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12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20 Wat
moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te
geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de
gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de
zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende
ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.
Op humoristische, verrassende en informatieve wijze vertelt
Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden
zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot
mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd
een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12
praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het
leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en
tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn
lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van
Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne
kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson
is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse
wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson
het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en
beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS,
THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met
Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met
zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van
grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar
rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek
staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een
magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt
alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met
moeite gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met
klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan,
als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een
genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot,
controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is
geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
Not That Kind of Girl Lena Dunham 2014-09-30 In dit zeer
persoonlijke boek bewijst Lena Dunham, de bedenker, producer
en hoofdrolspeler van de HBO-serie Girls, dat ze een van de
meest authentieke jonge Amerikaanse auteurs van dit moment is.
Dunham beschrijft verliefdheden, eenzaamheid, hoe het is om vijf
kilo te zwaar zijn terwijl je alleen maar gezonde dingen eet,
vriendschappen met geweldige vrouwen, verbroken relaties met
foute vriendjes, ware liefde, en bovenal: hoeveel moed het vergt
om te geloven dat jouw verhaal het waard is om te vertellen. In
‘Ontmaagd mij (Nee, echt, ga je gang)’ doet ze verslag van haar
eerste keer, die niet helemaal aan haar verwachtingen voldeed; in
‘Foute jongens’ onderzoekt ze waarom ze zich zo lang
aangetrokken heeft gevoeld tot klootzakken; ‘Is dit wel echt?’ is
een prachtige bespiegeling op haar obsessie met de dood, en in
‘Ik heb niet met ze geneukt, maar ze schreeuwden tegen me’
verheugt Dunham zich op de nietsontziende en allesonthullende
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memoires die ze zal schrijven als ze tachtig is en het haar niets
meer kan schelen hoe de wereld over haar denkt. Not That Kind
of Girl is een rauwe, ontroerende reeks berichten van het front
van de strijd die volwassen worden heet. ‘Ik voorvoel nu al mijn
toekomstige schaamte dat ik me verbeeldde je ook maar iets te
kunnen bieden,’ schrijft Dunham, ‘maar als ik met dat wat ik heb
geleerd één lullig baantje draaglijker kan maken voor jou, of je
ervan kan weerhouden het soort seks te hebben waarbij je het
gevoel hebt dat je je schoenen moet aanhouden voor het geval je
er halverwege de daad vandoor wilt gaan, dan was elke misstap
van mij het waard.’
Het bedrog van Opal Eoin Colfer 2010-11-30 Het veertienjarige
criminele genie Artemis Fowl weet op geniale wijze het beroemde
kunstwerk De elfendief uit een bankkluis te ontvreemden.
Wanneer hij de authen-ticiteit van het schilderij wil vaststellen,
weet Butler, Artemis' bodyguard, nog maar net een aanslag op
zijn jonge meester te verijdelen. Welke vijand heeft het op
Artemis' leven voorzien? Op hetzelfde moment wordt Holly Short
samen met haar elfBI-commandant Julius Root in een hinderlaag
gelokt. Voor de surveillancecamera's lijkt het net alsof Holly haar
commandant neerschiet, alvorens uit de hinderlaag te ontsnappen
en naar de oppervlakte te vertrekken. Wie zal Holly geloven als ze
vertelt dat ze Julius Root juist probeerde te redden? Het wordt al
snel duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de problemen: Opal
Koboi. Na het mislukken van de koboldenopstand leek de
kwaadaardige rebellenleidster in een diepe coma beland te zijn
Maar eenmaal ontwaakt uit haar schijncoma wil ze wraak nemen
op iedereen die verantwoordelijk was voor haar falen: Holly
Short, Julius Root en Artemis Fowl. Een flitsend, modern
sprookje.' HET PAROOL Spannend, vol technologische en
futuristische trucs.' NBD
Kronieken van de Onderwereld: Deel 5 Stad van Verloren
Zielen Cassandra Clare 2013-11-01 Clary ontdekt dat Lilith er op
magische wijze voor heeft gezorgd dat Jace samenspant met de
boosaardige Sebastian en dat hij nu een dienaar van het kwaad is.
