Genesis Bernard Beckett
Eventually, you will no question discover a new experience and achievement by spending
more cash. yet when? get you take that you require to acquire those every needs once
having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning?
Thats something that will lead you to understand even more concerning the globe,
experience, some places, in imitation of history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own times to take steps reviewing habit. among guides you could enjoy
now is Genesis Bernard Beckett below.

Genesis Bernard Beckett 2010 Anax est prête à affronter le jury. Pendant cinq heures, face
à trois examinateurs, elle va montrer qu'elle connaît bien son sujet. Mais plus elle en dit, plus
elle referme son propre piège. Un thriller futuriste d'une ingéniosité stupéfiante et une
grande question : que signifie être un humain ?
Geheim onder mijn huid Janet Elizabeth McNaughton 2002 Wanneer in de 24e eeuw de
'Commissie' mensen laat geloven dat de aarde totaal vergiftigd is, helpen twee jongeren een
groep wetenschappers om aan te tonen dat het met die vervuiling wel meevalt.
Jolt Bernard Beckett 2012-10-01 A bestselling YA thriller exploring death, revenge and
morality. 'The challenge of the Coast to Coast was for the whole PE class to get itself from
one side of the island to the other in under six days. "Where to?" "The bush," I croaked.
"Hide." We cut back to the right, down off the track, crashing through the undergrowth and
sliding down steep slopes. After a couple of minutes we stumbled to a stop, pressed in close
. we waited and listened, the others with their heads bursting with questions, mine spinning
with answers I didn't want to believe. ' Marko surfaces from a drug-induced haze to find
himself hidden from the world in a psychiatric ward. He is certain the 'Doctor' means to kill
him, but he in turn has vengeful plans of his own. Who are these people and what happened
to the others? Who can Marko trust and how much time does he have? Time enough to write
it all down, his story of a coast to coast trip and the earthquake that ripped his world apart. A
'top-notch thriller'
Génesis Bernard Beckett 2010
Acid Song Bernard Beckett 2012-10-01 Forty-eight hours in the lives of characters headed
for a showdown, grippingly told by an award-winning novelist. It's election day in
contemporary New Zealand. A young father confronts a teenage burglar. A psychologist's
political stand threatens to see him driven from the university community. A staffroom
argument flares up - does a playground fight warrant a student's expulsion? A young girl sets
about mending her broken heart, a skinhead riot erupts, and Richard, the biology lecturer at
the heart of this simmering forty-eight hours, must deal with the secret which compels them
all, unknowingly, to the same conclusion. In Acid Song, an absorbing and daring novel, a
varied cast of characters is linked by chance and circumstance. With a powerful, addictive
intensity, award-winning writer Bernard Beckett composes a corrosive song of our times.
Al Bidaya (Genesis- Arabic Edition) Bernard Beckett 2015-05-21 Fourteen-year-old Anax
thinks she knows her history. She'd better. She's sat facing three Examiners and her fivehour examination has just begun. The subject is close to her heart: Adam Forde, her long-

dead hero. In a series of startling twists, Anax discovers new things about Adam and her
people that question everything she holds sacred. But why is the Academy allowing her to
open up the enigma at its heart?
Juno Of Taris Fleur Beale 2010-12-01 What happens when life in a perfect, protected bubble
unravels? The heroine of the first novel in an exciting sci-fi / fantasy series for young adult
readers is about to find out. This exciting, futuristic novel with a strong heroine and a
compelling storyline won Fleur Beale the Esther Glen Award 2009 and was shortlisted for the
2009 NZ Post Children's Book Awards. It explores the struggle of Juno, a young teen on the
verge of adulthood, who is torn between her need to fit in and belong in her society, and her
growing discomfort and questioning of that society's rules. Your ordinary teen? Not quite!
