Read Online Diary Of Mike The Roblox Noob Murder Mystery 2 Ja

Diary Of Mike The Roblox Noob Murder Mystery 2 Ja
Nog voor zijn sabbatsjaar goed en wel begonnen is, wordt de briljante bijbelwetenschapper
Jonathan Weber ontboden bij de Paus. Tijdens een bezoek aan de archieven van hetVaticaan
wordt hij geconfronteerdmet een verontrustende ontdekking.Met veel vragen vertrekt hij naar
Isra l om daar mee te werken aan een veelbelovende archeologische opgraving bij de plaats
Rama. Wanneer Weber na enige tijd stuit op een unieke vondst lijkt de droom van iedere
archeoloog voor hem werkelijkheid te worden. Deze droom verandert echter met één slag in
een nachtmerrie bij de volgende ontdekking: een 2000 jaar oude brief. Nog nooit heeft een
archeologische vondst de wereld zo op zijn kop gezet als het Rama-document. Terwijl de
wereld en haar religieuze leiders discussi ren over de betekenis van de archeologische
ontdekking gaat Weber, samen met de eigenzinnige Shannon Jennings, op zoek naar meer
gegevens. Dat hun leven daarbij gevaar loopt, kan hen niet meer tegenhouden.Maar hoe meer
zij ontdekken, hoe meer vragen er rijzen.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. In deel 4 van de serie Niek de Groot van
de schrijver Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk iets cools op school: Niek richt zijn eigen
tekenclub op. Nu kan de wereld ontdekken hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de klad erin te
komen. Leraren zeuren dat er meiden in Nieks club moeten. Maar waar vind je die? En hoe
zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt? Misverstand stapelt zich op misverstand... De
grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN. Is zijn club goed genoeg om het op te
nemen tegen tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek
de Groot kladt er op los is een must voor de fans van de serie Het leven van een Loser door
Jeff Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in
Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen. Peirce was een grote inspiratiebron voor Jeff
Kinney.
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 meester-grappenmaker 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…
Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS,
iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven. Maar simpel is dat niet. Zeker niet met
aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens zijn vrienden is het verschil
tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het noodlot toe. Niek en Gina moeten SAMEN een
werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan
Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt alles anders dan gepland?
Ready Player Two
over mijn moeder, de liefde en New York
Duizend kilometer tussen jou en mij
Mars
The Witcher - De laatste wens (filmeditie)

Discover Roblox World With Mike the Roblox Noob! Welcome to the wonderful world of Roblox.
As some of you may know, you can create your own world in Roblox and make it what you want
it to be. With this book, you are going to step into the world that Mike has created Mike is very
new on the server, and he does not understand the rules that are in this world. He falls prey to
the murderer several times before he understands how to survive in the highly aggressive world
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that he is exposed to. You will see how hard Mike tries to make friends who can help him
survive, only to be taken as if he is a murderer. Mike, who has been wrongly charged with
murder, is jailed in a prison server called Jailbreak. He has no idea on how prison life is and he
experiences a really hard time in his first few days in there. He tries to survive in prison because
riots happen almost all the time. Mike tries to escape numerous times, but things don't work out
as he plans. As much as he fails, he tries to make allies who can help him escape from the jail.
It's always best to make the most out of opportunities. Mike discovers that he can start his life
once again after escaping Prison Life. He starts life in Meep City, where he builds himself from
the ground up. He becomes an active man in business, and everything seems possible after
meeting his friends. He is able to go about his daily life and adopt a meep called Purple who
makes his life more interesting than life in his previous server environments. Do Not Wait Any
Longer And Get This Book For Only $19.99!
Een anonieme tip Een groot schandaal Een nieuwe zaak voor Theo Boone De dertienjarige
Theo Boone kent elke rechter, politieagent en rechtbankmedewerker in Strattenburg. Hij heeft
zelfs geholpen een voortvluchtige crimineel terecht te laten staan. Maar zelfs een toekomstige
steradvocaat als Theo ontkomt niet aan verplichte schooltoetsen. Wanneer er een anonieme tip
binnenkomt bij Theo’s schoolbestuur over te hoge toetsuitslagen op een andere middelbare
school, belandt Theo in het onderzoek naar een grootschalig fraudeschandaal. Zijn toekomst als
advocaat staat op het spel, dus moet Theo voorzichtig handelen en zijn instinct volgen voor een
rechtvaardige afloop.
