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poëtisch […] slavernijepos, dat tegelijk een loﬂied op de tijdloze kracht van de liefde is; óók de
liefde tussen twee zwarte mannen.' Het Parool 'Jones bewijst dat hij een buitengewone schrijver
is, die poëzie haalt uit elk beeld en elke weerkaatsing van het licht.' The New York Times 'De
profeten […] roept het beste van Toni Morrison op, maar is tegelijkertijd een uniek en virtuoos
werk.' The Guardian 'Een schitterend portret van black queerness en een somber verslag van
slavernij in het vooroorlogse Zuiden, opgeschreven in Jones’ lyrische maar indringende proza.'
TIME
Talking Book Topics 2011
Day of the Djinn Warriors P. B. Kerr 2009-08-01 After getting help for their father, who is cursed
with rapid aging, twelve-year-old djinn twins John and Philippa and friends travel through the spirit
world in search of Faustina, the only one who can keep their mother from becoming the Blue
Djinn, and discover a link to museum thefts and hauntings throughout the word.
Field Gray Philip Kerr 2011-04-14 This Edgar® Award-nominated novel in Philip Kerr’s New York
Times bestselling Bernie Gunther series reveals the cynical, hard-boiled detective’s harrowing
history as an unwilling SS oﬃcer in World War 2. During his eleven years working homicide in
Berlin's Kripo, Bernie Gunther learned a thing or two about evil. Then he set himself up as a
private detective—until 1940 when Heydrich dragooned him into the SS's ﬁeld gray uniform and
the bloodbath that was the Eastern Front. Spanning twenty-ﬁve tumultuous years, Field Gray
strides across the killing ﬁelds of Europe, landing Bernie in a divided Germany at the height of the
Cold War—revealing a treacherous world where the ends justify the means and no one can be
trusted...
Transfermaand Philip Kerr 2015-01-15 Scott Manson is assistent-trainer van een Londense
voetbalclub in de Premier League. De eigenaar is de bepaald niet brandschone, maar steenrijke
Oekraïense oligarch Viktor Sokolnikov en de club wordt geleid door de Portugese trainer Joao
Zarco. Als de ﬂamboyante Zarco vlak voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Newcastle United
verdwijnt en dood in het stadion wordt teruggevonden, blijkt het in de club om meer te gaan dan
alleen voetbal. Zarco heeft een oneindige lijst vijanden, onder wie veel spelers bij wie hij door zijn
grote mond veel kwaad bloed heeft gezet. Sokolnikov zit niet te wachten op een diepgaand
onderzoek naar zijn zaken en probeert de teugels in handen te houden door Scott een lucratief
voorstel te doen: als hij erachter kan komen wie de moord heeft gepleegd, wordt hij Zarco’s
opvolger.
Sirene Angie Sage 2012-12-10 Septimus gaat samen met zijn vrienden Jenna en Beetle op weg
naar het Huis van Foryx. Als zijn draak Brandneus onderweg ernstig gewond raakt moeten ze een
tussenstop maken op een van de zeven Sirene-eilanden. Het is er prachtig, maar Septimus heeft
het gevoel dat hij in de gaten gehouden wordt. Ook hoort hij een betoverend mooie stem die hem
roept. Als de Magieke Syrah, die op het eiland woont, hem vertelt dat er een complot is gesmeed
tegen het kasteel van Marcia, weet Septimus dat hij in moet grijpen. Maar kan hij zich losmaken
van de betoverende stem van de Sirene?
Signal Journal 2006
The Book Whisperer Donalyn Miller 2009-03-16 Turn any student into a bookworm with a few easy

The Grave Robbers of Genghis Khan Philip Kerr 2011 The conclusion to a best-selling series ﬁnds
the Djinn twins hunting down a nefarious character who has robbed the grave of the historical
Genghis Khan, a quest that is complicated by devastating volcanic eruptions throughout the
world.
The Other Side of Silence Philip Kerr 2016-03-29 When Bernie Gunther takes on a blackmail
case and gets involved in the aﬀairs of British spies, the former detective risks exposing his own
dark past in this thrilling novel hailed by The New York Times Book Review as “one of Kerr’s best.”
