Death Turns A Trick Rebecca Schwartz 1
Julie Smith
When somebody should go to the book stores, search start by shop, shelf by shelf, it is in
reality problematic. This is why we provide the ebook compilations in this website. It will
entirely ease you to look guide Death Turns A Trick Rebecca Schwartz 1 Julie Smith
as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in reality want, you can discover
them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area
within net connections. If you want to download and install the Death Turns A Trick
Rebecca Schwartz 1 Julie Smith, it is certainly simple then, previously currently we extend
the associate to buy and make bargains to download and install Death Turns A Trick
Rebecca Schwartz 1 Julie Smith for that reason simple!

Sequels Janet Husband 1997 Sequels, the
most popular and long-lasting guide to
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novels in series, returns with greatly
expanded series listings. Mysteries
continue to be a mainstay, with fantasy,
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science fiction, and romance listings, plus
non-genre fiction selections from authors
such as Edward Abbey and Lawrence
Durrell. The authors have carefully sifted
through a growing group of series to select
those most likely to be available in a
medium-sized public library, weeding out
esoteric, obscure, and less popular series.
This classic reference includes hundreds of
annotated series, title and subject indexes,
and suggestions for reading order. Library
professionals will find Answers to the
perennial question, "What should I read
next?" Guidance on the chronology of a
series Easy-to-use tools to identify novels by
character, setting, and author The
definitive resource for novels in series
Including series started since 1989 and
updated through 2007, Sequels will be the
most complete resource for general readers
and library patrons as well as readers'
advisors; public, university, and high school
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

reference librarians; acquisition and
collection management librarians; and even
bookstore staff and book reviewers. The
expanded Sequels, 4th edition, will become
the RA and reference librarian's resource of
choice
Feminist Bookstore News 1993
The Kindness of Strangers Julie Smith 1997
Traces Police Detective Skip Langdon's
ongoing struggle to expose Errol Jacomine,
a candidate for mayor of New Orleans with
a reputation for civic spirit, as a psychopath
Wie je morgen bent Rebecca Stead
2016-09-01 Bridge, Emily en Tabitha zijn al
jarenlang beste vriendinnen. Maar dit
schooljaar lijkt niets meer hetzelfde. Wat
gister normaal was, is nu ineens
kinderachtig. Waar de een er nog altijd
hetzelfde uitziet, wordt de ander ineens
jaren ouder geschat. Blijven
vriendschappen hetzelfde, als je zelf in
sneltreinvaart verandert, en de wereld om
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je heen ook? Hoe trouw moet je blijven aan
een vriendin die keuzes maakt waar je niet
achter staat? Wat doe je als een gewaagde
foto in verkeerde handen valt en
doorgestuurd wordt door de hele school?
En kun je verliefd worden op iemand met
wie je bevriend bent? Een indrukwekkend
verhaal over liefde, vriendschap en verraad,
en jezelf blijven in een tijd waarin sociale
media alles beheersen.
Rode komeet Heather Clark 2020-11-03
‘Het is alsof Heather Clark uur na uur naast
Sylvia Plath loopt. Adembenemend.’ –
Connie Palmen Zestig jaar na haar
spectaculaire debuut als dichter verschijnt
een gloednieuwe, allesomvattende biografie
van Sylvia Plath. Rode komeet geeft ons de
uitzonderlijk getalenteerde vrouw terug die
zo lang door haar tragische einde is
overschaduwd. Met een rijkdom aan nieuwe
bronnen reconstrueert Heather Clark
Plaths stormachtige ontwikkeling als
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

