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en Barend maken plannen om na hun
pensioen met hun camper een trektocht
door Europa te maken. Voordat het
zover komt, blijkt Sarie kanker te
hebben. Terwijl Barend er alles aan
doet om het lot te bezweren, ziet
Sarie af van verdere behandeling. Met
nog maar kort te leven stelt ze voor
om alsnog op reis te gaan, naar het
Zweedse Öland, waar ze indertijd
verliefd werden. Sander Kollaard
debuteerde met Onmiddellijke
terugkeer van uw geliefde, dat in
2014 werd bekroond met de Van De
Hoogtprijs. In 2020 ontving hij de
Libris Literatuur Prijs voor zijn
tweede roman Uit het leven van een
hond. Het boekenpanel van De wereld
draait door riep Stadium IV uit tot
het boek van de maand. Bron:
Flaptekst, uitgeversinformatie.
Eens Christens reize naar de
eeuwigheid John Bunyan 1863
Keyboard world Michiel Merkies
2020-09
Skull King: De koning Penelope Sky
2020-02-27 Mijn echtgenoot is wreed,
meedogenloos en verachtelijk. Ik haat
hem met elke vezel van mijn wezen. De
enige reden dat ik hem niet heb
vermoord of heb geprobeerd om bij hem
weg te gaan, is vanwege de belofte
die ik heb gedaan. Ik heb mezelf
verkocht aan hem om iemand te redden
van wie ik hield ... en dit is de
prijs die ik daarvoor moet betalen.
Ik zat alleen in een bar toen een
buitengewoon knappe man binnen kwam
lopen. Hij had opvallend blauwe ogen,
hoge jukbeenderen en een gespierd

Hans Wiegel. De biografie Pieter
Sijpersma 2020 Er zijn weinig
politici die hun stempel zozeer op de
vaderlandse politiek hebben gedrukt
als Hans Wiegel. Zijn retorische
talenten, zijn 'gewone-mensen-taal',
zijn gevatheid, zijn vermogen om
gecompliceerde onderwerpen tot hun
essentie terug te brengen en zijn
humor bezorgden hem al snel een grote
aanhang. In 1967 kwam hij als 25jarige Gooise Amsterdammer de Kamer
in, tot dan toe als jongste Kamerlid
ooit. Hij was oppositieleider ten
tijde van het kabinet-Den Uyl. Zijn
finest hour als VVD-politicus
beleefde hij in 1977. Wiegel werd
vicepremier en minister van
Binnenlandse Zaken (1977-1981). Tot
veler verbazing verliet hij in 1982
op 41-jarige leeftijd de Haagse
politiek en werd commissaris van de
Koningin in Friesland. Zijn
persoonlijke leven is getekend door
de tragische dood van zijn eerste en
zijn tweede vrouw, beiden om het
leven gekomen bij een
verkeersongeluk. 00In 'Hans Wiegel'
beschrijft Pieter Sijpersma met een
scherp oog voor veelzeggende details
en sprekende anekdotes het leven van
een van de meest talentvolle én meest
controversiële politici van na de
Tweede Wereldoorlog. Zijn biografie
is tegelijkertijd een beschrijving
van het politieke klimaat in de jaren
zeventig en tachtig ? en van de
Nederlandse cultuur in die tijd.
Stadium IV Sander Kollaard 2020 Sarie
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lichaam dat gemaakt was om te
vechten. Hij was mooi. Ik kon mijn
ogen niet van hem afhouden. Toen hij
een drankje voor me bestelde, wees ik
dat niet af. Ik was al heel lang niet
meer seksueel aan mijn trekken
gekomen, en ik wilde een echte man
voor de nacht. Mijn man had veel
verhoudingen, dus waarom zou ik dat
niet ook kunnen doen? De eigenaardige
ring aan zijn rechterhand viel me op,
een diamant die in de vorm van een
schedel was geslepen. Had ik toen
maar geweten wat dat betekende, dan
had ik geweten wie deze man was. De
leider van de Skull Kings, hun
koning. Een man die nog wreder en
meedogenlozer was dan mijn eigen man.
