels heeft ze vier succesvolle
jeugdromans geschreven. Robin woont in Los Angeles en is verslaafd aan muziek.
Omdat ik het zeg Beth Kery 2014-04-11 Een heerlijke roman in acht delenAls kunstenares Francesca haar
nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar
compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van
een stormachtige en sensuele verhouding.Deel 5Verschrikt door Francesca s diepgaande gulle reactie op
hem betwijfelt Ian zijn vermogen afstand te houden van haar levendige schoonheid. Ze is als vuur in zijn
bloed, ze bespeelt hem als geen andere vrouw. En iedere keer als hij haar aanraakt voelt hij zijn behoefte
groeien totaal bezit van haar te nemen...
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Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna
gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze
Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en Tate
worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als
hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld
nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde
politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles.
Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en
romans voor volwassenen.
En de bruid sloot de deur Ronit Matalon 2019-03-19 ‘En de bruid sloot de deur’ van Ronit Matalon is een
onderhoudende roman over Arabische joden in Israël en een subtiel commentaar op de positie van de
vrouw. Matalon dient in één adem genoemd te worden met Yehoshua, Oz en Grossman. In ‘En de bruid
sloot de deur’ van Ronit Matalon sluit bruid Margi zich kort voordat het huwelijk wordt voltrokken op in
haar kamer. Niemand weet waarom. De bruid zwijgt in alle toonaarden, wat bij de overige familieleden een
stroom van herinneringen op gang brengt en sluimerende irritaties tot een uitbarsting doet komen.
Bruidegom Matti twijfelt aan Margi’s liefde, haar moeder Nadja herinnert zich haar verloren man en
kinderen en de ouders van Matti denken direct aan de kosten die zij gemaakt hebben. Dan doet
grootmoeder Savtona nog een laatste poging om de bruid de deur te laten openen. Matti raakt ervan
overtuigd dat Margi’s beslissing gerespecteerd moet worden. Misschien weigert ze alleen te voldoen aan de
sociale normen en rebelleert ze tegen de rol die haar wordt opgelegd? Ronit Matalon groeide op in Ganei
Tikva in Israël. Ze studeerde literatuur en filosofie aan de universiteit van Tel Aviv en werkte als journalist
en als criticus voor onder meer Haaretz.
Library Kiss Kasie West 2017-11-16 Ik rende de hele bibliotheek door, op zoek naar een andere uitweg.
Zes deuren leidden naar buiten, maar zaten stuk voor stuk op slot. Daar zat ik dan – met de kou die onder
mijn huid kroop – gevangen in een grote, lege bibliotheek. Autumn raakt per ongeluk ingesloten in een
bibliotheek. Ze verwacht dat haar vriendinnen of haar bijna-vriendje haar wel komen redden. Als dat niet
gebeurt, dringt de realiteit zich op: hoe moet ze een lang weekend overleven in de bibliotheek? Dan blijkt
dat ze niet alleen is: Dax, een jongen van school, heeft zich bewust laten insluiten in het gebouw...
Het einde van mijn verslaving 2009
Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21 Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie Low heeft het hart
van Cage gebroken nadat ze een relatie met Marcus in Alleen voor haar. Het leven van Cage begon
langzaamaan van de rails te raken, eindigend in een arrestatie voor beschonken rijden. Om zijn
baseballbeurs te kunnen behouden - het enige waar hij naast Low om geeft - moet Cage een zomerbaantje
zien te vinden. Weg van Sea Breeze. Op een boerderij, met een hoop koeien en zonder hete meisjes.
Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van de boerderij
blijkt een knappe maar chagrijnige dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen en verdriet in haar
ogen. Hij wil niets liever dan haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de schuur, maar is hij wel klaar
voor de consequenties?
