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Encyclopedia of Unaired Television Pilots, 1945-2018 Vincent Terrace 2018-09-28 Covering the years 1945-2018, this alphabetical listing provides details about 2,923 unaired television series
pilots, including those that never went into production, and those that became series but with a different cast, such as The Green Hornet, The Middle and Superman. Rarities include proposed
shows starring Bela Lugosi, Doris Day, Humphrey Bogart, Barbara Stanwyck, Orson Welles, Claudette Colbert and Mae West, along with such casting curiosities as Mona Freeman, not Gale
Storm, as Margie in My Little Margie, and John Larkin as Perry Mason long before Raymond Burr played the role.
De gynaecoloog Saskia van Mieghem 2018 De baarmoeder van een jonge vrouw wordt onnodig verwijderd en ze blijkt niet de enige te zijn bij wie dit gebeurd is, waarna een zoektocht begint
naar een handel in baarmoeders.
Karel Appel H. J. A. Hofland 2001
De laatste der Mohikanen James Fenimore Cooper 1964
Stil Thomas Raab 2016-06-03 Karl Heidemann is een baby met een overgevoelig gehoor. Het zachtste gefluister hoort hij hard, dagelijkse geluiden zijn onverdraaglijk. Slechts één ding verschaft
hem rust en dat is de totale afzondering van de buitenwereld. En zo groeit hij ook op. Dat dat catastrofale gevolgen heeft wordt duidelijk als hij als jongen zijn eigen idee van rechtvaardigheid en
verlossing botviert op de dorpsbewoners; een bloedig spoor laat hij achter. Maar nooit vindt hij waar hij naar verlangt: liefde. Totdat hij op een schat stuit, een schat van vlees en bloed die alles
verandert.
De kogel Mary Louise Kelly 2015-07-15 Caroline Cashion is zevenendertig, mooi en intelligent, en doceert Franse literatuur aan de universiteit. Maar dan stort haar wereld in als er bij een mriscan een kogel wordt ontdekt in de achterkant van haar nek. Caroline is verbijsterd, ze herinnert zich niet dat er ooit op haar is geschoten (en zoiets vergeet je toch niet?). Haar ouders bekennen
schoorvoetend dat ze haar geadopteerd hebben toen ze drie jaar was, nadat haar biologische ouders in hun eigen huis vermoord werden. Caroline was erbij en raakte gewond. Caroline gaat op
zoek naar de waarheid. Waarom werden haar ouders vermoord? Waarom leeft zij nog? Koortsachtig probeert ze haar verleden te ontrafelen voordat de moordenaar haar opspoort.
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, zwartwitte pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
Dienaar van het keizerrijk Raymond E. Feist 2011-12-12 In samenwerking met de Amerikaanse auteur en illustratrice Janny Wurts schreef Raymond E. Feist de zogeheten Keizerrijk-trilogie, die
zich afspeelt ten tijde van De Oorlog van de Grote Scheuring en een onmisbaar onderdeel vormt in zijn oeuvre. In deze trilogie vertelt hij het verhaal van Mara, een jonge vrouw die na de dood
van haar vader en broers de Regerend Vrouwe van de Acoma-clan wordt. Terwijl de oorlog op Midkemia steeds slechter verloopt, moet zij de familie-eer hoog houden in het Grote Spel van de
Raad, de ingewikkelde politiek tussen de heersende families in het Keizerrijk. Daarbij komt ze niet alleen in conflict met de Hoofden van de machtige families, allen mannen, maar ook met de
gevreesde Zwarte Mantels, de magiërs die achter de schermen het leven op Kelewan besturen. Terwijl de Oorlog van de Grote Scheuring tussen Kelewan en Midkemia op een tumultueus einde
afgaat, wordt Mara, Regerend Vrouwe van de Acoma, gekweld door aanslagen op haar leven en hartverscheurend liefdesverdriet. Er zijn ook lichtpuntjes. Zo is haar aartsvijand, de
wraakzuchtige Desio, Heer van de Minwanabi, niet op de hoogte van haar bijzondere relatie met een slaaf van het verre Midkemia, die door Mara als geheim wapen wordt ingezet...