Verwrongen (De Verwrongen-trilogie,
boek 1) Anna Zaires 2017-10-22
Ontvoerd. Meegenomen naar een privéeiland. Ik had nooit gedacht dat mij
dit zou overkomen. Ik had me nooit
kunnen voorstellen dat een toevallige
ontmoeting aan de vooravond van mijn
achttiende verjaardag mijn leven zo
volkomen zou veranderen. Nu behoor ik
hem toe. Julian. Een man die even
meedogenloos als knap is — een man
wiens aanraking me in vuur en vlam
zet. Een man wiens tederheid
verwoestender is dan zijn wreedheid.
Mijn ontvoerder is een raadsel. Ik
weet niet wie hij is of waarom hij me
heeft ontvoerd. In hem bevindt zich
duisternis—duisternis die me evenzeer
aantrekt als beangstigt. Ik ben Nora
Leston. Dit is mijn verhaal.
De sprookjes van Moeder de Gans
Agatha (pseud. van Reinoudina de
Goeje.) 1866
Juwelen Danielle Steel 2017-02-18 In
Danielle Steels roman Juwelen hoopt
moeder Sarah Whitfield dat ze haar
familie kan herenigen in het
familiekasteel in Frankrijk. Sarah en
William Whitfield kopen op
huwelijksreis in Frankrijk een oud
kasteel. Ze houden zielsveel van
elkaar, hebben geld genoeg en Sarah
is zwanger van hun tweede kindje.
Niets lijkt een prachtige toekomst in
de weg te staan. Maar dan breekt de
Tweede Wereldoorlog uit, en de nazi’s
bezetten hun kasteel. Zal William
ooit nog terugkeren uit de strijd?
Vijftig jaar later is hun
juwelenbedrijf uitgegroeid tot een
prestigieuze, internationaal bekende
samba-pa-ti-fingerstyle-rules

firma. Maar Sarahs vier kinderen, zo
verschillend van elkaar, hebben ieder
hun eigen weg gekozen. Komen ze ooit
nog allemaal bij elkaar in het
familiekasteel? Danielle Steel heeft
van haar 100 boeken rond de 800
miljoen exemplaren verkocht in 69
landen. Meer dan 20 van haar romans
zijn verfilmd voor televisie en haar
boeken staan steevast in de
bestsellerlijst van The New York
Times. www.daniellesteel.com
Doorbraak Jonathan Kellerman 2004 Een
kinderpsycholoog werkt samen met de
politie van Los Angeles als er enkele
moorden op kunstenaars zijn gepleegd.
Gitarre + Laute 1995
De Tovenaarsring Bundel (Boeken 1 en
2) Morgan Rice 2020-05-17 “DE
TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten
voor direct succes: samenzweringen,
intriges, mysterie, dappere ridders
en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad.
Het verhaal zal je urenlang boeien en
alle leeftijden aanspreken.
Aanbevolen voor de permanente
collectie van alle liefhebbers van
fantasy.”--Books and Movie Reviews.
Deze bundel bevat de eerste twee
boeken van Morgan Rice’ #1
Bestverkopende fantasy serie DE
TOVENAARSRING (EEN ZOEKTOCHT VAN
HELDEN en EEN MARS VAN KONINGEN), een
epische, 17-delige fantasy serie met
meer dan 1.000 vijfsterren recensies.