Because Juno lives — in the not-too-distant future — on Taris, a bubble-covered island in
the Pacific, to which a select few hundred people were evacuated when Earth's inhabitants
took everything just a bit too far and began to self-destruct. On Taris there are many rules
governing appearance, behaviour, even procreation ... but all are for the good of the
community, to ensure the survival of humankind. Or are they? As Taris' protected
environment begins to break down and Juno's questioning nature takes hold, she uncovers
some startling inconsistencies in many of the 'factual' histories she has grown up with. She
also begins to develop some quite startling, almost supernatural, abilities. As Juno faces
increasing danger, she finds allies in the most surprising places. Juno of Taris examines
many themes: peer pressure, environmental breakdown, the fictionalization of history,
societal control and challenging authority. But perhaps most important of all, it is a
thoroughly good read from one of New Zealand's very best writers for young adults.
Genesis Proof Bernard Beckett 2009-09-01
De dikke man in de geschiedenis Peter Carey 2007 Tien korte verhalen waarin een zekere
vervreemding van de hoofdpersoon ten aanzien van alles om hem heen, centraal staat.
Antipodean Antiquities Marguerite Johnson 2019-03-21 Leading and emerging, early career
scholars in Classical Reception Studies come together in this volume to explore the underrepresented area of the Australasian Classical Tradition. They interrogate the interactions
between Mediterranean Antiquity and the antipodean worlds of New Zealand and Australia
through the lenses of literature, film, theatre and fine art. Of interest to scholars across the
globe who research the influence of antiquity on modern literature, film, theatre and fine art,
this volume fills a decisive gap in the literature by bringing antipodean research into the
spotlight. Following a contextual introduction to the field, the six parts of the volume explore
the latest research on subjects that range from the Lord of the Rings and Xena: Warrior
Princess franchises to important artists such as Sidney Nolan and local authors whose work
offers opportunities for cross-cultural and interdisciplinary analysis with well-known Western
authors and artists.
Genesis Bernard Beckett 2008
Heart Of Danger Fleur Beale 2011-09-02 The exciting third and final book in the Juno series
of gripping, sci-fi / fantasy YA novels. Heart of Danger is a rollicking good read that veers
between quite terrifying situations and Juno's discoveries about love and the powers of her
own mind. Juno and her family arrive at their new home, but almost immediately danger
threatens Hera and they move to Willem's protection in New Plymouth, the city Juno most
hoped to avoid. Fairlands school is too like Taris, and Hilto's son Thomas is a pupil
there.The handsome Ivor is also there, and soon begins to pay attention to Juno in a way
she finds both confusing and exciting. Juno's special mind powers are called upon to help
her save Hera. Juno of Taris (the first in the series) won the Esther Glen Award and Fierce

September (the second book) won the NZ Post Book Award (YA) 2011.
De rustelozen Olga Tokarczuk 2012-08-15 Het moderne leven drijft de mens voort. De
haast, het constante rennen, is gevangen in deze roman, waarin verschillende verhalen zijn
vervlochten tot één geheel. Zo is er Anoeschka, een jonge Moskoviete, die gebukt gaat
onder de zorg voor haar gehandicapte zoontje. Ze vlucht en kiest daarmee voor een dakloos
bestaan in de Moskouse metro. Daarnaast is er het verhaal van meneer Kunicki en de
geheimzinnige verdwijning van zijn vrouw en zoontje op een Kroatisch schiereiland. De
onderbrekingen in dit verhaal houden de lezer, die wacht op de ontknoping van dit mysterie,
in grote spanning.
Das neue Buch Genesis Bernard Beckett 2014-08-11 Philosophie trifft auf Hightech und
Robotik: "Das neue Buch Genesis" ist ein fesselnder Science Fiction-Roman über die Frage,
ob nur der Mensch eine Seele haben kann. "Dies ist unsere Geschichte, wie man sie uns
gelehrt hat. Das ist unsere Genesis." Ein Land, abgeschottet vom Rest der Welt, am Ende
des 21. Jahrhunderts:Anax steht vor der Prüfungskommission der Akademie. Fünf Stunden
hat sie Zeit, um zu beweisen, dass sie würdig ist, in diese mächtige Institution aufgenommen
zu werden. Ihr Prüfungsthema kennt sie so gut wie ihre eigene Geschichte: Adam Forde ist
der Held ihrer Kindheit, der Mann, dessen Rebellion die Geschichte ihres Landes für immer
prägte. Doch Anax weiß längst nicht alles über die Rolle, die Adam gespielt hat. Sie muss
einsehen, dass die Geschichte, wie sie sie kennt, eine Lüge ist. Und dass die Akademie
nicht ist, was sie scheint.