Jace en Sebastian zijn zodanig met elkaar verbonden dat het
onmogelijk is om de een te vermoorden zonder ook de ander te
doden. Clary is echter vastbesloten Jace te redden, samen met
haar goede vrienden Alec, Magnus, Simon en Isabelle. Daarbij zet
ze niet alleen haar leven op het spel, maar ook Jace' ziel...
De eerstverlorene James Patterson 2020-10-19 Vier vrouwen, één
missie. ‘De eerstverlorene’ is het eerste boek uit de ‘Women’s
Murder Club’ reeks, waar inspecteur Lindsay vastloopt in haar
onderzoek naar de brute moorden op drie pasgetrouwde stellen.
Om de seriemoordenaar te grazen te nemen, besluit ze met
andere experts de zaak te bespreken: patholoog-anatoom Claire,
journalist Cindy en openbaar aanklager Jill. Ondanks dat het
onderzoek vanaf dat moment niet meer volgens de officiële
regeltjes verloopt, vinden ze vele aanwijzingen naar de dader.
Maar zijn de vier vriendinnen nog wel veilig voor de moordlustige
dader? James Patterson (1947) is een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en filantroop, die tot 1996 eveneens
werkzaam was als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan
tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er in totaal meer dan
300 miljoen exemplaren zijn verkocht. 76 titels stonden op
nummer één op de bestsellerlijst van de New York Times,
waaronder President vermist, dat hij samen met Bill Clinton
schreef. Deze cijfers maken hem een van de meest succesvolle en
best verkopende auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein
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achter de Alex Cross en Women’s Murder Club thrillerreeksen,
die beide zijn verfilmd. Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor zijn schrijven als
voor zijn liefdadigheidswerk heeft hij verscheidene prijzen
gewonnen en onderscheidingen gekregen, waaronder de Edgar
Award van de Mystery Writers of America en de Literarian Award
van de National Book Foundation.
Brother Jonathan. Extra 1842
Wat zou Martin doen? Nic Stone 2019-02-14 Aangrijpend
verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede
jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor
zijn vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om?
Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder
van de debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat
doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn
polsen sluit. Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder
verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident
houdt hem bezig. Nu hij verhuisd is naar een betere wijk, wordt
hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt
en hij voelt zich ook niet welkom in zijn nieuwe klas. De enige
uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte –
debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk vond.
Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond
in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in
goede aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten
voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume
net iets te hard zetten reden genoeg om een wapen te trekken?
'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen
en dat de geschiedenis en de huidige situatie van racisme in
Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk,
hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur van The
Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk
menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky
Albertalli, auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van
de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67
seconden 'Wat Justyce en Manny overkomt is nog steeds de
dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun
kinderen moeten bijbrengen hoe ze zich moeten gedragen als ze
met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders
misschien niet overleven. En jongeren die elke dag voor de keuze
staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt
de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink,
vertaler van Wat zou Martin doen?
Perfecte zomer Abbi Glines 2013-07-26 Romantiek in combinatie
met heerlijke, expliciete seksscènes de bij talloze vrouwen een
gevoelige snaar raken. Abbi Glines is in de VS al jarenlang een
bestsellende auteur van romantische fictie, maar sinds er vorig
jaar de zogenaamde 'uncensored' versies verschenen, zijn de
verkoopcijfers torenhoog gestegen. Ashton is het zat braaf te zijn,
en ze heeft ook geen zin meer om de ideale vriendin van Sawyer
Vincent te spelen. Sawyer is perfect, een ware droomprins, maar
hij is nog maar net vertrokken op een sportieve zomervakantie of
zijn neef Beau is al in zicht Beau is de meest sexy verschijning die
Ashton ooit heeft gezien en hoewel ze weet dat ze uit zijn buurt
moet blijven voelt ze zich zeer tot hem aangetrokken. Beau houdt
van zijn neef Sawyer als van een broer, dus het laatste wat hij wil
is zijn vriendinnetje afpakken. Daarom blijft hij bij Ashton uit de
buurt, hoewel hij tot over zijn oren verliefd op haar is. Maar hoe
verder Ashton en Beau uit elkaars buurt proberen te blijven, hoe
meer ze zich tot elkaar aangetrokken voelen. Totdat ze er op een
gegeven moment geen weerstand meer aan kunnen bieden
Teder is de nacht Francis Scott Fitzgerald 2014-06-17 Waren de
roaring twenties het toneel van De grote Gatsby, in deze roman
uit 1934 richt Fitzgerald zijn blik op het decennium daarna. De
gevierde psychiater Dick Diver en zijn steenrijke echtgenote
Nicole hebben een indrukwekkende villa in Zuid-Frankrijk. Hun
huis staat gastvrij open voor een aantal illustere landgenoten.