Het is 2033. Twintig jaar geleden heeft een nucleaire oorlog de beschaafde wereld in puin
gelegd. In Moskou heeft een klein deel van de bevolking zijn toevlucht gevonden in de grootste
atoomvrije schuilkelder op aarde: de metro. Hier, diep onder de grond, overleven een paar
duizend mensen op enkele tientallen stations, verdeeld over een handvol kleinere en grotere
confederaties van verschillende signatuur – communistisch, fascistisch, liberaal-kapitalistisch –
die in staat van Koude Oorlog met elkaar verkeren en worden verbonden door gevaarlijke,
geheimzinnige metrobuizen. Boven de grond heeft de straling elk menselijk leven onmogelijk
gemaakt en nieuwe levensvormen doen ontstaan. Nu dreigen deze onmensen de metro binnen te
dringen, om wat resteert van de mensheid te vernietigen.
Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een
stormachtige avond ontmoeten in Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten
Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen... Deel 1
Malory Price weet wat ze wil. Sterker nog, ze weet nu al wat ze over tien jaar wil! En dat staat
uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets meer volgens dat plan gaat? Ze is haar
baan bij de galerie in Pleasant Valley kwijt - met dank aan de nieuwe vrouw van haar baas - en
de toekomst gaapt als een diep ravijn voor haar. Het lucratieve aanbod van de bewoners van
Warrior's Peak komt dan ook als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een gouden sleutel
vinden die past op een glazen kistje waarin de zielen van drie jonge meisjes opgesloten zitten.
Als dat lukt, krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het verhaal gelooft, weet ze niet. Maar dan
gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
Sneeuw als as
Niek de Groot kladt erop los
De kleur van de zon
De andere vrouw
De vreselijke twee
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke ziekte
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van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is het verhaal
van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams, een intellectuele
einzelg nger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht de ondergang van de
mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en dappere Em ontmoet. Samen
trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de zaden voor een nieuw begin te planten.
George R. Stewart (1895-1980) was een Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De
aarde blijft altijd bestaan’ was zijn enige sciencefictionroman. Het boek was na
publicatie in 1949 een ‘instant classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International
Fantasy Award voor.
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser. Door Jeff Kinney, grootste
leesbevorderaar ter wereld. Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de
meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit ereaders. Wat je ook doet, vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is
waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze zomervakantie kijkt Bram eigenlijk
wel weer uit naar een nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantie-ellende zo
snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint goed: op dag één geeft hij de KaasTik
door aan Jeremy. Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere. Dieptepunt is
de dag waarop Bram zich per ongeluk verstopt in de meisjestoiletten...Hoewel hij die
vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal zich nogal gemakkelijk op
school. Zo fijn is het nieuwe schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar
op school?
Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de Tyne waar Davie woont. Op
straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem vertelt dat er een jongen is vermoord.
Het blijkt om Jimmy Killen te gaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro
Craig, want de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. Het hele
stadje loopt uit om het lijk te zien, maar Davie krijgt al snel genoeg van alle roddels. Hij
besluit de heuvel waartegen het stadje gebouwd is op te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe
meer Davie ontdekt over de toedracht van de moord, maar vooral ook over het leven en
zichzelf.
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat
zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden
verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts
vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de
Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kano n en kamperen.
Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het
Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar
het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden
sporen die verband lijken te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze
verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een
betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
Ready player one
Vette pech!
De stille pati nt
Ember en de ijsdraken
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan
Steeds opnieuw wordt hij als puppy geboren - maar waarom? Na een kort leven als straathond, dat een
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tragisch einde kende, is hij tot zijn grote verbazing opeens weer een puppy. Als onstuimige golden
retriever beleeft hij eindeloze avonturen met zijn baasje, de achtjarige Ethan. Maar na een lange en
gelukkige tijd aan Ethans zijde komt er weer een einde aan zijn hondenleven. En wordt hij opnieuw als
puppy geboren. En daarna nog eens. Wanneer heeft hij eindelijk zijn bestemming gevonden, vraagt hij
zich af. Pas als hij geboren wordt als zwarte labrador, wordt duidelijk wat de bedoeling is...