Genesis Bernard Beckett 2010-05-11 A thought-provoking tale of the future set on an
isolated island fortress: “The ending is an absolute mind-blower” (Booklist). Anax thinks she
knows history. She has studied the stories of the distant twenty-first century very diligently.
Her grueling all-day examination has just begun, and if she passes, she’ll be admitted into
the Academy—the elite governing institution of her utopian society. But Anax is about to
discover that for all her learning, the history she’s been taught isn’t the whole story. And the
Academy isn’t what she believes it to be. In this brilliant and suspenseful novel, Anax’s
examination leads us into a future where we are confronted with unresolved questions about
technology and humanity, artificial intelligence and the nature of consciousness. “A
philosophical inquiry of sorts into a favorite and time-tested conundrum: Can a machine
achieve consciousness, and if so, what should its relationship with its creators be?” —The
Wall Street Journal
De laatste Punisher Kevin Lacz 2017-10-14 'De laatste Punisher neemt je mee naar het
heetst van de strijd op het slagveld. Een zeldzaam inkijkje in de geest van een Navy SEAL je kunt het niet wegleggen.' - Clint Emerson, New York Times-bestsellerauteur van 100
Deadly Skills De laatste Punisher is het aangrijpende en persoonlijke verslag van Kevin
Lacz, een Navy SEAL die samen met American Sniper Chris Kyle lid was van het beruchte
SEAL Team 3. Lacz neemt de lezer mee op zijn uitzending; van zijn eerste missie tot zijn
eerste succesvolle schot op een terrorist, tot zijn terugkeer naar de Verenigde Staten, waar
hij zichzelf speelde in de door Clint Eastwood geregisseerd film American Sniper. Het hoogte
punt van deze unieke kijk in de wereld van geheime missies achter vijandelijke linies, is de
bloedige strijd om de Iraakse stad Ramadi in 2006. De hitte, de geuren en de constante
dreiging van dodelijke aanvallen komen door de levendige schrijfstijl tot leven, en zorgen
ervoor dat de lezer zich midden in de gebeurtenissen waant.
Daisy sisters Henning Mankell 2013-01-14 Elna en Vivi gaan samen op fietsvakantie door
Zweden. Het is 1941, maar de oorlog lijkt ver weg. Ze zijn jong en onafhankelijk en hebben
het gevoel dat de wereld aan hun voeten ligt. Maar dan worden ze op brute wijze ingehaald
door de werkelijkheid. Elna moet niet alleen haar eigen idealen opgeven, maar merkt ook

dat de dromen die ze voor haar dochter en later haar kleindochter koestert niet zo
gemakkelijk te verwezenlijken zijn. Een boeiend beeld van drie generaties vrouwen, waarin
Mankell zich laat zien van zijn sociaal-bewogen kant.
Technology and Identity in Young Adult Fiction V. Flanagan 2014-12-16 Technology and
Identity in Young Adult Fiction is not a historical study or a survey of narrative plots, but
takes a more conceptual approach that engages with the central ideas of posthumanism: the
fragmented nature of posthuman identity, the concept of agency as distributed and collective
and the role of embodiment in understandings of selfhood.
Leugens Justine Larbalestier 2011-10-09 Micah geeft grif toe dat zedwangmatig liegt. En dat
kanbest de enige waarheid zijn dieze je ooit vertelt. In de loop vande jaren heeft ze haar
klasgenoten,haar leraren en zelfs haarouders bedrogen. Maar alshaar vriend Zach op een
brutemanier om het leven komt, is deschok misschien groot genoegom haar op het rechte
pad tebrengen. Of niet.