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 1956. Having gone into hiding in the French Riviera, Bernie Gunther is
working as a concierge at the Grand-Hôtel under a false name. His days and nights consist of
maneuvering drunks to their rooms, shooing away prostitutes in search of trade, and answering
the mindless questions posed by the absurdly rich guests—needless to say, he’s miserable. Now,
the man who was once a homicide detective and unwilling SS oﬃcer in Hitler’s Third Reich is
simply the person you turn to for touring tips or if you need a bridge partner. As it just so
happens, a rich and famous writer needs someone to ﬁll the fourth seat in a regular game at the
Villa Mauresque. But Somerset Maugham wants Bernie to help him get out of a game far more
dangerous than bridge. Maugham is being blackmailed—perhaps because of his unorthodox
lifestyle, or perhaps because, once upon a time, Maugham worked for the British Secret Service...
For Younger Readers 2008
Eye of the Forest (Children of the Lamp #5) P.B. Kerr 2011-10-01 Another highly imaginative and
magical story in bestselling author P. B. Kerr's Children of the Lamp series is now in paperback!In
their latest adventure, John and Philippa Gaunt ﬁnd themselves tangled up in a spellbinding
mystery that takes them deep into the heart of the Amazon jungle in book ﬁve of the NY TIMES
bestselling Children of the Lamp series. When a collection of Incan artifacts goes missing, the Blue
Djinn of Babylon dispatches the twins and Uncle Nimrod to recover them. Along the way, though,
John and Philippa encounter their friend Dybbuk, who was drained of his djinn powers but is
determined to get them back.
De profeten Robert Jones jr. 2021-06-30 Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee
jongens en de allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit De profeten spreekt een poëtisch,
hartstochtelijk humanisme.' De Groene Amsterdammer Isaiah was van Samuel en Samuel was
van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou ook altijd zo blijven. In elkaars aanwezigheid waren
hun lichamen niet langer een lege huls en vonden ze een reden voor hun bestaan. Maar wanneer
de plantage zich tegen hen keert, wordt hun liefde ineens gezien als een gevaar voor de harmonie
onder hun lotgenoten. In deze hartverscheurende roman roept Robert Jones jr. de stem op van
zowel de onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo de ziel van de slavernij bloot. De profeten
is een verhaal over de pijn van de slavernij, maar ook over de hoop en de schoonheid van de
liefde. De pers over De profeten: 'Met De profeten heeft Robert Jones jr. een roman geschreven
die een waardige plaats verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison, Colson Whitehead,
Alice Walker, Ralph Ellison en vele andere schrijvers die de Amerikaanse literatuur veelstemmiger
hebben gemaakt en de Amerikaanse geschiedenis veelzijdiger.' De Groene Amsterdammer 'Een
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and practical strategies Donalyn Miller says she has yet to meet a child she can’t turn into a
reader. No matter how far behind Miller's students might be when they reach her 6th grade
classroom, they end up reading an average of 40 to 50 books a year. Miller's unconventional
approach dispenses with drills and worksheets that make reading a chore. Instead, she helps
students navigate the world of literature and gives them time to read books they pick out
themselves. Her love of books and teaching is both infectious and inspiring. In the book, you’ll
ﬁnd: Hands-on strategies for managing and improving your own school library Tactics for helping
students walk on their own two feet and continue the reading habit after they’ve ﬁnished with
your class Data from student surveys and end-of-year feedback that proves how well the Miller
Method works The Book Whisperer includes a dynamite list of recommended "kid lit" that helps
parents and teachers ﬁnd the books that students really like to read.
False Nine Philip Kerr 2015-11-05 Just because football is a game, it doesn't mean you have to
play fair. Football manager Scott Manson needs a new job, but ﬁnding one in the star-studded
world of international football isn't easy. A new position in Shanghai turns out to be part of an
elaborate sting operation – and in Barcelona, he's not hired as a football manager, but as a
detective. Barca's star player is missing, and Scott has a month to track him down. As Scott
follows the trail from Paris to Antigua, he encounters corrupt men, wicked women, and the rotten
heart of the beautiful game...
A Quiet Flame Philip Kerr 2008-10-02 Argentina, 1950: Bernie Gunther arrives in Buenos Aires
only to be caught up in the hunt for a killer. A young girl has been murdered in circumstances that
strongly resemble those of Bernie's ﬁnal case as a Berlin homicide detective, a case he didn't
solve. The local chief of police is convinced that the killer is to be found among the several
thousand ex-Nazis who have come to Argentina since 1945. So who better than Bernie Gunther to
help track him down?