Je krijgt deze twee bestsellers in
één handig bestand. Een geweldige
introductie tot DE TOVENAARSRING en
tevens een mooi cadeau! EEN ZOEKTOCHT
VAN HELDEN (BOEK #1 IN DE
TOVENAARSRING) gaat over het epische
verhaal rondom een speciale jongen,
een 14-jarige uit een klein dorpje
aan de rand van het Koninkrijk van de
Ring. Thorgrin, de jongste van vier
kinderen, de minst favoriete van zijn
vader en gehaat door zijn broers,
voelt dat hij anders is dan de
anderen. Hij droomt ervan een
geweldige krijger te worden, zich aan
te sluiten bij de mannen van de
Koning en de Ring te beschermen tegen
de kwaadaardige wezens aan de andere
kant van het Ravijn. Wanneer hij door
zijn vader wordt verboden om deel te
nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert
hij om bij de pakken neer te gaan
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zitten: hij gaat er in zijn eentje op
uit, vastbesloten om het Koninklijk
Hof te bereiken en serieus genomen te
worden. Maar het Koninklijk Hof heeft
haar eigen familiedrama’s,
machtsstrijden, ambities, jaloezie,
geweld en verraad. Koning MacGil moet
uit zijn kinderen een erfgenaam
kiezen, en het eeuwenoude Zwaard van
het Lot, de bron van al hun kracht,
ligt nog steeds onaangeraakt,
wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een
buitenstaander en hij moet vechten om
geaccepteerd te worden, en zich bij
de Krijgsmacht aan te sluiten.
Thorgrin ontdekt dat hij mysterieuze
krachten heeft die hij niet begrijpt,
dat hij een gave heeft, en een
bijzondere lotsbestemming. Tegen alle
verwachtingen in wordt hij verliefd
op de dochter van de koning. Terwijl
hun verboden relatie opbloeit,
ontdekt hij dat hij machtige rivalen
heeft. Terwijl hij worstelt met zijn
nieuwe krachten, neemt de tovenaar
van de Koning hem onder zijn vleugels
en vertelt hij hem over een moeder
die hij nooit heeft gekend, in een
land ver weg, voorbij het Ravijn,
voorbij het land van de Draken.
Voordat Thorgrin op pad kan gaan en
de krijger kan worden die hij zo
graag wil zijn, moet hij zijn
training afronden. Maar die wordt
plotseling onderbroken als hij wordt
meegesleept in Koninklijke
samenzweringen die zijn liefde
bedreigen en hem en het gehele
koninkrijk ten onder willen brengen.
EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het
epische verhaal van vrienden en
geliefden, rivalen en minnaars,
ridders en draken, intriges en
politieke samenzweringen, van
volwassen worden, gebroken harten,
bedrog, ambitie en verraad. Het is
een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het
is een fantasy roman die ons meeneemt
naar een wereld die we nooit zullen
vergeten, en die alle leeftijden zal
aanspreken. Het boek bevat 82.000
woorden.
Patronen van een jeugd Christa Wolf
1990 Een reis naar haar
geboorteplaats in Polen roept bij de
schrijfster vele herinneringen op.
De fiere nachtegaal Louis Peter Grijp
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2008 The Proud Nightingale covers the
many facets of medieval music in the
Netherlands until the year 1600.
Eighteen authors discuss songs
ranging from of courtly songs,
including minstrels, mystics and
Modern Devots, on the performance and
the oral tradition of ancient songs,
and on intertextuality. What is new
is the use of ethnological
perspective by a number of the
authors. This book is a collection of
songs: messages from loved ones to
joyous songs sung by groups at home
and in the pub, or by farmers and
servants whilst weeding, mowing and
harvesting. At the same time
religious melodies convey their
desire for God or their distaste of
the world.
Op de Zuiderzee Elias Stark 1897
Voor al tijd en eeuwig (De herberg
van Sunset Harbor – Boek 2) Sophie
Love 2019-03-26 “Sophie Love's
vermogen om magie over te brengen aan
haar lezers uit zich in krachtige en
beeldende zinnen en beschrijvingen.