August Bernard Beckett 2011-08-04 Trapped in a car wreck, upside down, bleeding and in
pain, Tristan and Grace are staring at death. When dawn breaks they might be seen from
the road and rescued, or not. They wait desperately holding onto life, unravelling the
sequence of events that brought them together. Tristan is a philosopher struggling with the
question of free will. Grace's life of hardship allows no place for such ideas. But a brief
encounter changes their lives, setting them on a collision course with love and death - and
each other.
The Tunnel of Dreams Bernard Beckett 2020-09-29 A hidden world, mysterious villains, two
sets of twins and one epic competition set the scene for this magical middle-grade adventure
by an award-winning NZ author.
Honingtranen Nafisa Haji 2011-10-09 De Amerikaanse Jo March en haar tweelingbroer
Chris groeien op in de beschermde omgeving van hun hechte en zeer gelovige gezin. Op
haar achttiende verjaardag krijgt Jo te horen dat haar vader niet haar biologische vader is.
Het nieuws komt als een schok, maar ze is vastbesloten om meer te weten te komen over
haar `andere familie. Ze begint een zoektocht, die jaren zal duren.Terwijl Jo steeds dieper in
het verleden duikt en reist van Californië naar Chicago, van Pakistan naar Irak, leert zij
nieuwe familieleden kennen uit de meest exotische streken en met zeer diverse
achtergronden. Toch zijn al hun levens onlosmakelijk met het hare verbonden.
De inwijding Margaret Mahy (Auteure) 1989 Wanneer de levenskracht van haar kleine
broertje door een boze geest is gestolen, weet Laura dat zij de enige is die hem kan redden.
Daarvoor roept zij de hulp in van drie heksen.
Home Boys Bernard Beckett 2014-09-19 The powerful young adult novel about two boys
forced to leave London after the Second World War, and who take off on the run. Imagine
you live in London immediately following the Second World War. Imagine you've been told to
pack your bag, but not told where you're going. Or for how long. Imagine you are sent
halfway across the world because someone thinks it will be better for you. This is what
happened to Colin. This is his story. And Dougal's. Bernard Beckett's powerful novel Home
Boys captures the world of two boys on the run. Two boys who need each other. Two boys
in search of a place to belong. An exceptional story by an award-winning writer for young
adults, as tender as it is brutal, as spirited as it is heart-breaking.
Het zwaard van de waarheid Terry Goodkind 2012-11-02 Avonturier en minnaar, vluchteling
en jager, in elk opzicht een rechtvaardig mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over
hem en zijn geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend en
aangrijpend tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Sinds de
verdeling van het land in drie afzonderlijke naties, is Westland vrij gebleven van de smetten

van tovenarij. Totdat de ontdekking van het zwaar verminkte stoffelijk overschot van de
vader van Richard Zypher het begin inluidt van een nieuw tijdperk, van de vervulling van een
eeuwenoude profetie. Nu is de tijd aangebroken om te aanvaarden dat magie in al haar vele
vormen onlosmakelijk is verbonden met het lot van het volk van Westland. `Goodkind zal
evenals Tolkien het hele land in zijn ban houden. Marion Zimmer Bradley, auteur van
Nevelen van Avalon
No Alarms Bernard Beckett 2016-02-01 A story that speaks to a whole generation of
disillusioned teenagers - and reveals something to those who are not. Sixteen-year-old
Sharon's had enough. School sucks and even in her repeat year, she just doesn't get it. Her
mother Kaz behaves more like a teenager than a mum, and Sharon gets left too often with
her young brother Zinny. She wants out. Along comes Justin who offers a way. His hand's
on the door to a glittery new world where the risks are high. But it's a world that could pay for
her wildest dreams. A dangerous world that could put an end to everything.
Als flamingo's op het schoolplein staan / druk 1 Wendy Wunder 2011-09 Cam (16) heeft niet
lang meer te leven. Haar moeder neemt haar mee naar het dorp Promise, waar volgens haar
wonderen gebeuren. Cam leert er zin te geven aan haar leven. Vanaf ca. 15 jaar.