dichter en intellectueel. We lezen over haar
vastberadenheid geen conventioneel pad te
volgen, haar conflictueuze verhouding tot
haar moeder, haar worstelingen met een
volkomen inadequate geestelijke
gezondheidszorg, haar jaren in Cambridge
en haar explosieve verbintenis met Ted
Hughes, met wie ze samen de poëziewereld
diepgaand zou beïnvloeden. Rode komeet
gaat over een leven in volledige toewijding
– niet aan de dood maar aan de kunst.
‘“Kracht is het vermogen om te lijden,”
heeft de denker Wittgenstein eens
genoteerd. Die kracht heeft Sylvia Plath in
haar poëzie ten volle weten te ontplooien,
zoals deze biografie overtuigend laat zien.’
– Anneke Brassinga ‘Eindelijk de biografie
die Sylvia Plath verdient... Een magistraal
boek... Een indrukwekkende prestatie.’ –
Ruth Franklin, literair criticus en biograaf
‘Dit is de grootse biografie van deze grote
dichter waar we zo lang op hebben
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gewacht.’ – Mary Dearborn, schrijver en
biograaf ‘Een grandioze biografie.’ – Kirkus
Reviews ‘Leest als een pageturner... een
fantastisch werk.’ – Publisher’s Weekly
Een blik in de eeuwigheid Raymond
Moody 2011-01-27 Dr. Moody ontvangt
jaarlijks niet alleen duizenden verhalen van
mensen over wat ze voelden, zagen en
hoorden toen ze dicht bij de dood waren, hij
krijgt ook verhalen binnen van mensen die
aanwezig waren bij het overlijden van een
dierbare. In zijn nieuwe boek laat hij zien
dat familie en vrienden vaak getuigen zijn
van de eerste momenten van de reis van
hun dierbare van dit leven naar het
volgende. Dat kan het aanschouwen zijn
van een helder licht van een onbekende
bron, of het zijn onverwachte inzichten in
het leven van de overledene met feiten die
niet bekend waren bij de nabestaanden. Dit
bijzondere boek is een bron van troost voor
nabestaanden en het bewijs van onze
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

spirituele verbondenheid. Dit is het eerste
boek over het bijzondere fenomeen van
gedeelde ervaringen met de dood.
Het blinde licht Benjamín Labatut
2020-10-29 ‘Het blinde licht’ van Benjamín
Labatut gaat over Fritz Haber, Werner
Heisenberg, Alexander Grothendieck –
grote natuurwetenschappers die de loop
van de twintigste eeuw hebben veranderd.
En de mensheid dichter bij de afgrond
hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een
roman over menselijke (over)moed en de
morele consequenties van
wetenschappelijke vooruitgang. En over de
onmetelijke verbeelding die nodig is om het
ondenkbare te bedenken.
Frank en wij Julia Claiborne Johnson
2016-06-20 ‘Frank en wij’ is een perfecte
roman voor fans van ‘Het wonderlijke
voorval met de hond in de nacht’ van Mark
Haddon, ‘Wij’ van David Nicholls en ‘Het
Rosie project’ van Graeme Simsion! M.M.
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Banning – Mimi voor intimi – heeft zich
teruggetrokken op haar landgoed in Bel Air.
Ze heeft ooit een bestseller geschreven
maar nu is ze blut: malafide bankiers zijn er
met haar fortuin vandoor gegaan. Voor het
eerst sinds tijden moet ze een nieuw boek
schrijven. En om ervoor te zorgen dat ze
zich aan haar deadline houdt, stuurt haar
redacteur een jonge assistente, Alice.
Wanneer Alice aankomt, wordt ze direct
aan het werk gezet. Ze moet op Frank
passen, Mimi’s negenjarige zoon, die zich
kleedt als een jarendertigfilmster en weinig
vriendjes heeft. Hij is autistisch. Terwijl ze
Frank beter leert kennen, vraagt ze zich af
waar zijn vader is. Mimi probeert achter
gesloten deuren te schrijven, maar het wil
niet vlotten. Aan Alice de taak Mimi te
helpen met haar boek... ‘Frank en wij’ is
een mooie roman van Julia Claiborne
Johnson. Vele enthousiaste lezersreacties!
‘Ik vond het geweldig. Grappig en
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

hartverwarmend.’
Mystery Index Steven Olderr 1987
Provides indexes to American and British
mystery novels by author, title, subject,
setting, and characters.
Dochters van het daglicht Judy Batalion
2021-03-10 Het indrukwekkende Dochters
van het daglicht van Judy Batalion vertelt
het verhaal van joodse gettomeisjes die zich
verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers
van Mijn naam is Selma en 't Hooge Nest.
Dochters van het daglicht van Judy Batalion
vertelt het vergeten verhaal van de joodse
gettomeisjes die in opstand kwamen tegen
de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is
Selma en 't Hooge Nest. In de krochten van
de British Library stuitte kunsthistoricus
Judy Batalion vijftien jaar geleden op een
obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in
di Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten
hun vijanden al flirtend het hoofd op hol,
kochten ze om, maar vermoordden ze als
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het moest in koelen bloede. Ze saboteerden
de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers en
smokkelden wapens, maar droegen ook
zorg voor de kinderen en de zieken. In
Dochters van het daglicht brengt Batalion
al deze indrukwekkende verhalen samen in
een magistraal en meeslepend historisch
epos. Middelpunt vormt de hechte
verzetsgroep rond de achttienjarige Poolse
Renia Kukielka, die haar leven zonder
aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler
te verslaan. Met centrale thema’s als
vrouwenverzet, vriendschap en feminisme
in oorlogstijd is Dochters van het daglicht
van Judy Batalion een boek dat geen lezer
onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van
joodse verzetsvrouwen blijft nog lang
nagalmen in je hoofd. Met haar krachtige
verhaal geeft Batalion een genuanceerd
beeld van geschiedenissen die te snel
worden vergeten.’ – Kirkus Reviews
(starred) ‘Dochters van het daglicht brengt
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