Een van hen is de filmster Rosemary Hoyt, die al spoedig verliefd
wordt op Dick. Aanvankelijk ziet zij niet welk effect dit heeft op
de relatie van de Divers, maar als Dick de liefde gaat
beantwoorden begint het huwelijk te wankelen en nadert gestaag
de ondergang voor Dick en Nicole Diver. F. Scott Fitzgerald
schetste in deze roman niet alleen het verloop van zijn eigen
huwelijk, hij geeft ook een goed beeld van het morele en
psychologische verval in de jaren dertig. Teder is de nacht wordt
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beschouwd als zijn beste werk.
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.
Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas 2016-02-22 Het bos
waarin de negentienjarige Feyre woont is in de lange
wintermaanden een koude, sombere plek. Haar
overlevingskansen en die van haar familie berusten op haar
vermogen om te jagen. Wanneer ze een hert ziet dat opgejaagd
wordt door een wolf kan ze de verleiding niet weerstaan om te
vechten voor de prooi. Maar om te winnen moet ze de wolf doden
en daarop staat een prijs. Niet veel later verschijnt er een
beestachtig wezen om vergelding op te eisen. Wanneer ze naar
het gevreesde feeënrijk Prythian wordt gesleept, ontdekt Feyre
dat haar ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een van de
dodelijkste, onsterfelijke magische wezens ooit gekend. Terwijl ze
op zijn landgoed verblijft, veranderen haar ijzige vijandige
gevoelens voor Tamlin in een vurige passie die elke leugen en
waarschuwing over de mooie, gevaarlijke wereld van de Elfiden
in rook doet opgaan. Maar een oude, kwaadaardige schaduw
groeit over het land, en Feyre moet een manier vinden om het te
stoppen of Tamlin en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd
zijn.
Born to run Bruce Springsteen 2016-09-28 ‘Ideale
rockautobiografie’ - Het Parool De afgelopen zes jaar heeft
Springsteen in stilte en vol overgave zijn levensverhaal
opgeschreven. De magie die zijn songteksten zo bijzonder maakt,
spat van elke pagina van dit boek af. Met ontwapenende
openhartigheid vertelt hij voor het eerst over de persoonlijke
problemen die zijn beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen
wil vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij zijn beste
concerten heb je aan het eind het gevoel dat hij alles heeft
gegeven.’ – The New York Times
The Compact Edition of the Oxford English Dictionary:
Complete Text Reproduced Micrographically: P-Z,
Supplement and bibliography 1971 Micrographic reproduction
of the 13 volume Oxford English dictionary published in 1933.
Hof van zilveren vlammen Sarah J. Maas 2021-02-18 Het
langverwachte vierde deel van de internationale bestsellerserie
Hof van doorns en rozen Nesta Archeron is trots, snel boos en
niet zo vergevingsgezind. Sinds ze tegen haar wil Hoge Fae is
geworden heeft ze moeite om haar plaats in het vreemde en
dodelijke Nachthof te vinden. Maar erger dan dat is dat ze de
verschrikkingen van de oorlog met Hybern niet kan vergeten. De
enige persoon die haar woede meer dan wie dan ook aanwakkert
is Cassian. Maar dat is niet het enige wat hij in haar aanwakkert.