Vicious LJ Shen 2020-08-28 ‘De koningin van de klootzakken is terug en Vicious is de nieuwe koning’ Goodreads.com - Emilia Ze zeggen dat liefde en haat hetzelfde gevoel zijn, ervaren onder andere
omstandigheden. Het is waar. De man waarover ik ’s nachts droom, is ook de man die me opjaagt in mijn
nachtmerries. Hij is een briljant advocaat. Een crimineel. Een beeldschone leugenaar. Een duivel en een
engel, een monster en een geliefde. Tien jaar geleden dwong hij me te vertrekken uit het plaatsje aan de
kust waar we woonden. Nu is hij in New York om me op te halen. En pas als ik met hem meega, laat hij me
met rust. Vicious Ze is een kunstenares die maar amper kan rondkomen. Prachtig en ongrijpbaar, zoals
kersenbloesem. Tien jaar geleden stormde ze onaangekondigd mijn leven binnen en zette alles op z’n kop.
Daar heeft ze een prijs voor moeten betalen. Emilia LeBlanc is off limits. Ze is de ex van mijn beste vriend.
De vrouw die mijn meest duistere geheim kent. Dat zou me wel van haar spoor af moeten houden, maar dat
doet het niet. Ze haat me. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Ze kan maar beter aan me beginnen te
wennen, want ik laat haar niet los voor ik klaar ben met haar.
Bulletin of the Atomic Scientists 1983-08 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public
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resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan
Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
Ze zullen verdrinken in hun moeders tranen Johannes Anyuru 2018-03-20 Op een winteravond plegen
drie jongeren een terroristische aanslag in een boekhandel waar een cartoonist een lezing houdt. De jonge
vrouw die de taak heeft het geweld te filmen, is de enige die de aanslag overleeft. Twee jaar later bezoekt
een schrijver haar in een tbs-kliniek. Ze vertelt hem haar levensverhaal: vanuit de toekomst is ze naar deze
tijd gezonden. Geïntrigeerd probeert de schrijver de waarheid te ontrafelen. Die blijkt gruwelijker dan hij
had kunnen bevroeden.
Bulletin of the Atomic Scientists 1984-04 The Bulletin of the Atomic Scientists is the premier public
resource on scientific and technological developments that impact global security. Founded by Manhattan
Project Scientists, the Bulletin's iconic "Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer world.
De jacht Elle Kennedy 2020-04-18 Het eerste deel in de sexy Briar U-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn
los van elkaar te lezen. Er wordt altijd gezegd dat tegenpolen elkaar aantrekken. Dat lijkt te kloppen, want
ik snap echt niet waarom ik me anders zo aangetrokken voel tot Colin Fitzgerald. Hij is helemaal niet mijn
type: hij zit onder de tattoos en is gek op gamen en ijshockey. Bovendien denkt hij dat ik oppervlakkig ben.
En er zijn nog meer problemen: - Hij is heel goed bevriend met mijn broer. - Zijn beste vriend is verliefd op
me. - En ik woon met hem in één huis. Eigenlijk doet dat er allemaal niet toe. Ik heb genoeg aan mijn hoofd
en hij heeft me heel duidelijk gemaakt dat hij me niet ziet zitten, ook al knettert het altijd tussen ons. Maar
mocht mijn sexy huisgenoot ooit van gedachten veranderen, dan weet hij me te vinden... De jacht is het
eerste deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen
zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde
omgeving afspeelt, getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in Nederland en België al
meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Omdat ik van jou ben Beth Kery 2014-05-23 Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares Francesca
haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian brengt haar
compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het begin van
een stormachtige en sensuele verhouding. Deel 8 Francesca weet dat er maar één oplossing is: Ian volgen
naar Londen en hem laten zien dat ze niet wil dat hij alleen lijdt. Maar als Ians verleden en zijn innerlijke
pijn onthuld worden, ervaart hij een bijna ondraaglijke, ontvlambare mix van emoties voor de vrouw die het
heeft aangedurfd hem lief te hebben. Nadat hij de grenzen van zijn angst heeft blootgegeven aan Francesca
vraag hij zich af of hij haar voorgoed kwijt is. Kan hij zich genoeg aanpassen en compromissen sluiten voor
echte intimiteit en de liefde?