een levendig eerbetoon aan vrouwelijke
moed in de breedste zin van het woord.’ –
Publishers Weekly
Schaduwzielen L.J. Smith 2012-09-18 Elena
Gilberts liefde, de vampier Stefan
Salvatore, is gevangengenomen door de
demonische geesten die in Fells Church een
ravage aanrichten. Om haar geliefde te
vinden, moet Elena vertrouwen op Stefans
broer Damon, de knappe maar uiterst
dodelijke vampier die het feit dat hij Elena
voor zichzelf wil niet onder stoelen of
banken steekt. En ook Elena kan niet
ontkennen dat de spanning tussen haar en
Damon met de dag groter wordt. Voor
welke broer zal ze uiteindelijk kiezen?
Ondertussen onderzoeken Bonnie en
Meredith het kwaad dat bezit heeft
genomen van Fells Church. Hun onderzoek
leidt tot een aantal verschrikkelijke
ontdekkingen, en al snel maken ze deel uit
van een van de gevaarlijkste avonturen van
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Elena tot nu toe
Library Journal 1982
De kleine Roemeense die nooit
glimlachte Lola Lafon 2015-05-21 Ze was
als een elfje, de kleine Roemeense turnster
die de wereld veroverde in de jaren van de
Koude Oorlog. Een wonderkind uit een land
dat daarvoor alleen bekend stond om haar
dictator en Dracula. Geroemd om haar
sierlijkheid en perfect uitgevoerde
bewegingen haalde ze de hoogste score ooit
tijdens de Olympische Spelen. Een
ongekende prestatie waar zelfs het
scorebord niet op berekend was. Ze groeide
uit tot een idool en werd in eigen land het
symbool van het succes van het
communisme. Maar op een dag groeide de
kleine fee op en veranderde het meisje in
een vrouw. Sportcommentatoren
betreurden de transformatie van hun idool,
en hoewel de medailles nog bleven komen,
begon haar mythische waarde af te nemen.
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

De kleine Roemeense die nooit glimlachte is
het verhaal van Nadia Comaneci die
ondanks haar verbetenheid en discipline
door haar lichaam en de buitenwereld
verraden werd. Met bravoure en in een
wervelende stijl ondervraagt Lola Lafon een
wereld die kleine meisjes graag klein houdt
uit angst dat ze hun magie verliezen.
82 Desire Julie Smith 1999 Police Detective
Skip Langdon investigates the
disappearance of a New Orleans
councilwoman's husband
Meester van de zwarte molen Otfried
Preussler 1972 Krabat (14) belandt als
twaalfde leerling op de molen van de
Meester: een leerschool van zwarte kunst.
Vanaf ca. 13 jaar.
Werkboek geweldloze communicatie Lucy
Leu 2006-11-29 Praktische oefeningen om
conflicterend taalgebruik te vermijden en
door openheid, luisteren, mededogen en
een kwetsbare opstelling tot wederzijds
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begrip te komen.
In Dreams Begin Responsibilities and
Other Stories Delmore Schwartz 1978
Eight stories portray the world of the New
York intellectual during the 1930s and 40s,
probing the conflict between ambitious,
educated youths and their immigrant
parents.
De Corleone's Ed Falco 2012-10-29 New
York, 1933. De stad zucht onder de grote
depressie. De misdaadfamilies van New
York zegevieren maar met het einde van de
drooglegging ligt ook een gewelddadige
strijd tussen de criminele organisaties in
het verschiet. Voor Vito Corleone is niets
belangrijker dan de veiligheid van zijn
familie. Vooral om Sonny, zijn oudste,
maakt hij zich zorgen. Want deze
wispelturige zeventienjarige heeft wel erg
veel interesse in de misdaadloopbaan van
zijn vader. De Corleones is een sfeervol
verhaal over traditie, geweld, liefde en
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

verraad, gebaseerd op een origineel
filmscenario van Mario Puzo.
West Coast Review of Books 1984
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
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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 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.
Silk Stalkings Victoria Nichols 1988
death-turns-a-trick-rebecca-schwartz-1-julie-smith