Het vuur tussen hen valt niet te ontkennen en al helemaal niet als
ze opeens gedwongen op elkaar aangewezen zijn. Als de dreiging
van oorlog opnieuw haar schaduw over het land werpt, zullen
Nesta en Cassian de strijd met zichzelf en hun vijanden aan
moeten gaan als ze de fragiele vrede willen bewaren. Maar het
ultieme gevaar is hun zoektocht naar acceptatie – en genezing –
in elkaars armen. Lees ook uit deze serie: Hof van doorns en
rozen Hof van mist en woede Hof van vleugels en verwoesting
Hof van ijs en sterren Hof van zilveren vlammen
American Prince Sierra Simone 2021-09-07 De wereld denkt dat
Embry Moore een prins is, maar ik heb nooit naar de troon
verlangd. Enkel naar degenen die erop zitten. Al op jonge leeftijd
leerde ik de prijs die je moet betalen als je valt voor een held: dat
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soort liefde houdt geen stand. Twee keer vroeg Maxen Colchester
me of ik de zijne wilde zijn en twee keer weigerde ik hem. Ik
dacht dat ik hem in bescherming nam, maar ik was juist degene
die hem liet lijden. En nu zou het eigenlijk mijn beurt moeten zijn
om te lijden. Ik heb in stilte vele offers gemaakt voor de beste
man die ik ooit heb mogen leren kennen, eerst in de oorlog en
later in de liefde. Nu heb ik mijn weg eindelijk weer gevonden in
Ash’ armen. En naar het hart van zijn vrouw. De pijn die ons
hiernaartoe heeft geleid, ben ik nog niet vergeten. Ik weet ook
niet hoe ik meer pijn in de toekomst kan voorkomen. Dus laat ik
hem mij straffen voor mijn verleden en hoop ik dat het genoeg is
om een muur op te bouwen die ik nodig zal hebben voor de
toekomst. Ik voer mijn taken als vice-president uit. Ik zal vechten
voor de vrouw die we liefhebben. Toch weet ik dat ik geboren ben
om te lijden. Alles verandert als Greer van ons wordt afgenomen.
Dat moment zet dat een serie aan gebeurtenissen in gang, die
dreigen onze jaren van getormenteerde liefde tegen ons te keren.
American Prince - deel 2 uit de New Camelot serie - is een
modern sprookje over macht, pijn en een alles overheersende
liefde die niet te ontkennen valt. Lezersreviews op Goodreads: ‘Ik
heb nog nooit zo veel power gevoeld bij een romance’
Venus in bont Leopold von Sacher-Masoch 2014-11-12
Overspannen van verliefdheid levert de dweepzieke Severin von
Kusiemski zich onvoorwaardelijk uit aan zijn klassieke ideaal,
Venus, gepersonifieerd in de heerszuchtige Wanda von Dunajew.
Wat volgt is een pijnlijk eerlijke literaire getuigenis over de
volmaakte onderwerping, die overgaat in slavernij, en die vanaf
het begin gedoemd is te eindigen in verraad. Leopold von SacherMasoch legt met chirurgische precisie de slaafs aangelegde
psyche bloot en heeft, zij het ongewild, zelfs zijn achternaam
doorgegeven aan deze seksuele entiteit, het masochisme.
emVenus in bontem ontketende destijds, vanwege de
extravagante erotische thematiek, een groot schandaal in de
media en geldt tot op heden als de essentie van de fetisjistische
literatuur.
Stad van Vuur Cassandra Clare 2022-03-16 Keer terug naar de
wereld van de Schaduwjagers met dit tweede deel met nieuw
omslag in de Kronieken van de Onderwereld-serie van
bestsellerauteur Cassandra Clare In Stad van Vuur, het vervolg
op Stad van Beenderen van Cassandra Clare, is Clary Fray
vastberaden haar moeder terug te vinden, zelfs al proberen de
andere Schaduwjagers haar tegen te houden. Clary Fray zou
willen dat haar leven normaal was. Maar wat is normaal wanneer
je een Schaduwjager bent en je plotseling wezens zoals
vampieren, weerwolven en elfjes kunt zien? Bovendien weigeren
de Schaduwjagers haar te laten gaan, ze mag zelfs niet met haar
beste vriend Simon afspreken. Vooral haar knappe, maar
vervelende broer Jace houdt voet bij stuk. Clary is echter
vastberaden om haar zoektocht naar haar moeder voort te zetten,
en de enige kans om haar te vinden is om de ontspoorde en
kwaadaardige Schaduwjager Valentine te pakken te krijgen... Met
haar Kronieken van de Onderwereld-serie (The Mortal
Instruments) wist Cassandra Clare een miljoenenpubliek aan zich
te binden. Lees ook: Stad van Beenderen (deel 1), Stad van Glas
(deel 3), Stad van Gevallen Engelen (deel 4), Stad van Verloren
Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse Vlammen (deel 6). ‘Ik vind
dit boek, en de hele serie, echt geweldig. [...] Toen ik eenmaal
begonnen was, wilde ik door blijven lezen tot ik het uithad.’