Op weg naar huis Eleanor Brown 2011-10-09 Waarom kan Rose de man van haar dromen maar niet krijgen? Waarom heeft Bean haar flitsende leventje in New York de rug toegekeerd en
waarom is Cordy na jaren gereisd te hebben ineens weer thuis neergestreken?Ongelukkig in werk, leven en liefde keren de zussen Andreas tegelijkertijd terug naar hun ouderlijk huis, op het
eerste gezicht om voor hun zieke moeder te zorgen. Maar elke zus heeft een verborgen agenda, en ze zijn vooral ook thuisgekomen om hun wonden te likken.Wat hebben de huiselijke en
verlegen oudste zus, de wilde middelste en de bohemien jongste zus nou eigenlijk gemeen? Maar al vliegen ze elkaar meestal flink in de haren, ergens diep vanbinnen houden ze van elkaar.
Het kleine, slaperige stadje Barnwell en de onverwachte band die tussen de drie zussen ontstaat zorgen uiteindelijk voor veel meer goeds dan waar ze ooit op hadden durven hopen.
Koudvuur Rolf Börjlind 2019-01-15 Op de Mekongrivier in Thailand glijdt een primitieve kano door het water. De man die erin zit is de voormalige inspecteur Tom Stilton. In zijn zak zit een foto
van een onbekende man. Hij is op weg naar de zogeheten Gouden Driehoek, op zoek naar een monster. Een reis om zichzelf te verzoenen met de verschrikkelijke misdaad die hij onlangs heeft
begaan. In Stockholm heeft Olivia Rönning heel andere problemen. Een gezin is in hun auto gedood, en deze gruweldaad bracht een schok teweeg in heel Zweden. Een dader wordt
gearresteerd en veroordeeld en de zaak wordt gesloten. Maar op een dag krijgt Mette Olsäter een schokkend telefoontje. De zaak moet worden heropend en Olivia moet bewijzen dat er grote

fouten zijn gemaakt.
Halliwell's Who's who in the Movies Leslie Halliwell 2001
Little Michigan Kathryn Houghton 2018-05-01 Michigan’s small towns have great stories. Little Michigan presents 100 towns with populations under 600. From the state’s long mining history to its
Civil War heritage, each community is charming and unique. With full-color photographs, fun facts, and fascinating details about every locale, it’s almost as if you’re walking down Main Street,
waving hello to folks who know all of their neighbors. Plus, these small towns have their share of surprises. Do you know which crime scene inspired the famous film Anatomy of a Murder or
where you will find the infamous “Naughty Cow” statue—and how it got its nickname? The locations featured in this book range from quaint to historic, and they wonderfully represent the Great
Lakes State. Little Michigan, written by lifelong resident Kathryn Houghton, is for anyone who grew up in a small town and for everyone who takes pride in being called a Michigander. They may
be small towns, but they have huge character!
Het legioen van vlammen Anthony Ryan 2018-02-26 Het Legioen van Vlammen is het tweede deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de
Raaf. Het Legioen van Vlammen is het tweede deel van Anthony Ryans trilogie Draconis Memoria. Ryan schreef eerder In de Schaduw van de Raaf. Cleemond Torkreek overleefde met draken
overspoelde jungles, vijandige stammen en de pijnlijke steken van verraad, maar zijn problemen zijn nog maar net begonnen. De legendarische Witte Draak – niet meer dan een mythe volgens
sommigen – is ontwaakt uit een diepe slaap met een dorst om de wereld van de mens eens en voor altijd in de as te leggen. Er is al een stad gevallen onder de ontzagwekkende legioenen van
de draak, en meer zullen snel volgen, tenzij Clee een geheim kan blootleggen dat diep onder het zuidelijke ijs ligt begraven. Moet hij alleen wel eerst het hoofd zien te bieden aan een
ondenkbaar gevaar, en dit keer staat niet alleen de hoop van Clee’s eigen volk op het spel, maar het lot van de hele wereld. Maar dan moeten Clee, spionne Lizanne en kapitein Heilmoer wel
eerst het hoofd zien te bieden aan ontelbare gevaren, want dit keer staat niet alleen hun volk, maar de hele wereld op het spel. ‘Anthony Ryan heeft de gave zijn wereld tot leven te brengen met
de meest memorabele personages, een meeslepende schrijfstijl en een ijzersterke plot.’ FantasyWereld.nl ‘Een combinatie van fantasy, spionage en avonturenroman. Ryan weet het beste van
deze drie genres te combineren.’ NBD Biblion
Archeologie
Nog vijf dagen Julie Lawson Timmer 2015-10-14 De debuutroman ‘Nog vijf dagen’ van Julie Lawson Timmer is perfect voor fans van Jojo Moyes’ ‘Voor jou’ en Lisa Genova’s ‘Ik mis mezelf’.