Omdat je het moet inzien Beth Kery 2014-03-28 Een heerlijke roman in acht delen Als kunstenares
Francesca haar nieuwe opdrachtgever Sir Ian Noble ontmoet, springen de vonken er meteen vanaf. Ian
brengt haar compleet van haar stuk. Hij wil haar dolgraag beter leren kennen in de slaapkamer. Dat is het
begin van een stormachtige en sensuele verhouding. Deel 4 Waar en wanneer Ian en Francesca ook
samenkomen, van een luxe privéjet tot een gewaagde rendez-vous in een chic hotel, de vonken vliegen er
elke keer vanaf. Maar als Francesca een ochtend alleen is, ontdekt ze een onverwachte nieuwe kant van
Ian. Is het woede, jaloezie, of nog iets anders?
De verdwenen orde Steve Berry 2019-04-23 Steve Berry – De verdwenen orde (The Lost Order), voor de
fans van Dan Brown en Ken Follett. Ridders van de Gouden Cirkel was het grootste geheim genootschap in
de Amerikaanse geschiedenis. Ze vergaarden miljarden aan gestolen goud en zilver, wat door het hele land
verborgen werd. Nu, ruim honderdvijftig jaar later zijn twee nazaten van de Ridders op zoek naar de
schatten. Cotton Malone raakt betrokken op een manier die hij niet had kunnen voorzien. Via de
achterkamers van het Smithsonian instituut, de bossen in Arkansas tot de bergen in Nieuw Mexico; de jacht
op een lang verloren schat is niet zonder gevaar, vooral nu politiek Washington zich erin mengt... De
boeken van Steve Berry wordt alom geprezen vanwege hun rijkdom aan historische details en de grondige
research. ‘Steve Berry leert je bij elk boek weer veel over de geschiedenis en hij combineert dat met een
ongekende vaart en spanning.’ David Baldacci
Grayson Lisa Eugene 2014-10-03 Adult contemporary romance. Intended for readers 18+ An insane love
that will keep you from falling---or push you right off the edge. All she needed was a job... The last thing
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twenty-four year old grad student Angie Roberts needs is to worry about her new boss's father. After all,
she's never even seen him. He remains sequestered upstairs in a house that looks like it should be the main
feature in an episode of Hoarders. She had no idea the house was such a dump when she took the job. But
she's concerned about the safety and health of the old man living under such horrid conditions. What she
got was a mystery... Despite warnings not to venture upstairs, she wanders up to the second floor. What she
sees is shocking. The man she finds is a gorgeous, sexy, middle-aged man-- and he's stepping out of the
shower. But something is definitely not right. Why would this wealthy, handsome man live in a house in
such disrepair while his nine-teen year old son resides in a lavish pent-house? Why does he hide away from
society? Why does he come to her rescue and then run away? What she discovered was heartbreaking...
Angie learns that forty-four year old Grayson Whitmore suffers from schiz-ophrenia. Paranoid, he retreats
into his own world. What she ended up with was a treasure... Angie is determined to get through to
Grayson. They form a friendship that blazes into an inconceivable love fired with raging passion. Angie
must now come to Grayson's rescue because the wicked that has been perpetrated on him is
unconscionable. First, though, she must gain the trust of a man whose mind does not allow for such a thing.
Als rozen weer bloeien Kathleen Woodiwiss 2013-06-01 Erienne Fleming bezit een zeldzame schoonheid.
Haar stralende ogen, haar sensuele mond en haar weelderige vormen verzekeren haar van de unanieme
bewondering van alle mannen die haar pad kruisen. Ze leidt een onafhankelijk, zorgeloos leventje, totdat
haar drankzuchtige, aan lager wal geraakte vader zijn speelschulden niet langer kan betalen en gedwongen
is zijn dochter bij opbod te verkopen.Zo eindigt haar onbekommerde en ongebonden bestaan van de ene
dag op de andere. Ze wordt lady Saxon, kasteelvrouwe van een uitgestrekt landgoed en gemalin van een
man wiens altijd achter een masker schuilgaande gelaat angst en medelijden opwekt. Doch Erienne merkt
al gauw dat haar geheimzinnige echtgenoot uitblinkt in edelmoedigheid en ondanks haar felle verzet tegen
dit gedwongen huwelijk raakt zij in de ban van zijn charme. Ze vat een genegenheid voor hem op die in
luttele maanden uitgroeit tot een diepgewortelde liefde.Toch vindt zij nergens rust, want in haar
herinnering keert steeds weer Christopher Seton terug, een exotische vreemdeling met een bijzonder knap
voorkomen, die haar vader eens van vals spel beschuldigde, haar broer tijdens een duel verwondde maar
die desalniettemin een onuitwisbare indruk op haar maakte.Erienne's hart wordt verscheurd door de liefde
voor haar wettige echtgenoot en de ongekende hartstochten die een vreemdeling in haar wakker riep. Haar
leven wordt een kwelling, totdat haar echtgenoot bij een jacht op brandstichters gewond raakt en zij het
geheim ontdekt dat hij zo lang voor haar verborgen heeft weten te houden.