Een buitengewoon gewoon leven Monica
Wood 2016-02-27 Voor de lezers van Het
Rosie project en Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht Een
verhaal voor iedereen die graag lacht, huilt
en inziet hoe bijzonder het leven kan zijn!
Juffrouw Ona Vitkus heeft haar hele leven op drie maanden in de zomer van 1914 na zo onopvallende mogelijk geleefd en haar
geheimen streng bewaakt. De jongen, een
scout met een fascinatie voor
wereldrecords, brengt daar verandering in
met zijn bezoekjes. Hij is elf. Zij is
honderdvier jaar én honderdéén dagen oud
(ze houden het samen bij). De jongen geeft
haar het gevoel dat ze misschien tot wel
speciaal is. Beter laat dan nooit... Maar
wanneer de jongen ineens wegblijft, begint
ze te denken dat hij toch niet zo bijzonder is
als ze dacht. Wat kan anders de reden zijn
van zijn plotselinge verdwijning? Nadat
juffrouw Vitkus twee zaterdagen tevergeefs
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op de jongen heeft gewacht, komt de keer
daarop niet hij maar zijn vader bij haar
langs, vastbesloten om de goede daad waar
zijn zoon aan was begonnen af te maken.
Ona moet deze nieuwe vreemdeling
duidelijk maken dat er niet alleen klusjes
zijn om op te knappen, maar dat er ook een
levenswerk te volbrengen is... Maar waar
kan de jongen gebleven zijn?
Besluiteloos Benjamin Kunkel 2011-04-13
Dwight Wilmerding is pas achtentwintig
jaar oud, maar zit al midden in een
midlifecrisis. Op zich niet vreemd: hij woont
met wat vage vrienden in een klein
appartement en zijn baan als
helpdeskmedewerker bij de farmaceutische
gigant Pfizer is niet bepaald
sfeerverhogend. Daarbovenop lijdt hij ook
nog eens aan aboulie: chronische
besluiteloosheid die zo ver gaat dat hij
enkel een besluit kan nemen door erom te
tossen. Aangemoedigd door een van zijn

kamergenoten onderwerpt hij zich aan een
farmaceutisch experiment dat hem van zijn
besluiteloosheid moet genezen. Wanneer hij
pfired wordt door Pfizer en uitgenodigd
door een vriendinnetje van de middelbare
school om naar Ecuador te komen, reist hij
abrupt af naar Zuid-Amerika. Probleem is
alleen dat Dwight maar niet kan besluiten
of de pillen die hij slikt werken of niet. Diep
in de jungle wordt zijn romantische
ontsnapping een hilarische reis, op zoek
naar verantwoordelijkheid, kennis en liefde.
Crescent City Kill Julie Smith 1998 Skip
Langdon, a New Orleans police detective,
encounters death in her own hometown
when the local police superintendent is
gunned down and then the murderer is
killed by a group who goes by the name of
"the Jury"
Jim Kobak's Kirkus Reviews 1986
1981-1985 Supplement to Crime Fiction,
1749-1980 Allen J. Hubin 1988
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What Do I Read Next? 1994 Neil Barron
1994-09 Provides synopses for over 1,500
titles of current popular fiction and
recommends other books by such criteria as
authors, characters portrayed, time period,
geographical setting, or genre
De weg vooruit Robyn Carr 2020-09-29
Deel 16 van de populaire serie Virgin River,
het bingewatch-succes op Netflix. Wat Katie
Malone betreft, is het tijd voor een frisse
start. Na een akelige periode, waarin zij en
haar twee zoontjes gevaar liepen door de
rechtszaak van haar broer, is het niet
langer nodig om teruggetrokken te leven in
Vermont. Ze kunnen terug naar Californië!
En dus pakken zij en haar jongens hun
spullen en vertrekken ze richting Virgin
River. Uiteindelijk verloopt hun reis niet
zonder problemen, want ze komt - midden
in de bergen, en natuurlijk in de stromende
regen - met een platte band stil te staan.
Gelukkig arriveert er hulp in de vorm van