Discover Roblox World With Mike the Roblox Noob! In this book, you are going to step into the world
that Mike has created which revolves around him and those that he finds in prison as they try to find
their escape route out of it without being killed by prison guards. Mike, who has been wrongly charged
with murder, is jailed in a prison server called Jailbreak. He has no idea on how prison life is and he
experiences a really hard time in his first few days in there. He tries to survive in prison because riots
happen almost all the time. Mike tries to escape numerous times, but things don't work out as he plans.
As much as he fails, he tries to make allies who can help him escape from the jail. It's always best to
make the most out of opportunities. Join in on Mike's adventure in prison, as he tries numerous ways to
get out of it, all thanks to a little game called Roblox. Roblox has made it possible for gamers to
customize their experience by using different features of the game that can be enjoyed by different
players at the same time. Jail Break is a game that lets a player like Mike learn how to use their wits to
escape the jail, at the same time, trying to escape the danger of being shot down by prison guards. Do
Not Wait Any Longer And Get This Book For Only $8.99!
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt
een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een
goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze
schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring
te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt
van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een
psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor
hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het
motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij
ook zichzelf in gevaar.
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde mannen ontvoerd.
Iedereen in de buurt weet dat de IRA verantwoordelijk is voor haar verdwijning, maar niemand durft
erover te praten. In 2003 worden op een strand botten en een blauwe veiligheidsspeld gevonden. De
kinderen van Jean herkennen de speld en beseffen dat hun moeder eindelijk is gevonden. Deze
gruwelijke moord, een van de meest beruchte gebeurtenissen ten tijde van The Troubles, is het begin
van het grote verhaal over het bittere conflict dat Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield.
Patrick Radden Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale en onstuimige IRA-leden, zoals
Dolours Price die als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het meedogenloze brein achter IRAoperaties. Hij toont onomwonden de rol die het Britse leger speelde, met het vuile spel van
oproerbestrijding en spionage. Een zeer kritisch licht werpt de auteur op Gerry Adams, die de
vredesbesprekingen leidde, maar zijn kameraden verraadde met de ontkenning van zijn IRA-verleden.
Zeg niets is een aangrijpend boek over angst, verraad en wraak in een land dat nog steeds worstelt met
zijn verleden.
Vis in een boom
Oeps...
Murder Mystery
Sleutel tot het licht
Overgave
Discover Roblox World With Mike the Roblox Noob! Mike is very new on the
server, and he does not understand the rules that are in this world. He falls prey
to the murderer several times before he understands how to survive in the highly
aggressive world that he is exposed to. You will see how hard Mike tries to make
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friends who can help him survive, only to be taken as if he is a murderer. The
following chapters are an account of how Mike the Roblox Noob takes a journey
through the Murder Mystery 2 Server. It depicts his challenges on how he goes
through different aspects of the game, as he tries to survive in the interesting
game of discovering the murderer and evading death for the time period that
Mike is in the game. Mike also narrates how he creates friendships in the game,
how he is betrayed by one of his close friends. The journey on his first day to his
last day in this server has many twists and turns that will expose you to Mike's
world of adventure. When you are done with this book, you are going to be able to
play Roblox in a fun way. Join in on Mike's fun adventures as he discovers who he
can make friends, find ways of surviving the world of the murderer and the
sheriff. Do Not Wait Any Longer And Get This Book For Only $8.99!
Toonaangevend psycholoog Edith Eva Eger – bekend als de ballerina van
Auschwitz – begeleidt lezers op een universele reis naar vrijheid en genezing. Wat
er met ons gebeurt is uiteindelijk niet het belangrijkst. Het gaat erom wat we
ermee doen. We krijgen in ons leven allemaal te maken met lijden. We kennen
allemaal verdriet, verlies, wanhoop, angst en mislukking. Maar we hebben ook
allemaal een keuze als we te maken krijgen met trauma of moeilijkheden. We
kunnen opgeven of ervoor kiezen om elk moment als een geschenk te ervaren. Dr.
Edith Eger, gevierd therapeut en Holocaustoverlever, heeft deze praktische gids
geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen
houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar
krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van
haar cliënten Het geschenk. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien
als je beste leermeester, en vind je vrijheid door de kracht die erin zit.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij
schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in
Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude
countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt
die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te
grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste.
De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in
teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer
Andrew Child. En dat belooft wat!
Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de
kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun
magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die
wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een
baby toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De
Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen
daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit
mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn
magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te
bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School
Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde...
alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
De ijstuin
Baby's eerste jaar
Meisje vermist
de kunst van het uitbuiten
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De aarde blijft altijd bestaan

Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de ijsbeer het beste
detectivebureau van het land, of misschien wel van de hele wereld: Fiasco bv.
Nu te zien op Disney+. Flip Fiasco – Oeps... is een supergrappig debuut van
Stephan Pastis. Een graphic novel voor de jonge fans van de serie Het leven van
een Loser van Jeff Kinney. Fiasco is de naam. Flip Fiasco, aangenaam. Ik ben
de oprichter, eigenaar en directeur van het beste detectivebureau van het land.
Wat zeg ik? Van de hele wereld. Dit boek is een verslag van mijn leven als
detective. Elk feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de meesterlijke tekeningen
zijn van mijzelf. Ooit tekende mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar dat leek
nergens naar. Stephan Pastis tekende Pearls Before Swine, een grappige strip
die in meer dan 650 kranten verscheen en later ook in boeken. Flip Fiasco –
Oeps... is zijn eerste kinderboek. Stephan woont in Amerika.
Moderne klassieker: De geheime tuin meets Frozen. Ze stond in een tuin. Een
tuin van ijs. Elke boom, elk blaadje, elke steen, elk grassprietje was glinsterend
wit. Jess deed haar ogen dicht en daarna weer open. De tuin was er nog steeds.
Hij bestond echt. Ze besefte dat ze haar adem inhield, alsof ze bang was om een
betovering te verbreken. Jess is allergisch voor zonlicht. Wanneer ze naar buiten
gaat, verbrandt ze meteen. Ze voelt zich eenzaam en geïsoleerd. Op een nacht
gaat ze stiekem naar buiten. Ze ontdekt een mysterieuze, schitterende tuin, een
plek waar ze eindelijk vrij kan zijn. Maar ze is er niet alleen... Wat wacht daar,
wat fluistert daar in die onwerkelijke wereld van ijs?
Duizend kilometer tussen jou en mij is het heerlijke, onweerstaanbare verhaal
van Lucy en Owen die elkaar in een lift ontmoeten en op slag verliefd worden.
Schrijfster Jennifer E. Smith, bekend van de bestseller De statistische
waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht, heeft opnieuw een prachtige
jeugdroman geschreven. Wanneer de stroom uitvalt in New York zit Lucy vast in
de lift met de zoon van de conciërge. Lucy kent Owen nauwelijks, maar al snel
blijkt dat ze een klik hebben. Eenmaal bevrijd neemt Owen haar mee naar het
dak van hun wolkenkrabber, waar ze een magnifiek uitzicht hebben over donker
New York. Het wordt een magische nacht. Met het licht keert ook de realiteit
terug: Owen verhuist naar de westkust en Lucy vertrekt naar Schotland. Betekent
dit het einde? Of kan liefde elke afstand overbruggen? Jennifer E. Smith groeide
op in de buurt van Chicago en woont in New York. Ze werkt als redacteur bij een
Amerikaanse uitgeverij. Haar debuut De statistische waarschijnlijkheid van liefde
op het eerste gezicht werd wereldwijd een groot succes, gevolgd door Happy
m@il. Duizend kilometer tussen jou en mij is haar derde young adult-roman.
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste
astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de
eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een
van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van
de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt
en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich
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gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers
van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om
een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn,
zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou
kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te
verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op
Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar
Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische
kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het
ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om
tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall
Street Journal
Zeg niets
4 seizoenen
Moord en verraad in Noord-Ierland
Het rama document
Verstrengeld
Onvoorwaardelijke liefde, sterker dan geheimen. Samantha Owen was niet van
plan ooit terug te keren naar het eiland Nantucket. Maar wanneer haar stiefvader
overlijdt en haar een huisje nalaat, gaat ze toch. Als alleenstaande moeder kan
ze het geld namelijk goed gebruiken. Romantiek aan de kust de geur van zout en
rozen Samantha reist naar Nantucket om het huisje op te knappen voor de
verkoop. Wat ze niet kan vermoeden, is dat haar jeugdliefde nog steeds twee
deuren verderop woont. Landon Reed haalt alle gevoelens van vroeger weer bij
haar naar boven. Terwijl hun romance steeds verder opbloeit, wordt het voor
Samantha moeilijker en moeilijker om de reden van haar toenmalige vertrek van
het eiland voor Landon voor zichzelf te houden. Is hun liefde sterk genoeg om de
geheimen, die Samantha al die jaren heeft verborgen, te overleven? Denise
Hunter woont met haar man en drie zonen in het Amerikaanse Indiana. Schrijven
is haar lust en haar leven. In haar boeken beschrijft ze vaak de romantische
omgeving Nantucket. Eerder verschenen drie vervolgdelen over de zussen
Landin: 'Hanna s bestemming', 'Natalies nieuwe begin' en 'Paula s geheim'.