Feo en de wolven Katherine Rundell 2018-11-15 Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van
Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen en wordt beschouwd als een van de belangrijkste
Britse jeugdboekenauteurs van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands
verschijnt. Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie. Haar
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moeder leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo lijkt een
speciale band te hebben met drie van de wolven die altijd in de buurt van hun huis rondzwerven. Dan wordt
Feo’s moeder gevangengenomen door het leger. Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde
landschap onderneemt om haar moeder te bevrijden, leren de wolven haar hoe ze moet overleven in een
gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The
Rooftoppers en The Explorer (verschijnen nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de
Costa Children’s Book Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van
Katherine Rundell is anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op
en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te komen tegen het kwaad. Feo en de wolven is
spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle
jeugdroman, van een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
De vermiste boordschutter Seth Meyerowitz 2015-12-18 ‘De verloren boordschutter vertelt het
spannende verhaal van een opmerkelijke Amerikaan, die boven bezet gebied werd neergehaald tijdens WO
II en verbazingwekkend genoeg zes maanden lang de nazi’s een stap voor was [...] Een ijzingwekkend,
indrukwekkend verhaal dat je niet wilt missen.’ – Alex Kershaw, New York Times-bestsellerauteur van De
bevrijder De in de Bronx geboren Arthur Meyerowitz was in 1943 op zijn tweede missie toen het
gevechtsvliegtuig waar hij in zat boven Frankrijk werd neergeschoten. Hij was een van de twee mannen in
de B-24 Liberator die de crash overleefde en niet gelijk gevangen werd genomen. Na uit het vliegtuigwrak
gevlucht te zijn, klopte Meyerowitz aan bij een afgelegen boerderij waar hij door de bewoners snel binnen
werd gelaten. Gelukkig voor hem had zijn gastheer niet alleen een afkeer van nazi’s, maar had hij ook
nauwe banden met de Franse verzetsgroep Morhange en diens oprichter, Marcel Taillandier. Meyerowitz
ontwikkelde een hechte vriendschap met hem, en de verzetsleider zorgde ervoor dat Meyerowitz via
verschillende safehouses naar Zuid-Frankrijk werd gebracht en zo uit handen van de Gestapo bleef. De
vermiste boordschutter is gebaseerd op recent vrijgegeven materiaal, exclusieve interviews en uitvoerig
onderzoek naar het Franse verzet, en vertelt het spannende en enerverende verhaal van Meyerowitz’
benarde periode in Toulouse – waar hij zich voor moest doen als doofstomme en samenwerkte met de
eveneens neergehaalde Britse piloot Richard Frank Wharton Cleaver om uit handen van de nazi’s te blijven.
Daarnaast lezen we over zijn huiveringwekkende weg naar vrijheid, met een hachelijke torek over de
Pyreneeën en de tocht op een vissersboot terwijl er Duitse onderzeeërs rondvoeren en Duitse
gevechtsvliegtuigen boven hem vlogen. Het boek bevat foto’s en plattegronden en is een persoonlijk en
fascinerend verhaal over onderduiken en verzetshelden. Het geeft daarnaast niet alleen een levensecht
verslag van taaiheid, doorzettingsvermogen en ontsnappen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar is
vanwege het onlangs vrijgegeven materiaal een zeer waardevol oorlogsdocument.
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