Malcolm & Juliet Bernard Beckett 2012-10-01 Beckett's young adult novel not only tackles
the contentious subject of sex, it undercuts, subverts and sends it up as well. Sex was a
latecomer to the party of Malcolm's life, and when it did arrive, it didn't come dressed in any
of the usual guises. With the mind of a science nerd and the body of a teenager, sixteenyear-old Malcolm embarks upon his latest documentary project: sex. Join Malcolm on his
hilarious journey, as he meets the cast of idiosyncratic characters who will take him a little
closer to the centre of life's mystery. Will Charlotte find true love? Will Kevin get his guy?
How did Juliet lose her virginity and will the school principal succeed in having Malcolm's
project banned?
Falling for Science Bernard Beckett 2011-11-01 Brilliant examination of evolution vs
creationism and of Intelligent Design by an award-winning author. 'What is consciousness?
Is evolution compatible with traditional religion? Does time exist or is it just our way of
ordering experiences? Could a machine ever think? What do scientists really mean when
they call something a fact?' Modern science has unravelled the mystery of life, seen back to
the dawn of time and peered down into the weird world of quantum mechanics. Small
wonder then that people now look to science to answer the big metaphysical questions. In
Falling for Science Bernard Beckett shows this instinct to be misguided. According to
Beckett, the modern fashion for making scientists 'the High Priests of Everything' is
mysticism in a lab coat. Here the author argues for a new model of scepticism, one which
leaves scientists and story tellers to each get on with what they're best at. Beckett is a
powerful, persuasive communicator who writes in the contemporary vein of popular science
writers like Matt Ridley, Steven Pinker and Jared Diamond. With wit and not a little
irreverence, Beckett offers a history of the ideas behind recent scientific development, and
introduces the reader to arguments about the nature of consciousness, evolutionary biology,
artificial intelligence - and more. Brilliantly unsettling, Falling for Science is compulsively
readable.
Het meisje met de glazen voeten Ali Shaw 2010-09-23 Er gebeuren vreemde dingen op de
afgelegen, met sneeuw bedekte eilandengroep Sint Hauda’s Land. Merkwaardige
gevleugelde wezens fladderen boven de bevroren moerassen, albinodieren verbergen zich
in de ijzige bossen en in de diepten van de oceaan gloeien kwallen op. En Ida MacLaird
verandert langzaam maar zeker in glas. Maar het idee dat haar gedaanteverwisseling
begonnen is tijdens een bezoek aan Sint Hauda's keert ze terug naar het betoverende

eiland. Ida gaat op zoek naar de ongrijpbare Henry Fuwa, de enige man die haar misschien
kan genezen. Midas Crook is een wereldvreemde fotograaf die altijd al op het eiland heeft
gewoond. Wanneer hij Ida ontmoet, begint iets in hem te ontdooien. Terwijl Midas Ida leert
haar aandoening te accepteren, weet zij geleidelijk aan zijn hart te winnen. Kan hun liefde de
tijd stilzetten? Het meisje met de glazen voeten is een verbluffend fantasierijke en
aangrijpende debuutroman, die door de internationale pers vol lof is ontvangen. Een
ingenieuze, beeldende roman over de zoektocht van een jong liefdespaar naar genezing van
een betovering, bij uitstek geschikt voor de liefhebbers van Alice Hoffman.
Kom in mijn leven Clara Sanchez 2013-07-04 Als Verónica tien jaar oud is, vindt ze in een
oude aktetas van haar vader een foto van een meisje. De foto geeft haar het gevoel dat ze
er beter niet naar kan vragen. Na het overlijden van haar moeder ontdekt Verónica een
verleden dat haar dichter bij het meisje op de foto brengt. Laura groeit op in de schaduw van
een dominante grootmoeder en met een moeder die zich nauwelijks om haar bekommert. Ze
heeft altijd al het gevoel gehad dat er iets niet klopte in haar familie. Dan ontmoeten Laura
en Verónica elkaar en herkennen ze de geheimen uit elkaars verleden. Samen ontwarren ze
een gecompliceerde kluwen van leugens en manipulatie.