ALLES STAAT OP HET SPEL DE JACHT OP DE ULTIEME PRIJS ARE YOU
READY? In 2045 leeft een aanzienlijk deel van de wereldbevolking in diepe
armoede. De enige manier waarop Wade Watts aan alle misère kan ontsnappen,
is de OASIS: een online virtuele wereld waar miljarden mensen tegelijk in kunnen
vertoeven. Wanneer James Halliday, de excentrieke uitvinder van de OASIS,
overlijdt, laat hij een zoektocht achter vol puzzels die te maken hebben met zijn
obsessie met de popcultuur van de jaren tachtig. Degene die de jacht als eerste
voltooit, zal het vermogen van Halliday erven én de volledige controle krijgen
over de OASIS. Wanneer Wade als allereerste een van de puzzels oplost, wordt
hij van alle kanten opgejaagd door nietsontziende rivalen. Vanaf dan is er voor
Wade nog maar één manier om te overleven: winnen.
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'Door terug te kijken, ver terug te kijken, houdt Frankopan ons een spiegel voor,
die uiteindelijk haarscherp laat zien dat we ons zullen moeten aanpassen – of we
nou willen of niet.' – VPRO Tegenlicht DWDD-boekentip maart 2016 De
zijderoutes is een schitterende verkenning van de elementen die de stuwende
kracht waren achter de opkomst en de ondergang van wereldrijken, die de
stroom van ideeën en goederen bepaalden en nu een nieuw tijdperk inluiden in
de internationale politiek. Het gebied ten oosten van de Middellandse en de
Zwarte Zee tot aan de Himalaya, dwars door Centraal-Azië tot diep in China en
India, was duizenden jaren het middelpunt van de aarde. Het is de bakermat van
onze beschaving, waar meer dan 2500 jaar v.Chr. metropolen ontstonden als
Harappa en Mohenjodaro met een bevolking die in de tienduizenden liep en met
straten die waren aangesloten op een geavanceerd rioleringssysteem. Het is ook
het gebied van de zijderoutes – handelsroutes maar ook verbindingswegen
waarlangs opvattingen, religies, ideeën, cultuur én ziektes zich konden
verspreiden. Hier begint Peter Frankopan zijn nieuwe wereldgeschiedenis. Na de
eerste zijderoutes ontstonden er andere: de slavenroute, de goudroute, de route
naar het zwarte goud. Maar in onze eenentwintigste eeuw zijn nieuwe routes aan
het ontstaan die een grote gelijkenis vertonen met die allereerste, die CentraalAzië doorkruisten. De zijderoutes komen terug! 'Briljante verhaallijnen (...) Een
wereldgeschiedenis die het middelpunt van die wereld naar het oosten
verplaatst.' – The Economist 'Veel boeken beweren "een nieuwe geschiedenis
van de wereld" te zijn; dit boek heeft die benaming met recht.' – The Times
Hilarische whodunit van topauteur Mac Barnett Sst… niet verklappen, maar Mac
Barnett was geen gewoon kind, hij was geheim agent! En niet de minste: hij
spioneerde voor de koningin van Engeland. In dit heerlijk geïllustreerde 7+-boek
moet Mac B. in actie komen wanneer de juwelen van de koningin gestolen zijn.
Hij reist de hele wereld over… maar vindt hij ze ook echt? Topauteur Mac Barnett
geeft eindelijk (op hilarische wijze) prijs hoe het is om een geheim agent te zijn…
als kind! ‘De grappige tweekleurige illustraties van Lowery sluiten perfect aan op
het doldwaze avontuur, dat zelfs de minder enthousiaste lezers zal aanspreken.’