Prayer Philip Kerr 2014-05-06 Acclaimed for his historical mysteries, the New York Times
bestselling author of the Bernie Gunther series seamlessly shifts to a present-day setting in this
intense psychological thriller. Gil Martins, an agent with the FBI’s Domestic Terrorism Unit in
Houston, sees the violence wrought by extremists of all kinds. Gil has always been on the side of
justice—until he learns something that shakes his faith in the system, in himself, and in God.
Desperate, he prays, begging to know God is there. When a serial killer begins targeting the
morally righteous at the same time that a number of secular icons come under attack, Gil realizes
that his prayers are being answered in a most terrifying way.
The Lady from Zagreb Philip Kerr 2015-04-07 In this Edgar® Award-nominated novel in Philip
Kerr’s New York Times bestselling series, former detective and unwilling SS oﬃcer Bernie Gunther
is on the hunt for a beautiful femme fatale... Berlin, 1942. Three players take the stage. The ﬁrst,
a gorgeous actress—the rising star of a giant German ﬁlm company controlled by the Propaganda
Ministry. The second, the very clever, very dangerous Propaganda Minister Joseph Goebbels—a
close conﬁdant of Hitler, ambitious schemer, and ﬂagrant libertine. Finally, there's Bernie
Gunther—a former Berlin homicide bull now forced to run errands at the Propaganda Minister’s
command. When Goebbels tasks Bernie with ﬁnding the woman the press have dubbed “the
German Garbo,” his errand takes him from Zurich to Zagreb to the killing ﬁelds of Croatia. It is
there that Bernie ﬁnds himself in a world of mindless brutality where everyone has a hidden
agenda—perfect territory for a true cynic whose instinct is to trust no one.
If the Dead Rise Not Philip Kerr 2010-04-03 Bernie Gunther's sixth outing delivers all the hardboiled, fast-paced and quick-witted action we expect of him. Berlin is preparing to host the 1936
Olympics, and Jews are being expelled from all German sporting organisations. Bernie Gunther,
forced to resign as a homicide detective with Berlin's Criminal Police, is now house detective at
the famous Adlon Hotel. Two bodies are found - a businessman and a Jewish boxer, and Bernie is
drawn into the lives of various hotel guests. One, beautiful left-wing journalist, is intent on
persuading America to boycott the Olympiad. The other, a Chicago gangster, wants to use the
Olympics to enrich himself and the Chicago mob. As events unfold, Bernie uncovers a vast
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network of corruption and racketeering, led by those who want a slice of the fortune the Nazis are
spending to showcase Germany to the world.
The Day of the Djinn Warriors Philip Kerr 2008 Djinn twins John and Philippa are oﬀ on another
whirlwind adventure that takes them around the globe and into unknown worlds. And it's a race
against time as they attempt to rescue their mother from her fate as the Blue Djinn of Babylon. An
aging curse has been placed on their father and if the twins are gone too long, he'll rapidly
become an old man. Meanwhile, museums all over the world are reporting robberies of valuable
jade from their collections, as well as bizarre hauntings. As the twins and their friends travel
around the globe on their rescue mission, they notice that something very strange is happening:
An evil force has awakened the terracotta warriors created by an ancient Chinese emperor, and
someone with very bad intentions has cast a spell possessing the soldiers with wicked spirits. And
now, the very fate of the world hangs in the balance. Can the twins stop the mysterious terracotta
warriors, rescue their parents, AND save the world before it's too late?
The Grave Robbers of Genghis Khan (Children of the Lamp #7) P.B. Kerr 2011-11-01 The
ﬁnal installment of bestselling P. B. Kerr's magical Children of the Lamp series!Djinn twins John
and Philippa are oﬀ on another enchanting, and dangerous, adventure in the last book in the
bestselling Children of the Lamp series. As volcanoes begin erupting all over the world, spilling
golden lava, the twins must go on a hunt for the wicked djinn who wants to rob the grave of the
great Genghis Khan. Can the twins stop this latest disaster before the world is overwhelmed? Join
John and Philippa, their parents, Uncle Nimrod, and Groanin as they must defeat an evil more
powerful than any they've ever faced before. . . .
Research Philip Kerr 2014-06-30 If you want to write a murder mystery, you have to do some
research... In a luxury ﬂat in Monaco, John Houston's supermodel wife lies in bed, a bullet in her
skull. Houston is the world's most successful novelist, the playboy head of a literary empire that
produces far more books than he could ever actually write. Now the man who has invented
hundreds of best-selling killings is wanted for a real murder and on the run from the police, his life
transformed into something out of one of his books. And in London, the ghostwriter who is really
behind those books has some questions for him too...