Hier zijn is heerlijk Marie Darrieussecq 2017-04-04 Paula Modersohn-Becker wilde
schilderen en verder niks. Ze was bevriend met Rilke. Ze was getrouwd, maar niet van harte.
Ze hield van rijstepap, appelmoes, wandelen op de hei, Gauguin, Cézanne, zwemmen in
zee, naakt zonnen, van lezen meer dan van haar brood verdienen, en van Parijs. In
nauwelijks tien jaar schilderde Paula M. Becker, die als voorloopster van het expressionisme
wordt beschouwd, een indrukwekkend oeuvre bijeen. In 2010 ontdekte Marie Darrieussecq
haar werk en raakte zo gefascineerd dat ze een boek over haar schreef. ‘Een
levenskrachtige biografie, met verve in de tegenwoordige tijd geschreven, waarbij de
hoofdstukken evenzovele sporen van Paula zijn. Duizelingwekkend.’ – Elle Genomineerd
voor de Prix Renaudot en een bestseller in Frankrijk
Lullaby Bernard Beckett 2015-05-27 I remember the machine by his bed. It made a sound
like sighing. Numbers twitched, unable to settle. A jagged line sawed across the screen. At
least it was something to look at. Something that wasn’t him. They’d brushed his hair, as if
he were already dead. A song came into my head, I couldn’t chase it away. ‘Girlfriend in a
Coma’. I pretended to smile, pretended to be brave. ‘Twin brother in a coma,’ I mouthed, ‘I
know it’s serious.’ He would have laughed. He would have been better than me at this.
Rene’s twin brother Theo lies unconscious in hospital after a freak accident left him with
massively disrupted brain function. There is hope though. An experimental procedure—risky,
scientifically exciting and ethically questionable—could allow him to gain a new life. But what
life, and at what cost? Only Rene can give the required consent. And now he must face that
difficult decision. But first there is the question of Rene’s capacity to make that decision. And
this is where the real story begins.
Edinburgh Companion to Children's Literature Clementine Beauvais 2018-02-16 Introduces
you to the promises and problems of Charles Taylor's thought in major contemporary debates
heren van de weg Michael chabon 2012-01-04 Amram is een kolossale Abessijn, Zelikman
een broodmagere Frank. Rond het jaar 1000 reist dit dynamische duo langs de Zijderoute.
De heren van de weg verdienen de kost als huursoldaat, kwakzalver en door goedgelovige
omstanders geld uit de zak te kloppen met voorgekookte weddenschappen.. Amram en
Zelikman raken bevriend met prins Filaq, de jeugdige, licht ontvlambare zoon van de
vermoorde vorst van Khazaria, een joods koninkrijk aan de Kaspische Zee. Zijn wrede oom
Bulan is nu koning en Filaq is erop gebrand hem van de troon te stoten. Dat vereist
doortrapte sluwheid, buitengewone dapperheid en dwaze overmoed. Daarover beschikken

Amram en Zelikman in ruime mate. Maar of onze helden het in zich hebben als generaals
een grootschalige revolutie aan te voeren... . Zeker is dat de weg van de Kaukasus door het
land van Arran naar Atil, de hoofdstad van Khazaria, bezaaid is met stoutmoedige krijgers,
inslechte keizers, prachtige prostituees, dronken Vikingen, stampende olifanten, duistere
geheimen en bloedstollende zwaardgevechten.
Het leven van de elfen Muriel Barbery 2016-01-07 In een afgelegen dorpje in Bourgondië
komt de elfjarige Maria erachter dat ze sterk verbonden is met de natuur. Honderden
kilometers verderop, ergens in Italië, ontdekt haar leeftijdgenote Clara dat ze beschikt over
grote muzikale gaven, die haar in staat stellen het platteland te verwisselen voor de grote
stad Rome. Het leven van de elfen vertelt het verhaal van twee kinderen met buitengewone
talenten die hen in contact brengen met een magische wereld, maar ook met boosaardige
krachten. Zowel Maria als Clara strijdt voor het resterende sprankje betovering in het leven.