Publishers Weekly ‘Een hilarisch verhaal dat lezers reikhalzend doet uitzien naar
het vervolg.’ Kirkus
Meepcity
Een nieuwe wereldgeschiedenis
Metro 2033
De gestolen juwelen
Diary of Mike the Roblox Noob
Een geheim leven. Een geheim huwelijk. Een moordenaar die
je geheimen kent. William en Mary zijn al zestig jaar
getrouwd. William is een gerenommeerd chirurg, Mary zijn
liefdevolle echtgenote. Ze geloven beiden dat je de wereld
in goed of slecht kan indelen. William en Olivia zijn al
twintig jaar samen. William is een gerenommeerd chirurg,
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Olivia een oud-tennisspeelster. Ze maken samen prachtige
reizen en zijn getrouwd op Bali. Klinisch psycholoog Joe
O’Loughlin kent maar een van deze twee verhalen, maar als
hij zijn vader bezoekt in het ziekenhuis komt zijn leven op
de kop te staan. Wie is de mysterieuze vrouw die aan
Williams bed zit te huilen? Een vriendin, een maîtresse,
een leugenaar, of een moordenaar?
In deze bijtende en indrukwekkende memoir uit 1987 schetst
Vivian Gornick het verhaal van haar jarenlange complexe
relatie met haar moeder. Gornick groeit op in The Bronx, in
een woonblok vol Joodse arbeidersgezinnen. De mannen zijn
grotendeels afwezig door oorlog of werk. Tussen de vrouwen
broeit het, maar er is ook veel warmte. Het boek springt
soepel en sensitief heen en weer tussen Gornicks
herinneringen aan haar jeugd en vroege volwassenheid en de
lange, intense wandelingen door New York met haar moeder,
decennia later. Terwijl de twee ruziën en praten over het
verleden, raakt de lezer aan beiden evenzeer gehecht. Aan
de dochter vanwege haar scherpe observaties, haar moed en
haar vasthoudendheid in het bevragen van haar moeder, en
aan de moeder vanwege haar kracht en haar intuïtieve
wijsheid. In zijn inleiding zegt Jonathan Lethem terecht:
‘Vivian Gornicks memoir heeft die waanzinnige, briljante,
pure kwaliteit die een boek uit zijn context tilt en tot
een klassieker maakt.’ *Gornick is een uitzonderlijke en
verbazingwekkende schrijfster – en daar gaat dit boek ten
diepste over. – The Nation *Woorden schieten te kort om uit
te drukken hoe goed dit boek is. – The Washington Post
Mike, a player in a Roblox game, has created a world that
revolves around him and his friends in the new experience
of life in Meep City. Mike discovers he can start his life
once again after escaping prison life on the Jailbreak
server. He starts life in Meep City, where he builds
himself from the ground up. He becomes an active man in
business, meets friends, and adopts a meep called Purple
who makes his life more interesting than in his previous
server environments. -- from publisher.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller
Ready Player One! ‘Het is moeilijk om de verwachtingen waar
te maken na het ongelooflijke succes van Ready Player One,
maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen
na het winnen van de door oasis-oprichter James Halliday
georganiseerde wedstrijd doet Wade Watts een ontdekking die
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alles verandert: in de archieven van Halliday ligt een
nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen
en oasis duizend keer wonderbaarlijker – en verslavender –
zal maken dan zelfs Wade ooit had durven dromen. Daarmee
begint een nieuwe zoektocht, met een nieuw raadsel;
Hallidays allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk
krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt op de loer.
Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat
hij wil. Dit keer staan niet alleen Wades eigen leven en de
toekomst van oasis op het spel, maar ook het lot van de
mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende fantasie en
dreigende werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL ‘Veel
mensen denken dat Ernest Cline over de toekomst schrijft,
maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld waarin
we nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit
verhaal gaat over jou!’ TREVOR NOAH
van 0 tot 13 maanden
Hacking
Jailbreak
Complot 365 Januari
Niek de Groot flikt het 'm weer
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het
gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te zijn. 'Iedereen is goed in iets, op
zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem daarop
beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is
slim. Slim genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas ze ook
terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt. Ze
kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er
achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is,
maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun plaats. Haar
zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor haar open.
