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Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort
informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van
Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte
natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke
wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring,
en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering zit, die
zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker
voor staat dan ooit.
Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende artsen.
Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte te beheersen en de mogelijkheid
van longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen afstand houden met alles en iedereen. Het
enige waar Will Newman controle over wil hebben, is het verlaten van het ziekenhuis. Binnenkort wordt
hij achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de wereld zien. Will is precies waar Stella van
weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt, zou ze haar plek op de transplantatielijst kwijt
kunnen raken. Een van hen zou zelfs kunnen sterven. Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar
plotseling voelt zes stappen niet aan als veiligheid. Het voelt als een straf. Wat als ze een klein
stukje van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen van hen hebben gestolen? Zou vijf stappen uit
elkaar echt zo gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met breken?
Aan het begin van de twintigste eeuw dachten veel mensen dat een lange periode van welvaart, vooruitgang
en vrede was begonnen: 1913 was een bruisend en optimistisch jaar. Maar een jaar later begon voor Europa
de bloedigste periode in haar geschiedenis, die mensenlevens en economieën verwoestte en aan het slot
waarvan het zijn wereldwijde invloed ook nog eens kwijt was. Hoe kon dit gebeuren? Wát is er eigenlijk
gebeurd? In 1914, een fascinerende reconstructie, laat Margaret MacMillan zien dat niet alleen
technologische en politieke ontwikkelingen maar ook momenten van menselijke zwakte Europa richting
afgrond leidden.
Schateiland
Kloosterleven in de Middeleeuwen
hoe Europa de vrede liet varen voor de Eerste Wereldoorlog
Beter / druk 1
In West-Europa en Da Lage Landen

Noguchi change finalement son vote en faveur d’Akira Kato, dont l’objectif est pourtant de détruire tout
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le système mis en place par ce même professeur. En face, son adversaire Gunji Kirishima n’hésite pas à
s’humilier pour s’assurer d’un maximum de votes, afin de défendre toujours un peu plus ces médecins
banals qu’il a promis d’aider ! Puis arrive le jour tant attendu... le jour du vote final !
Geschiedenis van het kloosterwezen dat zich vanaf de vierde eeuw vanuit het Midden-Oosten over WestEuropa heeft verspreid.
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op
Rood en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken over Darrow, de held van Mars. Darrow had
in vrede kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de oorlog. De Gouden overheersers eisten
zijn gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is
vastbesloten terug te vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te transformeren en zo in de Gouden
maatschappij te infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze rivaliteit te overleven die de
machtigste krijgers van de Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot de hoogste rangen,
en hij heeft geduldig gewacht met het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van binnenuit zal
breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten diep, aan
beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan tegenover een vijand zonder geweten of genade.
Onder die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden beschouwde. Om te winnen moet Darrow
degenen die geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te inspireren. En moet hij ervoor
zorgen dat ze hun ketenen verbreken, om een einde te maken aan de wereld die hun wrede meesters
hebben gemaakt, en om zo het bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is ontnomen. Een bestaan
dat te mooi is om op te geven.
Lashil, Leana et Louloulola pénètrent le cœur de la nécropole des rois mien-sis, où ils se retrouvent face
à un être de cette espèce, mais aussi à Jiura, un représentant des pin-las ! Dans le chaos qui s’ensuit,
Lashil et Louloulola s’éveillent à leur nature profonde de détenteurs de photons pour secourir Leana en
danger. Le chevalier découvre l’essence de son devoir : protéger sa dame !
Books in Print January 1, 1928
Caraval 3 - Finale
B.A.S.I.C.
over schrijven, lezen en kijken
Team Medical Dragon
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Ge llustreerde YA vol spanning, romantiek en superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze
anders is. Praten met planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen dingen waar de meeste zeventienjarigen mee
bezig zijn. Het leven van football-ster Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden. Welke
quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun eerste ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar
en worden hun ware vermogens – de kracht om de elementen te beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters wetenschapper-vader,
Dr. Rick Stewart, hen te willen gebruiken voor zijn eigen snode plannen. Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen
voordat hij hun leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een veelbelovende nieuwe serie van
internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin Cast.