Alleen door hun gaven te bundelen kunnen zij proberen het tij te keren. Na Elegant als een
egel, over een opmerkelijke vriendschap tussen een conciërge en een jong meisje, is Muriel
Barbery er opnieuw in geslaagd een bijzondere vriendschap te creëren, een die tijd en
ruimte overstijgt. Het leven van de elfen is een lyrische roman over de zoektocht naar hoop
in een wereld die die hoop lijkt te hebben opgegeven, een gevoelige hommage aan de
verwoestende kracht van de natuur en de kunst, en een schitterende bespiegeling over het
belang van verbeeldingskracht. Muriel Barbery (1969) is een van de succesvolste Franse
schrijfsters aller tijden. Van haar roman Elegant als een egel werden wereldwijd meer dan
acht miljoen exemplaren verkocht, en het werd vertaald in tientallen landen. ‘Het leven van
de elfen is realistisch en tegelijkertijd dromerig. De poëtische taal van Barbery en haar
vertederende personages zullen de lezer in verrukking brengen.’ la vie ‘Muriel Barbery heeft
een lofzang gecomponeerd voor de eeuwenoude samenspraak van creativiteit, het verstand
en de natuur.’ le figaro ‘Zeggen dat Muriel Barbery getalenteerd is zou nog beneden de
waarheid blijven. Ze is als een orgel, een orkest in haar eentje. In staat om een zeer
gevarieerd spel te laten weerklinken, vol eruditie, scherts, spot, ontroering, strijd en kleur.’ le
nouvel observateur
De mysterieuze zolder Neal Shusterman 2014-09-05 Een geniale uitvinder, bizarre gadgets
en een superspannend avontuur... Een mysterieuze zolder... In zijn nieuwe huis vindt Nick
allerlei vreemde voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend verkoopt hij ze tijdens een garage
sale, maar dan komt hij erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo is
er een camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren, en een bandrecorder die
opneemt wat je denkt maar liever niet zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te
krijgen. Al snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse natuurkundigen. Want al
die speciale apparaten zijn uitvindingen van de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is
uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk. Nick en zijn vrienden zijn in groot gevaar!
Het is het begin van een zinderend en meeslepend avontuur...
Genesis Bernard Beckett 2019
De naamlozen Joshua Ferris 2011-02-23 Betoverend liefdesverhaal, even gewaagd en
authentiek als zijn veelgeprezen debuut Tim Farnsworth is een knappe, gezonde man van
middelbare leeftijd. Zijn huwelijk met Jane lijkt onverwoestbaar. Zijn werk schenkt hem veel
voldoening, ondanks de lange dagen die hij maakt als vennoot van een prestigieus
advocatenkantoor in Manhattan. Zijn leven is goed; hij houdt van zijn vrouw, zijn
opgroeiende - soms wat opstandige, maar talentvolle - dochter en van zijn werk. Maar op
een dag staat hij op en loopt zomaar de deur uit. En hij blijft lopen. De naamlozen is het
hartverscheurende verhaal over een leven waarin alle voorspoed vanzelfsprekend wordt
gevonden, en over wat er gebeurt als dat leven plotseling en onherroepelijk weggenomen

wordt. Ferris is een meester in het scheppen van onvergetelijke personages. Zijn
betoverende vertelkracht is afwisselend hilarisch en ontroerend. De naamlozen is een
imponerende roman over liefde, familiebanden, uiterlijke schijn, onvoorziene natuurkrachten
en de (on)mogelijkheid iemand ooit echt te leren kennen.
The Calling Fleur Beale 2021-03-30 ‘Dreams were dangerous things.’ It was the dream of
Molly’s dying mother that she would become a nun. It isn’t, however, the dream of her
Methodist father, who wants her to marry. But what is her true calling and how can she follow
it? As the 19th century draws to an end, Molly searches out the extraordinary nun Mother
Mary Joseph Aubert to find out. ‘One of the most consistently accomplished and versatile
writers for teenagers in the country’ – The New Zealand Listener
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