Dit is het perfecte romantische boek
voor op het strand, met een
belangrijke nuance: het enthousiasme
en de prachtige beschrijvingen
besteden onverwacht veel aandacht aan
de complexiteit van veranderende
liefde, maar ook van veranderende
psyches. Het is een prachtige
aanbeveling voor romantieklezers die
op zoek zijn naar wat meer diepgang
in hun leesleven.” --Midwest Book
Review (Diane Donovan) “Een erg goed
geschreven roman over de worsteling
van een vrouw (Emily) die haar ware
identiteit zoekt. De auteur doet het
geweldig met haar personages en haar
beschrijvingen van de omgeving. De
romantiek zit erin, maar wordt niet
overdreven. Complimenten aan de
auteur voor dit fantastische begin
van een serie die zeer vermakelijk
belooft te zijn.” --Books and Movies
Reviews, Roberto Mattos (over Voor nu
en voor altijd) Voor altijd en eeuwig
is het tweede boek in de romantische
serie De herberg in Sunset Harbor,
die begint met het eerste boek: VOOR
NU EN ALTIJD. De 35-jarige Emily
Mitchell is gevlucht van haar baan,
appartement en ex-criend in New York,
in ruil voor haar vaders verlaten
huis aan de kust van Maine. Ze heeft
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verandering nodig in haar leven. Ze
gebruikt haar spaargeld om het
historische huis te renoveren en er
ontstaat een relatie met Daniel, de
beheerder. Emily bereidt zich voor om
de Herberg te openen naarmate
Memorial Day nadert. Maar niet alles
gaat zoals gepland. Emily komt er al
snel achter dat ze geen idee heeft
hoe je een B&B runt. Het huis vereist
ondanks haar inspanning dringende
reparaties die ze niet kan betalen.
Haar gierige buurman is nog steeds
vastberaden om het haar moeilijk te
maken. En het ergste van alles: juist
wanneer haar relatie met Daniel
opbloeit, komt ze erachter dat hij
een geheim heeft. Een geheim dat
alles zal veranderen. Haar vrienden
dringen erop aan dat ze terugkomt
naar New York en haar ex-vriend
probeert haar terug te winnen, dus
Emily moet een levensbeslissing
maken. Probeert ze het uit te houden
in haar vaders oude huis in een klein
stadje? Of keert ze haar nieuwe
vrienden, buren en leven de rug toe,
evenals de man waar ze verliefd op is
geworden? Voor altijd en eeuwig is
het tweede boek in een geweldige
nieuwe romantische serie die je zal
laten lachen, huilen en pagina's tot
diep in de nacht omslaan. En het
zalje liefde voor het romantische
genre opnieuw doen opbloeien. Het
derde boek is binnenkort
verkrijgbaar.
De gehangene van Dartmoor Michael
Jecks 2013-07-30 In het 14e eeuwse
Devon worden weggelopen horigen
meedogenloos gestraft als ze door hun
heer werden gepakt. Maar als Peter
Bruther de havezaat van sir William
Beauscyr ontvlucht, stelt hij zich
onder bescherming van de Engelse
koning. Als Bruther opgehangen wordt
aangetroffen, moet baljuw Simon,
bijgestaan door de voormalige
tempelridder sir Baldwin, onderzoek
doen naar deze koelbloedige moord.
Als er vervolgens nog twee moorden
worden gepleegd, zijn alle
ingrediënten aanwezig voor een
ijzingwekkende climax. In zijn reeks
misdaadromans rond sir Baldwin en
Simon Puttock weet Michael Jecks een
spannend plot te combineren met een
levendige beschrijving van het laatmiddeleeuwse Engeland. Spanning voor
samba-pa-ti-fingerstyle-rules

thriller- en fantasy liefhebbers!
Verschenen in deze reeks: De laatste
tempelridder, De heks van Wefford, De
gehangene van Dartmoor, Het mooie
lijk, Het lijk zonder hoofd, Het
zevende gebod, Moord in het klooster
en De dood van de erfgenaam.
Ik weet je wachtwoord. Een
journalistieke thriller over de
duistere kant van het internet Daniël
Verlaan 2020 Gelekte wachtwoorden,
geplunderde bankrekeningen of
gestolen naaktfoto's: hackers zijn
ontzettend vaak in het nieuws. Maar
wat schuilt er achter die verhalen?
Voor zijn werk bij RTL duikt techjournalist Daniël Verlaan al jaren in
de duistere wereld van hackers en hoe
zij inbreken op computers,
smartphones en je online-accounts. In
de krochten van het web komt hij de
meest bizarre en spannende verhalen
tegen, waarvan hij de belangrijkste
in dit boek uit de doeken doet. 0'Ik
weet je wachtwoord' laat zien wat er
allemaal in deze digitale uithoeken
gebeurt, en hoe je jezelf zo goed
mogelijk kunt beschermen - zelfs als
je helemaal niet zoveel van het
internet begrijpt. 0.