Mara, een 42-jarige succesvolle advocaat, lijdt aan de ziekte van Huntington – een ongeneeslijke ziekte die haar van de controle over haar lichaam berooft. Over vijf dagen neemt ze afscheid
van haar man Tom en dochtertje Lakshmi. Scott en zijn vrouw Laurie nemen over vijf dagen afscheid van hun pleegzoon Curtis, die teruggaat naar zijn biologische moeder die dan vrijkomt uit de
gevangenis. Scott en Mara kennen elkaar van een internetforum voor ouders van geadopteerde kinderen, en ze delen een bijzondere vriendschap. Terwijl hun werelden volledig op hun kop
staan, proberen ze tegelijk de laatste dagen met hun geliefden zo gewoon mogelijk te houden. ‘Nog vijf dagen’ is een ontroerende, rauwe roman over afscheid nemen en hoe het is als je de
controle over je leven verliest.
Een fakkel tegen het duister Sabaa Tahir 2016-11-15 Het explosieve vervolg op Vuur en As 1 - De heerschappij van de Maskers Op hun vlucht dwars door het Imperium vechten Laia en Elias
zich een weg naar het noorden om Laia's broer te bevrijden uit de Kauf-gevangenis. Opgejaagd door Maskers en gemanipuleerd door de meedogenloze commandant proberen ze hun vijanden
te slim af te zijn. Helene, Elias' voormalige beste vriendin, is de nieuwe rechterhand van de bloeddorstige keizer. Haar opdracht is gruwelijk maar glashelder: vind de verraders Elias en Laia... en
dood hen. Sabaa Tahir is een Amerikaanse schrijfster. Haar debuut Vuur en As is een wereldwijde hit en wordt ook verfilmd. Een fakkel tegen het duister is het tweede deel in deze serie en werd
in Amerika meteen na verschijnen een #1 New York Times-bestseller. 'Spectaculair.' Entertainment Weekly 'Dit boek zit vol intrige, geweld en moord, maar ook vol met liefde en het houden van
hoop. Een heel tof boek.' Emmy van Ruijven, Zonenmaan.net 'Sabaa Tahir schetst een prachtige wereld vol spanning en avontuur. Leest zo weg. Aanrader!' Boekhandel Venstra, Amstelveen
Ik beken Jo Spain 2018-10-09 Bankier Harry McNamara wordt in zijn huis op brute wijze vermoord, onder de ogen van zijn vrouw. Al snel meldt de indringer zich bij de politie. Slachtoffer en
dader zijn bekend, maar het motief? Voormalig bankier Harry McNamara wordt in zijn eigen huis, onder de ogen van zijn vrouw Julie, op brute wijze aangevallen en voor dood achtergelaten. Het
heeft er alle schijn van dat Harry’s vele zonden – corruptie en verraad – hem noodlottig zijn geworden. Een uur later meldt de indringer zich bij de politie en legt een bekentenis af. Er zijn nu een
slachtoffer, een verdachte en een ooggetuige. Case closed. Maar de aanhoudende onrust van Julie geeft aanleiding voor twijfel. Is de verklaring van de dader ingegeven door schuldgevoel of is
het zijn eerste stap in een groter plan?
Tijdschrift van het Koninklijk instituut van ingenieurs. Verhandelingen Koninklijk Instituut van Ingenieurs (Netherlands) 1894
Pelgrim langs Tinker Creek Annie Dillard 2019-01-10 In 1971 woont Annie Dillard, schrijfster van ‘Pelgrim langs Tinker Creek’, een jaar in de Amerikaanse staat Virginia, in een vallei waardoor
de rivier Tinker Creek stroomt. Bijna dagelijks zwerft ze langs de oevers, waar haar geen detail ontgaat. Energiek en bezield vertelt ze in haar boek over de vaak genadeloze natuur in en rond de
rivier en laat ze zien hoe gedurende de seizoenen alles onophoudelijk aan verandering onderhevig is. Ze dwingt de lezer voortdurend naar de details te kijken, en confronteert hem aldoor met
het mysterie, de schoonheid én de wreedheid van het leven. En dat is meteen de grootste les van Dillards proza: dat we niet los van de natuurlijke wereld leven, maar er deel van uitmaken. Het
met de Pulitzer Prijs bekroonde ‘Pelgrim langs Tinker Creek; is een subliem poëtisch essay, een zoektocht naar de betekenis van het leven en een natuurklassieker van jewelste.