'Meisje vermist' is het derde deel en slot van de Vermist-trilogie van Sophie
McKenzie. Nu met politie niet betreden-elastiek. Wanneer Madison haar oudere zus
Lauren bezoekt, onthult die dramatisch nieuws over hun biologische vader: hij was
een anonieme spermadonor. Madison is vastbesloten de man op te sporen en al snel
boekt ze resultaat. Tijdens haar heftige zoektocht ontdekt Madison een mysterieus
netwerk van vermiste meisjes en geheime schuilplaatsen. Voordat ze het beseft
bevindt ze zich in groot gevaar en is er geen weg meer terug. Is haar vader de man
die hij lijkt te zijn?
Alles wat je als ouder moet weten over het eerste jaar met je kind Een pasgeboren
baby is een klein wonder dat naast grote blijdschap - veel vragen, zorgen en twijfels
met zich meebrengt. In Baby's eerste jaar wordt alles behandeld wat ouders moeten
weten over het eerste levensjaar van hun kind: verzorging, voeding,
slaapgewoonten, huilbuien, kinderziekten, omgevingsgevaren en veiligheid. Dit alles
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in een maand-tot-maandbenadering, inclusief het geruststellende 'Wat jouw baby al
kan'. Er zijn aparte hoofdstukken over vader worden, Eerste Hulp, adoptie en
aangeboren afwijkingen. 'Baby's eerste jaar is hét standaardwerk dat de vragen van
talloze ouders heeft beantwoord. Betrouwbaar en geruststellend: een onmisbare
informatiebron!'
Dit is de eerste verzameling verhalen van Andrzej Sapkowski met hekser Geralt in
de hoofdrol. Dé inspiratiebron voor de rol van Henry Cavill uit de Netflix-hitserie
The Witcher. De Laatste Wens is het eerste boek van Andrzej Sapkowski over de
avonturen van hekser Geralt. Een collectie korte verhalen vol magie en monsters.
Geralt valt behoorlijk op, met zijn witte haar en doordringende ogen, zijn cynische
houding en totale gebrek aan respect voor autoriteit... Maar hij is veel meer dan zijn
indrukwekkende uiterlijk doet vermoeden. Geralt is een hekser, een man met
magische krachten die van hem een briljante vechter en een genadeloze
huurmoordenaar maken. Zijn doelwitten? Verachtelijke monsters die het land
terroriseren. Als beschermer van de onschuldigen ontmoet Geralt incestueuze
koningen met ondode dochters, wraakzuchtige geesten, schreeuwende harpijen,
vampiers met relatieproblemen en wanhopige demonen. Velen zijn kwaadaardig,
sommigen zelfs verdorven, maar het belangrijkste is dat de meesten niet zijn wie ze
lijken...
De fraude
Een hond met negen levens
De wachtpost
Het geschenk
De zijderoutes

Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar
Antarctica vlucht, ontdekt ze de jacht op ijsdraken en zet ze alles op
alles om de ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather
Fawcett is een spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol draken,
magie en avontuur. Ember komt voortdurend in de problemen. Niet
handig, als je eruitziet als meisje maar je eigenlijk een vuurdraak bent
en iedereen je wil doden. Ze vlucht van het drukke Londen naar
Antarctica, maar daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken, en stort ze
zich nog dieper in de problemen. Want de ijsdraken moeten gered, al
kost het haar haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is
dierenliefde. Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet aan onze
natuur. Met pratende kat en humeurige deurklink.
4 Seizoenen, de bestseller van meesterverteller Stephen King, bevat
het verhaal waar de indrukwekkende film The Shawshank Redemption
op gebaseerd is. In De ontsnapping is een man ten onrechte tot
levenslang veroordeeld wegens de moord op zijn vrouw. Nu zoekt hij
wraak... Verfilmd als The Shawshank Redemption. De leerling vertelt
de macabere geschiedenis van een scholier die ontdekt dat zijn
plaatsgenoot een gezochte ex-nazi is... Verfilmd als Apt Pupil. In Het
lijk komen vier jongens oog in oog te staan met leven en dood, en de
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dreiging van hun eigen sterfelijkheid... Verfilmd als Stand By Me. De
ademhalingsmethode is het huiveringwekkende verhaal over een
ongetrouwde zwangere vrouw die ten koste van alles wil triomferen
over de dood... ‘Hypnotiserend.’ The New York Times Book Review
Murder Mystery 2, Jailbreak, Meepcity, Complete Story
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