Noguchi change finalement son vote en faveur d Akira Kato, dont l'objectif est pourtant de détruire tout le système mis en place
par ce même professeur. En face, son adversaire Gunji Kirishima hésite pas à s'humilier pour s'assurer d'un maximum de votes,
afin de défendre toujours un peu plus ces médecins banals qu'il a promis d'aider ! Puis arrive le jour tant attendu... le jour du vote
final !
Essaybundel van de auteur van 'H is voor Havik'
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Zomerse fuga
Livres de France
Gouden Zoon
Thomas Register of American Manufacturers and Thomas Register Catalog File
Bekentenis van een moordverdachte
Een dorpje aan de kust van Maine. De katholieke familie Tetherly en het joodse gezin Copaken zijn buren, maar niet bevriend met
elkaar. Toch komt het tot een huwelijk tussen hun kinderen. Op de trouwdag verlaten de bruiloftsgasten na de ceremonie de kerk.
Het bruidspaar blijft met de fotograaf achter om nog wat foto's te schieten. Het paar laat wel erg lang op zich wachten en de gasten
beginnen ongeduldig te worden. Dan komt het nieuws van een noodlottig auto-ongeluk. In Zomerse fuga beschrijft Ayelet Waldman
op hartverscheurende wijze de nasleep van dit dramatische ongeluk en de impact ervan op beide families. Het is een prachtig
familieepos over liefde, vriendschap en rouw, en laat zien hoe onheil mensen op onvermoede manieren dichter tot elkaar kan
brengen.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
De 150 beste gags uit de reeks volgens Midam!
Met ‘De schoonheid van weerbarstig proza’ reikt Lydia Davis ons de sleutel aan tot het lezen van haar werk – wat het leesplezier
alleen maar zal vergroten. De korte verhalen van Davis tellen vaak minder dan tien regels, soms zelfs slechts één, en beschrijven
alledaagse observaties en belevenissen in ongekunstelde, laconieke taal. Op het eerste gezicht dan. Bij een tweede lezing begint
de goede verstaander nieuwe lagen te vermoeden. En wanneer Davis zelf haar werk analyseert, zoals in deze bundel vol
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verhelderende essays, dan openbaren zich de doordachte vorm en inhoudelijke diepgang. Vanaf de allereerste gedachte of
zinsnede tot de maanden en zelfs jaren waarin ze aan een zkv slijpt en snoeit: Davis biedt inzicht in haar schrijf- en redactieproces.
Ze vertelt over lievelingsschrijvers en visuele kunstenaars die haar werk hebben beïnvloed, en strooit ruimhartig met schrijftips.
Ontembaar
Staat van terreur
Livres hebdo
The Advocate
Het boek des levens

Rechercheur Cody Hoyt vindt in een afgelegen berghut het verbrande lichaam van zijn vriend Hank Winters. Het
lijkt alsof Hank zelfmoord heeft gepleegd, maar Cody vermoedt dat er meer aan de hand is. Bij zijn onderzoek
blijkt dat er nog meer zelfmoorden zijn gepleegd. Dit duidt op een seriemoordenaar, die het Yellowstone Park
als zijn werkterrein heeft gekozen. Codys zoon Justin heeft zich net aangesloten bij een groepstocht door de
wildernis. Cody trekt het natuurgebied in om de enige persoon te redden om wie hij werkelijk geeft. C.J. Box won
de Edgar Award voor Veilige haven. Hij schreef eerder Het ultimatum. Zijn boeken zijn vertaald in vijfentwintig
talen. Box woont met zijn gezin in Cheyenne, Wyoming, in de Verenigde Staten. www.cjbox.net
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig
aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten
gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Het langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer –
Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een iconisch
liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe hebben fans alleen Bella's kant van het verhaal gelezen. Eindelijk
kunnen lezers nu ook Edwards versie van het verhaal lezen. Dit onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards
perspectief, krijgt een nieuwe en donkere wending. De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en
intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier heeft meegemaakt. Hoe meer fascinerende details we
leren over Edwards verleden en de complexiteit van zijn gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit de meest
bepalende strijd van zijn leven is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar kan
brengen? In Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons mee terug naar een wereld die miljoenen lezers heeft
geboeid, en nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe epische roman over de verwoestende gevolgen van
onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe maan Eclips Morgenrood
Gertrude Simmons Bonnin (22 februari 1876 - 26 januari 1938), beter bekend onder haar Lakota nom de plume
Zitkala- a, was een Native American schrijfster, redactrice, musicienne, lerares en politiek activiste. Ze is
geboren en getogen op het Yankton Sioux Reservation in South Dakota. Zitkala- a leefde een traditioneel leven
tot ze op achtjarige leeftijd het reservaat verliet om naar school te gaan op het Whites Manual Labor Institute,
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een Quaker missieschool in Wabash, Indiana. Van daar ging ze verder leren aan het Earlham College in Indiana
en het New England Conservatory of Music in Boston. Haar autobiografische vertellingen werden in 1921
gebundeld uitgegeven onder de titel Amerikaanse Indiaanse Verhalen. Haar eerste boek, Oude Indiaanse
Legendes, is een verzameling traditionele verhalen die ze verzamelde tijdens haar bezoeken aan het Yankton
Reservation. Ook Oude Indiaanse Legenden is bij Stichting Cosmic Fire Foundation Verkrijgbaar.
Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op
Rood. Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg
op Rood, de meedogenloos spannende sensatie die doet denken aan De Hongerspelen van Suzanne Collins en
Enders Game van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op in de mijnen diep onder de oppervlakte van
Mars, waar hij elke dag slopend werk deed om aan een toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar de
Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden door hun
eigen meesters, de Gouden – en hun enige weg naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde Darrow zichzelf op
in naam van het grote goed voor wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen leven gaf. Hij werd een
Gouden, en infiltreerde in hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te vernietigen. Als een lam tussen de
wolven vindt Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar ook de toorn van machtige tegenstanders. Om
een oorlog te voeren én te winnen die het lot van de complete mensheid kan veranderen, moet Darrow
verraders confronteren, zijn honger naar wraak onderdrukken – en streven naar een hoopvolle wederopleving in
plaats van een gewelddadige opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en misleiding is, moet Darrow ervoor
kiezen Eo’s principes van liefde en gerechtigheid te volgen om zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets
hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique Manshanden van
boekhandel Plukker ‘Dit is een veel beter vervolg, sterker nog: een van die zeldzame boeken die alles van zijn
voorganger verbetert... In een woord, Gouden Zoon is: opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een wonderkind.
Hoe goed het eerste boek van de Mars Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde rit vol spanning,
intrige, en serieuze, ruige gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur van Tinnen soldaten en
Sneeuwblind
Ariadne l'empire céleste - Tome 05
Amerikaanse Indiaanse Verhalen
The United States Catalog
Een onsterfelijke liefde
De dysasters
Los Angeles magazine is a regional magazine of national stature. Our combination of award-winning
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feature writing, investigative reporting, service journalism, and design covers the people, lifestyle,
culture, entertainment, fashion, art and architecture, and news that define Southern California. Started
in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been addressing the needs and interests of our region
for 48 years. The magazine continues to be the definitive resource for an affluent population that is
intensely interested in a lifestyle that is uniquely Southern Californian.
Het leven is waardeloos als je vrienden kwaad op je zijn. Vraag dat maar aan Zoey Redbird. Zij is een
onbetwiste expert op het gebied van waardeloos. Binnen een week heeft ze in plaats van drie vriendjes er
niet één meer, en de hechte vriendengroep waarvan ze deel uitmaakte en die haar altijd vertrouwde en
steunde, heeft haar aan de kant gezet. De enige twee vrienden die Zoey nog overheeft zijn ondood, en
bovendien verwikkeld in een eeuwigdurende kibbelpartij met elkaar. Dus wie kan het haar kwalijk nemen
dat ze bevriend raakt met de nieuwe leerling van het Huis van de Nacht, de enorm sexy olympische
boogschutter James Stark? Ondertussen heeft Hoge Priesteres Neferet de mensheid de oorlog verklaard.
Zoey weet in haar hart dat het verkeerd is om tegen mensen te strijden, maar de enige manier waarop ze
hier een stokje voor kan steken, is door het weer goed te maken met haar vrienden. Zoeys avonturen op de
vampierschool nemen een wilde en gevaarlijke wending wanneer er een eeuwenoud kwaad ontwaakt waardoor
ieders vertrouwen op de proef wordt gesteld.