Deleesfabriek.nl
Kinderen van de rivier Lisa Wingate 2018-01-08 Aangrijpende
New York Times bestseller, gebaseerd op een waargebeurd
verhaal over een weeshuis. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa
Wingate begint in het Memphis van 1939. De twaalfjarige Rill
leidt met haar broertje en zusjes een zorgeloos leven op een
woonboot aan de Mississippi. Dan slaat het noodlot toe: de
kinderen worden ontvoerd en komen terecht in een weeshuis.
Daar zijn ze overgeleverd aan de grillen van een wrede directrice.
De jonge Rill doet er alles aan om haar broertje en zusjes bij
elkaar te houden. In het South Carolina van nu leidt de rijke
Avery Stafford een geweldig leven. Een toevallige ontmoeting
dwingt haar om haar familiegeschiedenis onder de loep te nemen,
er blijkt meer verzwegen te zijn dan ze ooit had kunnen
vermoeden. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur
Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen ontvoerde en
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verkocht aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The
Huffington Post
De duivelkolonie James Rollins 2011-10-01 Het Amerikaanse
continent herbergt een eeuwenoud geheim in dit zevende deel
van de Sigma Force-serie van James Rollins. De waarheid zal alles
veranderen... In De duivelkolonie, het zevende deel van de Sigma
Force-avonturenthrillerreeks van bestsellerauteur James Rollins,
wordt in een verborgen grot diep in de Rocky Mountains een
spectaculaire ontdekking gedaan: honderden gemummificeerde
lijken in indiaanse kledij, vreemde dolken en een vervloekte
schat. Dan vindt, recht voor het oog van de toegestroomde media
en protesterende indiaanse groeperingen, een ontploffing plaats.
Een bomaanslag? Painter Crowe, directeur van Sigma en zelf half
indiaans, raakt persoonlijk betrokken bij de zaak als zijn nichtje,
die verdacht wordt van de aanslag én van grafroof, door een oude
vijand van Sigma wordt opgejaagd. Het wereldbedreigende
geheim van de grot voert het Sigma-team naar de sluimerende
vulkanen van IJsland en de verschroeiende woestijnen in het
zuidwesten van de Verenigde Staten. Maar kunnen Painter,
Grayson Pierce en de anderen de waarheid achterhalen voordat
het mysterie alles vernietigt? James Rollins is een internationale
bestsellerauteur. Zijn Sigma Force-thrillers worden in meer dan
40 landen uitgegeven. Rollins studeerde diergeneeskunde en
woont in het Sierra Nevada-gebergte. Hij is fanatiek speleoloog
en duiker. Van zijn boeken werden in Nederland en Vlaanderen
ruim 120.000 exemplaren verkocht.
Als ik blijf / Wacht op mij Gayle Forman 2012-01-27
Kronieken van de Onderwereld: Deel 6 Stad van Hemelse
Vlammen Cassandra Clare 2014-11-15 BETOVEREND EN
ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE
FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace,
Simon en hun vrienden moeten vechten tegen het grootste kwaad
dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of
niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige oplossing
lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog nooit een
schaduwjager is geweest en waarvan niemand ooit is
teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben weinig keus en
beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten van
de onderwereld. Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt,
staan ze voor de moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I
WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
Acid for the Children Flea 2019-11-07 Het openhartige verhaal
van Flea Toen Flea in 1962 als Michael Peter Balzary in Australië
ter wereld kwam, kon niemand nog vermoeden dat hij zou
uitgroeien tot een van de meest iconische muzikanten ter wereld.
Nu stelt hij zijn turbulente levensverhaal op virtuoze wijze te
boek in zijn langverwachte autobiografie. In Acid for the Children
bewijst Flea zich als een literair talent, wiens schrijfstijl even
scherpzinnig, vermakelijk en buitengewoon onvoorspelbaar is als
de auteur zelf. Door middel van hilarische anekdotes, poëtische
overpeinzingen en hier en daar een vleugje fantasie kijkt hij terug
op zijn pogingen om te ontsnappen aan de destructieve factoren
uit zijn jeugd en zijn zoektocht naar zichzelf en naar betekenis.