Catalogue of Title-entries of Books
and Other Articles Entered in the
Office of the Librarian of Congress,
at Washington, Under the Copyright
Law ... Wherein the Copyright Has
Been Completed by the Deposit of Two
Copies in the Office Library of
Congress. Copyright Office 1973
Morgenrood Tamara McKinley 2012-07-17
Fleurs hart breekt als haar man Greg
stelt nooit kinderen te willen, en
dan wordt ze ook nog eens ontslagen.
De onverwachte erfenis van een tante
is dus een welkome aanleiding om de
stad te ontvluchten. In Kingfi sher
Bay aangekomen vindt Fleur de
dagboeken van tante Annie uit de
jaren dertig en ze ontdekt dat haar
vader jarenlang dingen heeft
verzwegen... Kunnen tachtig jaar oude
fouten nu nog rechtgezet worden? En
kunnen Fleur en Greg hun huwelijk nog
redden?
Auxiety Dieuwertje Heuvelings 2020 Je
begrijpt het niet. Ik heb dit nodig,
weet je hoeveel shit er nog steeds
over me gezegd wordt? Ik heb cijfers
nodig, cijfers liegen niet. 'Een
muzikale pageturner over het gewicht
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van succes.' - ALI B 'Dit boek is
voor de liefhebber van literatuur,
muziek én maatschappelijke
vraagstukken.' - TIM HOFMAN 'Geheime
liefdes, grote ego's en angst om
jezelf te verliezen. Auxiety geeft
een soms pijnlijk maar herkenbaar
inkijkje in het streamingtijdperk.' ANGELIQUE HOUTVEEN 'Dieuwertje
Heuvelings is op papier net Paagman.'
- MULA B Dieuwertje Heuvelings (1989)
is sinds 2007 werkzaam in de
muziekindustrie en was onder andere
playlist editor bij Spotify, waar ze
de explosieve groei van de
Nederlandse hiphop van dichtbij
meemaakte en vormgaf. Daarnaast
schreef ze voor SSBA Salon en
Hard//hoofd. Bron: Flaptekst,
uitgeversinformatie.
De Genesissleutel Jeroen Windmeijer
2020-10-13 Midden in de woestijn
rondom de mysterieuze Nazcatekeningen in Peru ligt een man in de
brandend hete zon. Hij is uitgedroogd
en stamelt wartaal uit: ‘Waar zijn de
doden? Open het oog!’ In zijn
notitieboekje staan vreemde schetsen,
Bijbelcitaten en aantekeningen over
‘bezoekers’. Als de Nederlandse
toeristengids Ángel en zijn Peruaanse
collega Luz de man vinden, worden ze
ongewild het middelpunt in deze zaak.
Wat was de man in hemelsnaam op het
spoor? Door wie werd hij achtervolgd?
Of door wát? Tijdens hun
spectaculaire zoektocht door de
woestijn wordt de sluier van het
mysterie opgelicht en krijgen ze
zicht op een alternatieve
geschiedenis van de mensheid... Maar
is de wereld daar klaar voor?
Een huis voor meneer Biswas V.S.
Naipaul 2016-05-31 In V.S. Naipauls
‘Een huis voor meneer Biswas’ wordt
Mohun Biswas na de verdrinkingsdood
van zijn vader van de ene naar de
andere verblijfplaats gestuurd,
totdat hij in de familie Tulsi
trouwt. Maar daarmee is nog steeds
geen einde gekomen aan zijn
afhankelijkheid van anderen. Hij komt
in opstand en door middel van
verschillende carrières probeert hij
zich uit de greep van zijn
schoonfamilie te worstelen en
eindelijk een huis voor zichzelf te
verwerven. Losjes gebaseerd op het
leven van V.S. Naipauls vader op
samba-pa-ti-fingerstyle-rules

Trinidad vormt deze roman een
hartverscheurende, tragikomische
beschrijving van een man op zoek naar
autonomie tegen de achtergrond van de
dekolonisatie. Het oeuvre van V.S.