Crossover Fiction Sandra L. Beckett 2010-11-24 In Crossover Fiction, Sandra L. Beckett explores
the global trend of crossover literature and explains how it is transforming literary canons,
concepts of readership, the status of authors, the publishing industry, and bookselling practices.
This study will have signiﬁcant relevance across disciplines, as scholars in literary studies, media
and cultural studies, visual arts, education, psychology, and sociology examine the increasingly
blurred borderlines between adults and young people in contemporary society, notably with
regard to their consumption of popular culture.
Liefde kent veertig regels Elif Shafak 2013-02-26 Ella Rubenstein is veertig jaar oud en niet
gelukkig getrouwd, als ze een baan als proeﬂezer aanneemt voor een literair agentschap. Opeens
staat haar leven op z’n kop. Haar eerste opdracht is het lezen van een manuscript over de oude,
beroemde en mystieke soeﬁ Rumi, gepassioneerd dichter en advocaat van de liefde.
Langzaamaan realiseert ze zich dat dit dertiende-eeuwse levensverhaal haar eigen verhaal
weerspiegelt. Ze stelt zich open voor nieuwe mogelijkheden en omarmt zo de tijdloze boodschap
van deze spirituele dichter.
Prague Fatale Philip Kerr 2012-04-17 Former detective and reluctant SS oﬃcer Bernie Gunther
must inﬁltrate a brutal world of spies, partisan terrorists, and high-level traitors in this “clever and
compelling”(The Daily Beast) New York Times bestseller from Philip Kerr. Berlin, 1941. Bernie is
back from the Eastern Front, once again working homicide in Berlin's Kripo and answering to
Reinhard Heydrich, a man he both detests and fears. Heydrich has been newly named
Reichsprotector of Czechoslovakia. Tipped oﬀ that there is an assassin in his midst, he orders
Bernie to join him at his country estate outside Prague, where he has invited some of the Third
Reich's most odious oﬃcials to celebrate his new appointment. One of them is the would-be
assassin. Bernie can think of better ways to spend a beautiful autumn weekend, but, as he says,
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“You don't say no to Heydrich and live.”
Als de doden niet herrijzen Philip Kerr 2016-01-16 Voor de lezers van John Le Carré en Robert
Harris Als de doden niet herrijzen was VN-thriller van het jaar Berlijn 1934. De nazi’s zijn anderhalf
jaar aan de macht en de stad bereidt zich voor op de Olympische Spelen van 1936. Sinds zijn
gedwongen ontslag bij de politie is Bernie Gunther als privédetective in dienst van het beroemde
Adlon hotel. Hier raakt hij na de ontdekking van twee lijken, dat van een zakenman en een Joodse
bokser, betrokken bij de activiteiten van twee hotelgasten. De een is een linkse journaliste die
Amerika wil bewegen de Spelen in Berlijn te boycotten; de ander een Duits-Joodse gangster, die
de Spelen wil gebruiken om zichzelf en de maﬃa te verrijken. Bernie komt op het spoor van een
veelomvattend netwerk, dat uit is op de grote sommen geld die de nazi’s bereid zijn te spenderen
om daarmee het ‘nieuwe’ Duitsland aan de wereld te kunnen tonen. Het is een complot dat zijn
eﬀect pas twintig jaar later sorteert, in het Cuba van voor de revolutie. De pers over de boeken
van Philip Kerr ‘Behoort tot het beste wat ooit op thrillergebied is verschenen!’ de Volkskrant ‘Een
perfecte mix van ﬁctie en geschiedenis.’ VN Detective en Thrillergids ‘Op ingenieuze wijze weet
Kerr de twee verhaallijnen te verweven.’ Het Parool ‘Kerrs fameuze mix van goed
gerechercheerde, gruwelijke realiteit en ﬁctie werkt in dit boek wederom uitstekend.’ Trouw
Een stille vlam Philip Kerr 2011-10-07 1950. Bernie Gunther is met vele Duitse landgenoten naar
Buenos Aires uitgeweken, waar alleen de hoofdcommissaris van de politie zijn identiteit kent. Dan
wordt een jong meisje vermoord onder gruwelijke omstandigheden, die verdacht veel lijken op die
van de laatste zaak waar Bernie aan werkte in Duitsland en die hij nooit wist op te lossen. Het
hoofd van de geheime politie vermoedt dat de moordenaar moet worden gezocht onder een van
de duizenden ex-nazi’s die na 1945 in Argentinië zijn neergestreken. Wie anders dan Bernie
Gunther kan hij vervolgens om hulp vragen? In de zoektocht naar de dader komt Bernie meer te
weten dan waar de Argentijnse geheime dienst op had gerekend. Opnieuw een indrukwekkende
thriller met Bernie Gunther in de hoofdrol, in een verhaal dat zich deels afspeelt in het
vooroorlogse Duitsland, maar voor het grootste deel in het Argentinië van de jaren vijftig, toen
Juan en Evita Peron op het hoogtepunt van hun macht waren.