Uiteindelijk vond hij dit in de muziek, maar niet zonder horten of
stoten. Tegenover de successen van de Red Hot Chili Peppers met
albums als Blood Sugar Sex Magik en Californication stonden
grote tegenslagen zoals het verlies van vriend en mede-bandlid
Hillel Slovak en zijn persoonlijke gevecht tegen een
drugsverslaving. Acid for the Children is een indringend comingof-age-verhaal en een fervente liefdesverklaring aan de helende
werking van muziek.
De eeuwige code Eoin Colfer 2009-10-31 De immer vindingrijke,
jonge meestercrimineel Artemis Fowl weet een supercomputer te
bouwen met behulp van gestolen elfentechnologie, de
zogenaamde Zie-Kubus, die alle aardse computers overbodig
maakt. Artemis staat zichzelf een laatste illegaal avontuur toe, en
gaat in zee met de Amerikaanse zakenman, met wie hij de
computer wil ruilen voor goud zijn favoriete substantie. De
ontmoeting loopt niet bepaald volgens plan: Spiro gaat er met de
Zie-Kubus vandoor en verwondt Artemis bodyguard Butler. Om de
in levensgevaar verkerende Butler te redden, ziet Artemis zich
gedwongen de hulp in te roepen van zijn oude rivaal Holly Short.
Op miraculeuze wijze redt Holly het leven van Butler, maar er is
een probleem: Butler is opeens vijftien jaar ouder geworden.
Daarom wordt Butlers zusje Juliet gerekruteerd als tijdelijke
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bodyguard, en reizen ze samen af naar Chicago om de Zie-Kubus
terug te krijgen en om definitief af te rekenen met Spiro.
Borsten Florence Williams 2012-10-04 Florence Williams gaat in
dit boek op zoek naar de functie van borsten in biologisch,
seksueel, cultureel en sociologisch opzicht - en hun specifieke
eigenschappen. Ze verdiept zich in vragen als `Is borstvoeding
wel zo gezond? en `Waarom komt borstkanker steeds vaker voor?
en komt tot de angstwekkende conclusie dat de conditie van ons
borstweefsel de staat weerspiegelt waarin onze samenleving
verkeert.
Het donkerste vuur Gena Showalter 2017-06-20 KORT VERHAAL
Geryon, poortwachter van de hel, moet samen met de
beeldschone godin Kadence een groep opstandige demonen
bedwingen. Wanneer ze afdalen in Lucifers koninkrijk, laaien er
in de hitte van het vagevuur gevoelens op die hun strijdlust
omzetten in passie. Helaas wacht hun geen idyllisch samenzijn,
maar een bitter gevecht tegen duivelse krachten.
Sodom en Gomorra Marcel Proust 2018-11-22 Op zoek naar de
verloren tijd is een van de grootste triomfen van de
wereldliteratuur. In deze romancyclus wordt de lezer door het
zintuiglijke proza van Marcel Proust gevangen in een web van
subtiliteiten, onvergetelijke personages, verfijnde ironie,
glasheldere zinnen en messcherpe observaties. In Sodom en
Gomorra, het vierde deel van de cyclus, ontleedt Marcel Proust
de homoseksuele liefde - zowel mannelijk als vrouwelijk - en
ondervindt hij hoe destructief seksuele jaloezie kan zijn. De
avances van Baron de Charlus brengen hem ertoe zijn
aristocratische milieu te verlaten, terwijl men in het burgerlijke
milieu waarin hij terechtkomt de aristocratie benijdt. Ook gaat de
verteller uitgebreid in op de liefde van Marcel voor Albertine.
Marcel lijdt onder de vlinderachtige trouweloosheid van Albertine
en vreest dat hij alleen op haar verliefd is uit angst haar te
verliezen.
Schim en schaduw : (dl.1) Leigh Bardugo 2014 Wanneer Alina
de gave van het licht blijkt te hebben, wordt ze opgeleid tot
Grisha. Hun leider, de Duistering lijkt begaan met het volk van
Ravka. maar heeft stiekem andere plannen. Vanaf ca. 15 jaar.