Naipaul werd in 2001 met de
Nobelprijs voor de Literatuur
bekroond.
Vermoord en vermist J.D. Robb
2015-03-25 In Vermoord en vermist
wordt inspecteur Eve Dallas
geconfronteerd met een vermissing die
geen vermissing blijkt te zijn en een
moord zonder lijk. Bovendien komt ze
tot de schokkende ontdekking dat haar
verschrikkelijke verleden minder ver
achter haar ligt dan ze tot dan toe
dacht. Carolee Grogan zit als toerist
op de Staten Island-veerboot en ziet
iets wat ze niet had mogen zien. Al
snel wordt ze vermist. Maar als ze
niet overboord is gesprongen, waar is
ze dan? Inspecteur Eve Dallas
onderzoekt de zaak en raakt al snel
verstrikt in een schokkend web van
leugens en bedrog. De tijd dringt en
als Eve een dodelijk spoor van
intimidatie en wraak wil voorkomen,
moet ze erachter komen wat Carolee
heeft gezien.
Cliffrock Castle Josephine Rombouts
2018-11-20 Downton Abbey in de
eenentwintigste eeuw: het verhaal van
een droombaan op een kasteel in
Schotland Als de Nederlandse
Josephine Rombouts met haar gezin aan
de Schotse westkust gaat wonen,
grijpt ze de kans om housekeeper op
het plaatselijke kasteel te worden
met beide handen aan. Zonder enige
kennis van huishouding of de Britse
elite probeert ze zich staande te
houden in haar nieuwe omgeving, waar
ze te maken krijgt met Engelse
landeigenaren, Franse koks, Schotse
onafhankelijkheid, dakdekkers,
spoken, etiquette en tradities. Met
humor en scherpe observaties
beschrijft Rombouts een microcultuur
waarvan het bijna onvoorstelbaar is
dat die tegenwoordig nog bestaat.
Tafeldekken met een meetlat, de
strenge regels voor het dragen van
tweed – ze verbaast zich vaak, maar
leert snel. De verlaten, ruige natuur
van Schotland vormt het fraaie decor
van haar belevenissen.
Het apollinisch uurwerk Louis
Andriessen 1983
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Wilhelmus van Nassauwen W.H.
Warnsinck (Bz.) 1833
Gitaaroefeningen voor dummies Mark
Phillips 2009 Op de cd veel klinkende
voorbeelden van tempi, toonladders en
akkoorden.
Atlas van de zangkunst Ank Reinders
2019-02-10 De tragiek van de zanger
is, dat hij instrument is en
tegelijkertijd bespeler van dat enige
instrument dat hij bezit, hij heeft
geen keuze. Het bereik van de stem is
een gegeven: het wordt bepaald door
de uiterste hoogte en de uiterste
laagte. Welk deel van die stem voor
de zanger het meest bruikbaar is, zal
tijdens de scholing van die stem pas
blijken. De Atlas van de zangkunst is
een allesomvattend en informatief
compendium over de theorie, de
praktijk en de geschiedenis van het
zingen, samengesteld door Ank
Reinders, een voormalige
hoofdvakdocente Zang aan het
Enschedese conservatorium. Het eerste
gedeelte van dit boek behandelt de
anatomie en de fysiologie van het
menselijk lichaam (de ademspieren, de
stemweg en het gehoororgaan) en de
elementaire beginselen van de
geluidsleer. In het tweede gedeelte
komen allerlei zaken en begrippen uit
de zangpraktijk aan de orde, zoals
ademsteun, houding, interpretatie,
stembreuk, stembereik, enz.; dit
gedeelte wordt afgesloten met
praktische zangoefeningen en
aanwijzingen voor het lesgeven. Het
derde gedeelte behandelt de
ontwikkeling van de vocale stijlen en
de zangmethodiek. Het vierde en
laatste gedeelte bevat
specialistische bijdragen door andere
auteurs. Dit zanghandboek is bedoeld
voor zangers, zangdocenten en studenten. Bij deze zesde, verbeterde
druk ontvangt u een link naar een
download van een oefencd met
zangoefeningen.