een groepje bikers. Wanneer een van hen
zijn helm afzet en ze in een paar prachtige
helblauwe ogen kijkt, is ze even verward. Is
dat niet Dylan Childress, een acteur die
vooral bekendstaat als Hollywoods bad boy?
Hij ziet er lekker uit, maar hij lijkt haar
totaal ongeschikt voor de nieuwe start die
ze in gedachten heeft. Dylan is onder de
indruk van Katie. Toch weet hij meteen dat
hij nooit iets met haar zal beginnen. Ze
heeft twee zoontjes, en een gezin is nu
eenmaal niet aan hem besteed, dat zit niet
in zijn DNA. Nee, hij zal Virgin River
verlaten zoals hij gekomen is als vrijgezel!
Detecting Women 2 Willetta L. Heising
1996 Lists over 3,400 mystery titles written
by women in correct series order, as well as
more than 600 series detectives created by
women and more. Titles are indexed by
mystery type and series setting.
De trein naar het oosten Caroline
Moorehead 2012-04-16 Op een ijskoude
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ochtend in januari 1943 worden 230
vrouwen uit het Franse verzet in veewagons
naar Auschwitz vervoerd. De jongste was
een schoolmeisje van vijftien, de oudste een
boerin van 68. Toen de trein vertrok zongen
ze het Franse volkslied.Deze heldinnen
waagden hun leven en kwamen terecht in
de hel; 49 van hen keerden terug naar huis.
Vriendschap en een beetje geluk maakten
overleven mogelijk.Caroline Moorehead
verdiepte zich jarenlang in de verhalen van
deze vrouwen en las hun dagboeken en
brieven. Ze laat zien wie ze waren, waarom
ze in het verzet gingen en hoe ze werden
verraden en opgepakt door de Franse
politie en de Gestapo. De trein naar het
oosten is niet alleen een hommage aan deze
dappere vrouwen, het is vooral een
indrukwekkend document.
Kirkus Reviews 1984 Adult books are
categorized by genre (i.e., fiction, mystery,
science fiction, nonfiction). Along with

bibliographic information, the expected
date of publication and the names of
literary agents for individual titles are
provided. Starred reviews serve several
functions: In the adult section, they mark
potential bestsellers, major promotions,
book club selections, and just very good
books; in the children's section, they denote
books of very high quality. The unsigned
reviews manage to be discerning and
sometimes quite critical.
Kindje Frances Manushkin 1973 Een
kindje laat zich door mooie beloften niet
verlokken om geboren te worden, totdat
vader thuiskomt en iedereen een kus geeft.
Prentenboek met fijne, zwart-witte
pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3
jaar.
Elk moment leven we nog Tom
Malmquist 2016-09-13 Elk moment leven
we nog – Tom Malmquist Een
angstaanjagende liefdesgeschiedenis,
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hartverscheurend en onbarmhartig: de
sterfdag van zijn vrouw is de geboortedag
van zijn kind In maart 2012 krijgt Karin, de
vriendin van Tom, te horen dat ze acute
leukemie heeft. Ze is dan 33 weken
zwanger. Wat volgt zijn de
ziekenhuisopname en de aansluitende
hectische periode waarin dochter Livia met
een keizersnede ter wereld komt maar
Karin zelf overlijdt. Tijdens deze week
maakt Tom voortdurend aantekeningen
‘voor Karin, voor later’, om grip te kunnen
houden op de situatie. Na de dood van
Karin wisselen terugblikken op hun
gelukkige leven samen zich af met
fragmenten over Toms pogingen om als
kersverse vader een bestaan met Livia op te
bouwen. ‘Elk moment leven we nog’ leest
als een achtbaan van gebeurtenissen en
emoties die de lezer bij de keel grijpt. Zo
word je onvermijdelijk meegezogen in de
aanzwellende gevoelens van paniek als er