Een nieuwe dageraad Alwyn Hamilton 2018-08-17 Een nieuwe dageraad is het derde en laatste
deel van de bloedstollende YA-serie van Alwyn Hamilton, die in 2016 werd uitgeroepen tot Best
Debut Goodreads Author. Eerder verschenen Rebel in de woestijn en Verrader van de troon,
waarin schietheldin Amani centraal staat. Toen Amani het slaapstadje waar ze opgroeide achter
zich liet, had ze nooit gedacht dat ze aan een revolutie zou meedoen, laat staan dat ze er een zou
leiden. Maar ze heeft weinig keus als Rebellenprins Ahmed gevangengenomen wordt door de
wrede sultan. Gewapend met haar revolver en haar gezonde verstand zet ze een
bevrijdingsmissie op touw. Maar wanneer de strijd met de vijand steeds grimmiger wordt en
Amani veel verliezen lijdt, vraagt ze zich af of ze wel de juiste leider is... Een schoolvoorbeeld van
YA: met actie, avontuur, romantiek, magie, humor en een originele setting. ‘Hamilton wisselt
actievolle scènes af met humoristische passages, maar maakt ook ruimte voor emotionele en
indrukwekkende gebeurtenissen.’ Hebban.nl
Bloed en beenderen Tomi Adeyemi 2018-03-20 Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The
Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in
Orïsha mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid
met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest
kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder ophingen nog levendig herinneren.
Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later
krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de
vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu
voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt
misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een
van de grootste boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een
meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als
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ras, politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen
Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het
snelle tempo schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden
heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van
Legend en Warcross
Popular Series Fiction for K-6 Readers Rebecca L. Thomas 2009 Presents librarians and
teachers with information on more than 1,200 ﬁction series for children in kindergarten through
sixth grade, providing annotations, a listing of titles, important characters, genre, author
biography, grade level, and major themes.
Children of the Lamp P. B. Kerr 2008 "After getting help for their father, who is cursed with
rapid aging, 12-year-old djinn twins John and Philippa and friends travel through the spirit world in
search of Faustina, the only one who can keep their mother from becoming the Blue Djinn"
(publisher).
Idris, hoeder van het licht Anita Nair 2016-04-23 Het is het jaar 1659. Idris, een zeer bereisde
Somalische koopman, ontmoet door een speling van het lot zijn zoon Kandavar, die hij niet kende.
Kandavar is de vrucht van een middernachtelijk rendez-vous in Malabar, India, nu bijna tien jaar
geleden. Omdat Idris zo dicht mogelijk bij zijn zoon in de buurt wil zijn, sluit hij zich aan bij het
huishouden, tot diens oom hem vraagt de jongen op andere gedachten te brengen in zijn droom
om krijger te worden. Idris neemt zijn zoon dan mee op een reis die hen van Malabar naar Ceylon
brengt, van Toothukudi naar de mijnen van Golkonda – en daar ontmoet Idris zijn nieuwe liefde.
Zal hij de moed hebben haar achter te laten om mee terug te reizen naar het land van zijn zoon,
en naar een onzekere toekomst? Een klassieke avonturenroman en een sprookje voor
volwassenen, op basis van grondig historisch onderzoek, en vol prachtige wetenswaardigheden
over het leven in de zeventiende eeuw, een tijd waarin veel havens in het zuiden van India in die
tijd in het bezit waren van de ‘Hollanders’, ofwel de V.O.C.