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.' Page 6/9
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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
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de
grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden
in Nederland worden opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het
ging door, pal onder de neus van NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper
belandt met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest
is een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke veerkracht.
Midnight Sun
The Aeroplane
Vijf stappen van jou
De schoonheid van weerbarstig proza
ook los te lezen
The Advocate is a lesbian, gay, bisexual, transgender (LGBT) monthly newsmagazine. Established in 1967, it is the oldest
continuing LGBT publication in the United States.
De onbeduidende Jude (Jude the Obscure) wordt algemeen beschouwd als de beste roman van Thomas Hardy. Het boek schildert
het leven van individuen die worden vermorzeld door krachten die ze niet kunnen beheersen. Jude Fawley is een onbeduidende
wees die ervan droomt aan de universiteit in Christminster te kunnen studeren. Iemand te worden. Dan komt het aardse
plattelandsmeisje Arabella Donn in zijn leven, en hij raakt op een zijspoor. Jude trouwt met Arabella, maar zij verlaat hem.
Vervolgens wordt hij verliefd op zijn nicht, Sue Bridehead. Met haar lijkt hij het geluk te vinden. Maar als het noodlot toeslaat, blijkt
verrassend genoeg de moderne en geëmancipeerde Sue eraan onderdoor te gaan. Deze roman, gepubliceerd in 1895, zou Hardy’s
laatste zijn. De openheid over seksualiteit, de kritiek op het huwelijk, op het universitaire systeem en op de Kerk schokten het
publiek. Hardy richtte zich de rest van zijn leven uitsluitend op zijn poëzie. De taal van Thomas Hardy is prachtig, geestig, scherp
en eigenzinnig. Zijn decorbeschrijvingen zijn fenomenaal.
Welkom bij de meeslepende finale van Caraval, het derde en laatste deel van Stephanie Garbers New York Times-bestsellerserie.
Aan alles komt een eind... Stephanie Garbers Finale neemt de lezer nog één keer mee naar de betoverende wereld van Caraval,
waar Scarlett en Tella hopen op een goede afloop na de tragische gebeurtenissen die Tella op het wraakpad stuurde. Tella moet nu
beslissen wie ze vertrouwt: Legende of een oude vijand. Scarlett staat voor een onmogelijke opgave, en Legende moet een keuze
maken die hem voorgoed zal veranderen. Caraval is voorbij, maar het belangrijkste spel begint nu pas. Dit keer zijn er geen
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toeschouwers. Alleen winnaars en verliezers... Met een exclusief extra hoofdstuk en een handtekening van Stephanie Garber,
speciaal voor de Nederlandse lezers. Over Caraval: ‘Dit boek is echt waanzinnig! Wat mij betreft het beste fantasyboek van 2016!’
Chinouk Thijssen, auteur en BookTuber (vijf sterren) ‘Eindelijk weer een verhaal dat verbaast, vernieuwend is en je meeneemt in
een magische wereld... Dit boek is een ontzettend grote aanrader voor iedereen die houdt van fantasie, spanning en romantiek.’
Chicklit.nl
Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die
haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan
niemand vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie te bewijzen. Opeens
krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal vreemde familiegeheimen, maar het graven in het
verleden van haar ouders brengt ook veel gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer
hebben verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd meer dan 75 miljoen
verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks
& Tovenaar.
De onbeduidende Jude
Morgenster
Bulletin
Los Angeles Magazine
Schemervluchten

Verbeelding van fantasiewezens en -voorwerpen, met bijschriften in een fantasieschrift. Bedoeld als pseudo-encyclopedische satire
op de moderne informatiemaatschappij.
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
Deborah Harkness Het Boek des Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar geliefde Matthew
Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na hun avonturen in het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het
magische manuscript dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren, ontmoetingen met oude
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vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude
familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de meest hightech wetenschappelijke centra van de
wereld. Zullen ze eindelijk ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
Jachtseizoen
De wind kan alles veranderen
1996 Comic Book Index
't Hooge Nest
“The” Illustrated London News
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