op een afdeling geen plaats is en Tom Karin
in bed voortduwt door de onderaardse
gangen van het ziekenhuis. Een
onontkoombaar krachtig verhaal dat erin
slaagt nergens larmoyant te worden. ‘Hier
is totaal geen verweer tegen mogelijk. Er
zit zoveel menselijkheid in dit boek.’ –
Dagens Nyheter ‘Dit boek heeft me
gevloerd.’ – Expressen
Niemandsjongen Katherine Marsh
2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine
Marsh is het aangrijpende verhaal over een
14-jarige Syrische vluchteling die bevriend
raakt met een rijke Amerikaanse jongen.
Een must read voor alle kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is
het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met
een rijke Amerikaanse jongen. Een must
read voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed
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houdt zich verborgen in een wijnkelder van
een groot huis. Daar probeert hij zo goed en
zo kwaad als het gaat te overleven. Samen
met zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht
naar Europa ging zijn vader dood, en nu is
Ahmed alleen in een grote stad waar
niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een
13-jarige jongen die in het grote huis woont
en heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken wat
het betekent om moedig te zijn en hoe hoop
je toekomst kan veranderen... Een actueel
verhaal over moed en vriendschap, waarin
subtiel een link wordt gelegd met de
ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman
over een 14-jarige Syrische vluchteling
geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
New Orleans Beat Julie Smith 1994
Detective Skip Langdon believes that

TOWN, a computer bulletin board
community, holds the key to the
"accidental" death of Geoff, a computer
genius. By the author of Jazz Funeral.
35,000 first printing. $20,000 ad/promo.
Tour.
The Armchair Detective 1984
San Francisco Review of Books 1982
Het meisje dat de maan dronk Kelly
Barnhill 2018-07-04 Betovernde moderne
klassieker over een meisje dat opgroeit bij
een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat
is algemeen bekend. Maanlicht is een heel
ander verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar
laten de dorpelingen een baby achter als
offer voor de heks in het woud. Niemand
weet dat Xan, de gevreesde heks, de
achtergelaten kinderen juist liefdevol naar
families aan de andere kant van het woud
brengt. Dit keer voedt ze het achtergelaten
kind per ongeluk met maanlicht, waardoor
het meisje vervuld raakt van magie. Xan
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besluit Luna op te voeden als haar eigen
dochter. Met de jaren worden Luna’s
magische krachten sterker. Wanneer haar
dertiende verjaardag nadert, besluiten de
dorpelingen eindelijk jacht te maken op de
heks die hun leven al jaren overschaduwt.
Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie
goed gebruiken en dat het echte kwaad veel
dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te
leggen... Het meisje dat de maan dronk is
net zo spannend en gelaagd als klassiekers
zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The
New York Times Book Review Bekroond
met de Newbery Medal voor het mooiste
kinderboek.
De kunst van het veldspel Chad Harbach
2012-01-24 Westish College, een kleine
universiteit aan de oever van Lake
Michigan. De jonge, getalenteerde
honkballer Henry Skrimshander is
voorbestemd om een ster te worden. Maar
wanneer tijdens een wedstrijd een

routineworp van zijn hand verkeerd uitvalt,
nemen vijf levens een andere wending.
Henry's groeiende gebrek aan
zelfvertrouwen lijkt zijn veelbelovende
toekomst te ruïneren. Het hoofd van de
universiteit, de eeuwige vrijgezel Guert
Affenlight, wordt onverwacht verliefd.
Owen Dunne, Henry's homoseksuele
kamergenoot, raakt verwikkeld in een
gevaarlijke affaire. Mike Schwartz, de
aanvoerder van het honkbalteam en
Henry's beste vriend, beseft dat zijn
carrière in gevaar komt als hij Henry blijft
steunen. En Pella Affenlight, Guerts
dochter, keert na een mislukt huwelijk
terug naar Westish, vastberaden een nieuw
leven te beginnen. Tijdens het
honkbalseizoen ontstaan nieuwe relaties
tussen deze vijf onvergetelijke personages
die elkaar uiteindelijk helpen hun weg te
vinden. De kunst van het veldspel is een
intelligente, warme roman over ambitie,
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familie, vriendschap en liefde en is de
gedroomde entree van een groot schrijver.
Beautiful Boy David Sheff 2018-11-21
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in
een drugsverslaving, gaat zijn vader,
journalist David Sheff, wanhopig op zoek
naar een manier om zijn zoon te redden. Hij
probeert de situatie te bevatten door meer

inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl
zijn kind steeds dieper wegzakt in de
verwoestende cirkel van drugs, afkicken en
hervallen, komt het gezin hard onder druk
te staan. Nic blijft wegvluchten voor de
familie die hem weigert los te laten, tot hij
uiteindelijk op de grenzen van hun liefde
botst...
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