Twee jaar, acht maanden en achtentwintig nachten Salman Rushdie 2015-09-10 Salman Rushdie,
een van de grote auteurs van onze tijd, heeft een adembenemende roman geschreven, een
mengeling van geschiedenis, mythologie en een tijdloos liefdesverhaal. In de nabije toekomst,
nadat New York is getroﬀen door een zware storm, ontdekt een nuchtere hovenier dat zijn voeten
de grond niet meer raken. Een stripboekschrijver wordt wakker in zijn slaapkamer en ziet een
geheimzinnig wezen dat lijkt op zijn eigen creatie. Een verleidelijke rijke-mannen-verslindster
wordt geronseld om krachten te bestrijden die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Zonder
het te weten stammen zij allemaal af van grillige, wispelturige, lichtzinnige wezens, de jinns, die
in een parallelle wereld leven, door een dunne sluier afgescheiden van de onze. Wanneer de
grens tussen de werelden deﬁnitief wordt doorbroken, zullen de kinderen van de jinns een
belangrijke rol spelen in een grootse oorlog tussen rede en religie, licht en duister. Rushdies
roman, geïnspireerd op de traditionele ‘wonderverhalen’ uit het Oosten, is een satirisch, vrolijk en
bovenal prachtig eerbetoon aan de kracht van verhalen, en een meesterwerk over eeuwenoude
conﬂicten die ook de huidige wereld beheersen.
Prussian Blue Philip Kerr 2017-04-04 When his cover is blown, former Berlin bull and unwilling
SS oﬃcer Bernie Gunther must re-enter a cat-and-mouse game that continues to shadow his life a
decade after Germany’s defeat in World War 2... The French Riviera, 1956: Bernie’s old and
dangerous adversary Erich Mielke, deputy head of the East German Stasi, has turned up in
Nice—and he’s not on holiday. Mielke is calling in a debt and wants Bernie to travel to London to
poison a female agent they’ve both had dealings with. But Bernie isn't keen on assassinating
anyone. In an attempt to dodge his Stasi handler—former Kripo comrade Friedrich Korsch—Bernie
bolts for the German border. Traveling by night and hiding by day, he has plenty of time to recall
the last case he and Korsch worked together... Obersalzberg, Germany, 1939: A low-level
bureaucrat has been found dead at Hitler’s mountaintop retreat in Bavaria. Bernie and Korsch
have one week to ﬁnd the killer before the leader of the Third Reich arrives to celebrate his ﬁftieth
birthday. Bernie knows it would mean disaster if Hitler discovers a shocking murder has been
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hero...Bernie Gunther has, at last, come home."--Washington Post New York Times-bestselling
author Philip Kerr treats readers to his beloved hero's origins, exploring Bernie Gunther's ﬁrst
weeks on Berlin's Murder Squad. Summer, 1928. Berlin, a city where nothing is verboten. In the
night streets, political gangs wander, looking for ﬁghts. Daylight reveals a beleaguered populace
barely recovering from the postwar inﬂation, often jobless, reeling from the reparations imposed
by the victors. At central police HQ, the Murder Commission has its hands full. A killer is on the
loose and though he scatters many clues, each is a dead end. It's almost as if he is taunting the
cops. Meanwhile, the press is having a ﬁeld day. This is what Bernie Gunther ﬁnds on his ﬁrst day
with the Murder Commisson. He's been taken on beacuse the people at the top have noticed him-they think he has the makings of a ﬁrst-rate detective. But not just yet. Right now, he has to listen
and learn. Metropolis, completed just before Philip Kerr's untimely death, is the capstone of a
fourteen-book journey through the life of Kerr's signature character, Bernhard Genther, a sardonic
and wisecracking homicide detective caught up in an increasingly Naziﬁed Berlin police
department. In many ways, it is Bernie's origin story and, as Kerr's last novel, it is also, alas, his
end. Metropolis is also a tour of a city in chaos: of its seedy sideshows and sex clubs, of the
underground gangs that run its rackets, and its bewildered citizens--the lost, the homeless, the
abandoned. It is Berlin as it edges toward the new world order that Hitler will soo usher in. And
Bernie? He's a quick study and he's learning a lot. Including, to his chagrin, that when push comes
to shove, he isn't much better than the gangsters in doing whatever her must to get what he
wants.
Hand Of God Philip Kerr 2015-06-04 The beautiful game just got deadly. London City is playing in
Athens, and football manager Scott Manson is keeping his team on a tight leash. He needs them
home in one piece for a crucial match at Silvertown Docks. But Scott didn't plan for death on the
pitch. As the Greek authorities are mounting a murder investigation, Scott must ﬁnd the truth –
and fast – to get his boys home in time.