Alice in Zombieland Gena Showalter 2014-10-27 *** Met een
gratis voorproefje van Gena Showalters nieuwe boek Eerste leven
*** Als iemand tegen Alice had gezegd dat haar hele leven binnen
een seconde totaal zou veranderen, dan zou ze hard hebben
gelachen. Toch was er niet meer voor nodig. Eén seconde. Eén
keer met je ogen knipperen, één keer ademhalen, één hartslag,
en alles wat ze kende, iedereen van wie ze hield, was verdwenen.
Haar vader had gelijk. De monsters bestaan echt. En nu is ze haar
hele familie kwijt. Zogenaamd door een auto-ongeluk, maar zij
weet wel beter. De zombies hebben haar ouders en zusje
vermoord. En hun moordlust kent geen grenzen. Om uit handen
te blijven van die griezels, moet Alice leren hoe ze tegen ze moet
vechten. En hiervoor moet ze haar leven toevertrouwen aan de
grootste bad boy van school, Cole Holland...
Niet te stoppen Angie Thomas 2019-03-29 Bri is zestien en wil
een van de grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat
te bewijzen, aangezien haar overleden vader een echte
raplegende is. Maar dan wordt Bri's moeder ontslagen en wordt
overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in haar raps.
Het is nu geen kwestie meer van willen: ze móét het maken!
Hof van mist en woede Sarah J. Maas 2016-07-26 Zinderende
spanning en vurige passie in deel 2 van de Hof van doorns en
rozen-serie! Feyre heeft de vloek van Amarantha verbroken en is
teruggekeerd naar het Lentehof, maar daarvoor moest ze een
hoge prijs betalen. De vreselijke dingen die ze heeft gedaan om
Tamlin te redden kan niet ze vergeten en ook haar afspraak met
Rhysand, Edelheer van het gevreesde Nachthof, heeft ze maar al
te goed onthouden. Terwijl Feyre haar weg zoekt door een
doolhof van politiek, passie en duizelingwekkende macht, doemt
er een veel groter kwaad op. Feyre zou het kunnen tegenhouden,
maar alleen als het haar lukt om haar angstaanjagende krachten
te beheersen en haar gekwelde ziel te helen. Young Adult boek
van het jaar op Chicklit.nl!
De Helse Creaties 1: De IJzeren Engel Cassandra Clare
2015-06-18 Het eerste deel van de Helse Creaties-trilogie - die
vooraf gaat aan de Kronieken van de Onderwereld begint
wanneer Tessa's gerieflijke leventje van het New York in 1978
abrupt eindigt als haar voogdes sterft. Tessa wordt naar haar
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broer in Londen gestuurd, maar voordat zij daar aankomt is ze
ontvoerd door de Zwarte Zusters, die haar dwingen zich te
bekwamen in een vreemde gave, waarvan ze niet eens wist dat ze
die had: transformeren. Ze wordt gered door de superknappe en
gevatte Will, die haar naar de Schaduwjagers brengt... De IJzeren
Engel leest als een trein en is onmogelijk om weg te leggen. Het
is alsof je op het puntje van je stoel naar een waanzinnige film zit
te kijken. Fans van Kronieken van de Onderwereld én nieuwe
lezers zullen zeker niet teleurgesteld zijn en smeken om méér!
Dans van woede Harriet G. Lerner 2014-02-11 Veel vrouwen
beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt,
machteloosheid aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand
van de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe,
bevindingen in de psychoanalyse toont Harriet G. Lerner aan hoe
-en waarom onze woede bestaande relationele patronen eerder
beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook waarom het voor
vrouwen niet alleen moeilijk is om boos te worden, maar ook om
hun boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en onafhankelijk te
maken.
Pucked over Helena Hunting 2021-12-16 Het steamy derde deel
in de humoristische en erotische Pucked-serie van Helena
Hunting. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Lily LeBlanc komt
net uit een knipperlichtrelatie die ruim zeven jaar geduurd heeft.
Ze wil haar nieuwverworven vrijheid vieren en scharrelen met
een sexy man. IJshockeyer Randy Ballistic ziet een fling met Lily
wel zitten. Hij is expert in ronddaten zonder verliefd te worden.