Rockgitaar voor Dummies Jon Chappell
2010 Van de vroege R&B via de rock n
roll (Buddy Holly) en de bluesrock
(Clapton) naar de heavy metal
(Metallica) en de progrock (Pink
Floyd). Maar ook countryrock (Eagles)
en jazzrock (Pat Metheny) komen aan
bod. Daarvoor zijn de eerste
beginselen van het gitaarspelen al de
revue gepasseerd: leren spelen op
samba-pa-ti-fingerstyle-rules

basis van akkoorden,
slaggitaartechnieken en het soleren
over pentatonische toonladders.
Verder veel informatie over het
instrument, de onderdelen en de
randapparatuur (versterkers,
effectpedalen). Er is ook een
hoofdstuk troubleshooting opgenomen.
Op de bijgevoegde cd veel klinkende
voorbeelden van de oefeningen.
Koorts Saskia Noort 2011-12-16 Koorts
van Saskia Noort: een koortsachtige
zoektocht over het vredig ogende
eiland, langs de mooiste maar ook de
lelijkste plekken die Ibiza rijk is en een gruwelijke waarheid komt aan
het licht. Koorts is een spannende
thriller van bestsellerauteur Saskia
Noort. Wanneer Dorien de uitbundige
Ellen ontmoet wordt ze geconfronteerd
met de voorspelbaarheid van haar
leven. Ze verbreekt haar relatie en
vertrekt met haar vriendin naar
Ibiza. Samen storten ze zich in het
feestgedruis. Tot een van hen
plotseling verdwijnt. Vanaf dat
moment begint een koortsachtige
zoektocht over Ibiza. Saskia Noort
zette in één klap de Nederlandse
literaire thriller op de kaart met
Terug naar de kust. Daarna verschenen
De eetclub, Nieuwe buren, De
verbouwing, Koorts en in november
2013 Noorts nieuwste thriller Debet.
Noort was best verkopende
thrillerauteur in 2010, 2011 en 2012.
In totaal zijn er meer dan 2,5
miljoen exemplaren van haar thrillers
verkocht.
Sjostakovitsj Krzysztof Meyer 1996
Biografie van de Russische componist
(1906-1975).
Van noten en tonen / druk 1 Ignace
Bossuyt 2010-08
12 jaar slaaf Solomon Northup
2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat
ik nog nooit van dit boek had
gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne
Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren
in New York, wordt in 1841 ontvoerd
en in het Zuiden verkocht als slaaf.
Twaalf jaar lang werkt hij op
plantages in Louisiana, vaak onder de
meest wrede omstandigheden, altijd in
de hoop zijn vrijheid terug te
winnen. In 1853 komt Northup
eindelijk vrij. In datzelfde jaar
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verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen
aangrijpende relaas van zijn
gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse
geschiedenis. Het boek slaat direct
in als een bom en opent vele
Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het
slavernijsysteem. 12 Years a Slave is
verfilmd door de Britse filmmaker
Steve McQueen en werd geproduceerd
door onder anderen Brad Pitt. De film
won de Golden Globe voor Beste Film
en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het
boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een
voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter

samba-pa-ti-fingerstyle-rules

Hebzucht Arne Dahl 2013-06-01 Tijdens
een G20-top over de financiële crisis
worden twee mensen op beestachtige
wijze vermoord. Terwijl hij zijn
laatste adem uitblaast, fluistert een
van de slachtoffers geheimzinnige
woorden. Vormen deze woorden de
onthulling van een internationaal
misdaadnetwerk? De eerste zaak voor
de geheime Europol-unit Opcop. Korte
tijd later wordt in een bos bij
Londen weer een lijk gevonden dat op
eenzelfde verschrikkelijke manier is
toegetakeld. Het internationale team
van Opcop tast in het duister. Eén
ding wordt de mannen wel steeds
duidelijker: de omvang van het
misdrijf doet zelfs de meest ervaren
agenten naar adem happen.
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