Popular Series Fiction for Middle School and Teen Readers Rebecca L. Thomas 2009 Presents
librarians and teachers with information on more than seven hundred ﬁction series for children in
middle school and high school, providing annotations, a listing of titles, important characters,
genre, author biography, and major themes.
Rebel in de woestijn Alwyn Hamilton 2016-04-29 Rebel in de woestijn van Alwyn Hamilton is voor
iedereen die genoten heeft van De Hongerspelen, De Kronieken van de Onderwereld, De selectie
en Academicus Vampyrus: een verhaal vol romantiek en sterke personages. Rebel in de woestijn
gaat over een stoer meisje dat opgroeit in de woestijn en beter met pistolen dan jongens overweg
kan. Vermomd als jongen doet ze mee aan een schietwedstrijd, maar voordat ze het weet is ze
samen met een knappe, mysterieuze jongen op de vlucht en wordt ze achternagezeten door
angstaanjagende djinns en gewelddadige bandieten

committed on the terrace of his own home. But Obersalzberg is also home to an elite Nazi
community, meaning an even bigger disaster for Bernie if his investigation takes aim at one of the
party’s higher-ups... 1939 and 1956: two diﬀerent eras about to converge in an explosion Bernie
Gunther will never forget.
Levende schaduwen Cornelia Funke 2016-09-02 Jacob Reckless heeft het leven van zijn broer
Will in de Spiegelwereld kunnen redden, maar betaalde hiervoor een hoge prijs. De mot die op zijn
borst is neergestreken zal hem zes maal bijten voordat ze terugvliegt naar de Zwarte Fee en hem
dood achterlaat. De tijd dringt, maar ergens in de wereld achter de spiegel moet er een magische
kruisboog zijn waarmee hij de vloek van de Zwarte Fee kan opheﬀen. Met Vos aan zijn zijde begint
Jacob aan een koortsachtige zoektocht. Hij blijkt echter niet de enige te zijn: de goyl Nerron is ook
op zoek naar de kruisboog, om te bewijzen dat hij de beste schatzoeker van de wereld achter de
spiegel is. Maar voor Jacob gaat het om leven en dood... In Reckless – Levende schaduwen keert
Jacob Reckless terug naar de Spiegelwereld. Een wereld vol rijke personages, raadselachtige
schepselen en heroïsche zoektochten, die alleen ontsproten kan zijn uit het brein van de
meesterverteller van onze generatie, Cornelia Funke.
A Man Without Breath Philip Kerr 2013-03-14 'One of the greatest anti-heroes ever written' LEE
CHILD Berlin, March 1943. The mood in Germany is bleak after their stunning defeat at Stalingrad.
Private Investigator Bernie Gunther is at work in the German War Crimes Bureau - weary, cynical
but well aware of the value of truth in a world where that's now a rarity. When human remains are
found deep in the Katyn Forest, Bernie is sent to investigate. Rumour has it that this mass grave
is full of Polish oﬃcers murdered by the Russians. For Josef Goebbels, proof of Russian
involvement is sure to destroy the Western Alliance, giving Germany a chance to reverse its
devastating losses. But supposing the truth is far more damaging to the German cause? It's
Bernie Gunther's job to give Goebbels what he needs. But when there's nothing left for Gunther to
lose, the compulsion to speak the truth becomes ever stronger...
Day of the Djinn Warriors (Children of the Lamp #4) P.B. Kerr 2011-10-01 From the NEW
YORK TIMES bestselling author P. B. Kerr comes the fourth volume in this exceptional, imaginative
adventure series about a brother and sister who discover they are djinns.Djinn twins John and
Philippa are oﬀ on another whirlwind adventure that takes them around the globe and into
unknown worlds. And it's a race against time as they attempt to rescue their mother from her fate
as the Blue Djinn of Babylon. An aging curse has been placed on their father, and if the twins are
gone too long, he'll rapidly become an old man. Meanwhile, museums all over the world are
reporting robberies of valuable jade from their collections, as well as bizarre hauntings.
For Younger Readers; Braille and Talking Books 2010
Metropolis Philip Kerr 2019-04-09 "[Metropolis is] a perfect goodbye--and ﬁrst hello--to its
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