Als er na een tijdje toch gevoelens bij lijken te komen kijken,
wordt het allemaal toch een stuk ingewikkelder dan ze hadden
gedacht...
Trots en vooroordeel / druk 1 Jane Austen 1996 In een Engels
gezin aan het einde van de 18e eeuw moeten de leden hun trots
en vooringenomenheid overwinnen om tot elkaar te kunnen
komen.
Val en verlossing : (dl.3) Leigh Bardugo 2015 Alina is verzwakt.
Ze wil op zoek naar de derde versterker die ze nodig heeft in haar
strijd tegen de duistering die over Ravka heerst. Maar dan moet
ze wel ontkomen aan de priester die haar als heilige ziet en haar
wil beschermen. Vanaf ca. 15 jaar.
Jack Bilbo, an Autobiography Jack Bilbo 1948
De vreselijke twee Mac Barnett 2015-04-07 Grappenoorlog in
fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe
school in een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de
belangrijkste industrietak vormen. Hij is vastberaden om daar zijn
reputatie als echte grappenmaker weer op te bouwen, maar hij
krijgt concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd
en zijn toegewezen school-buddy, die zichzelf ook al als meestergrappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij
ze over en weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk
besluiten ze echter hun krachten te bundelen om de rector aan te
pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles
gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste
grap ooit voor…
Postkantoor Charles Bukowski 2014-03-03 De dag nadat hij als
postbode werd ontslagen begon Charles Bukowski aan zijn eerste
roman, Postkantoor. Een hilarisch, tragikomisch verslag van de
botsing tussen de underdog en de ambtelijke wereld. 'Welkom in
de donkere, wondere wereld van Charles Bukowski' Sticks
De verbannen koningin Holly Black 2021-04-08 Het afsluitende
deel van de alom bejubelde Elfhame-trilogie Verbannen,
krachteloos en nog even sterfelijk als altijd probeert Jude Duarte
haar leven weer op te pakken. Als het verraad van Cardan haar
één ding heeft geleerd, is het wel dat macht makkelijker te
verwerven is dan vast te houden. Maar Jude is allesbehalve van
plan zich gewonnen te geven. Als haar tweelingzus Taryn
onverwacht op de stoep staat – in levensgevaar en met een
afschuwelijk geheim – vormt zich het eerste idee voor een
meesterlijk plan om alles te herwinnen wat Cardan haar heeft
afgenomen. Om haar zus te redden, zal Jude opnieuw moeten
doordringen tot het hof van de elfen en haar gevoelens voor
Cardan onder ogen zien. Maar Elfhame is niet meer zoals ze het
heeft achtergelaten. Het land balanceert op het randje van oorlog
en zodra Jude een stap over de grens zet, raakt ze verstrikt in een
bloederig politiek conflict. Terwijl een krachtige vloek wordt
ontketend en de spanningen een hoogtepunt bereiken, moet Jude
voor eens en voor altijd kiezen tussen haar ambitie en haar hart.
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In de pers ‘De internationale fantasysensatie Elfhame verschijnt
in een limited edition met veel blinkend goud.’ Het Parool
‘Verraad, liefde, politieke intriges en gekonkel; de Faerie-wereld
van Holly Black heeft het allemaal. Een sinister en meedogenloos
prachtig verhaal dat je in één keer uitleest.’ Wendy Sluis, De
Bilthovense Boekhandel ‘Zoek je een niet al te zoetsappig boek
met een badass vrouwelijk hoofdpersonage, dan is deze serie echt
iets voor jou. Ik kan in ieder geval niet wachten om meer over
Jude en haar avonturen te lezen!’ **** Hebban.nl
Schaduwheer - De Duistere Machten 2 Cassandra Clare
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2018-01-15 Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van haar
ouders gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor rust zou krijgen, maar
dat is niet het geval. Ze verlangt naar haar parabatai Julian, maar
een relatie met hem brengt hen allebei in gevaar. Dus besluit ze
zijn broer Mark te daten. Maar die heeft ook zijn eigen
problemen... De Onseelie-koning is de Koude Vrede ondertussen
zat en wil niet langer aan de eisen van de schaduwjagers
toegeven. Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten
Emma, Julian en Mark een manier vinden om alles te verdedigen
waar ze voor staan, voor het te laat is...
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