Drakenstad Robin Hobb 2011-12-07 De Wilde Regenlanden zijn vol gevaren en onaangename verrassingen: het dichte oerwoud is vrijwel ondoordringbaar, de waterwegen zijn nog nooit in kaart
gebracht. Dat leverde tal van hindernissen op voor zowel de draken als hun drakenhoeders die stroomopwaarts de kronkelingen van de Wilde Regenrivier volgden, op zoek naar de
Ouderlingenstad Kelsingra. En eindelijk, aan de overkant van de kolkende rivier, torent de mythische stad in al haar pracht en praal omhoog. Weliswaar nagenoeg onbereikbaar door het wilde
water, maar de gebouwen van glanzend zwart en zilver gesteente lonken. Duidelijk is echter dat de problemen nog lang niet uit de weg zijn geruimd, nog lang niet alle vragen zijn beantwoord.
Integendeel. Zo dreigt er nog steeds gevaar van de legers van de Hertog van Chalced, die met smart en toenemend ongeduld wacht op een verse zending drakenvlees, op het drakenbloed dat
hem een nageslacht kan bezorgen. Maar er gebeurt meer. Drakenhoedster Thymara begint zelf steeds meer op een draak te lijken - ze heeft zelfs al vleugels - en dat geldt ook voor de andere

hoeders. Veranderd onder de invloed van de draken zien ze er geen van allen nog langer uit als een mens en kunnen ze dus niet meer terug naar hun oude leven. Wellicht nog belangrijker is
dat de draken, nu ze Kelsingra bereikt hebben, onder invloed van de stad aan kracht winnen. Daarmee neemt ook hun irritatie ten opzichte van de mensen toe...
Verantwoordelijkheid en oordeel Hannah Arendt 2004 Bundeling van de overdenkingen van de Duitse filosofe (1906-1975) over het kwaad naar aanleiding van de reacties op haar verslag van
het proces tegen Adolf Eichmann.
Aspecten van het nieuwe rechts-radicalisme Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 2019 De uitgave is gebaseerd op een voordracht gehouden op 9 april 1967 in Wenen. De oorspronkelijke
uitgave is samengesteld op basis van transcriptie en aantekeningen van Adorno.
De goden van Gotham Lyndsay Faye 2015-04-15 New York, 1845. Een uitslaande brand verwoest een groot deel van de stad en laat velen dakloos achter. Tegelijkertijd gaat de aardappeloogst
in Ierland verloren. Twee schijnbaar ongerelateerde historische feiten tot de Ierse migranten de schuld krijgen van de honger in Manhattan. Timothy Wilde is door zijn invloedrijke broer Valentine
geronseld voor de kersverse politiemacht in New York. Hij krijgt de slechtste wijk van New York toegewezen en door de dagelijkse confrontatie met de misère daar overweegt hij zijn baan op te
geven. Maar dan botst hij op een nacht tegen een jong meisje op. Bird is blootsvoets en gekleed in een met bloed doordrenkt nachthemd, maar weigert te vertellen wat haar is overkomen. In
een opwelling besluit Timothy haar onder zijn hoede te nemen. Wanneer hij Bird eindelijk aan het praten krijgt, vertelt ze hem over een plek waar tientallen lichamen van Ierse kinderen zijn
begraven. Timothy moet op zoek naar een brute seriemoordenaar die erop uit lijkt de anti-Ierse sentimenten nog eens aan te wakkeren. De strijd die losbarst zou hem wel eens zijn broer, zijn
grote liefde en zijn leven kunnen kosten.
Ik zal leven Marianne Thamm 2011-01-17 'Als een spookverschijning, opgedoken uit het donker, stak een magere jongeman zijn hoofd door het autoraampje. Ik zag het mes onmiddelijk. Het
was een lang, smal wapen met een puntig toelopend lemmet. Het voelde koud en scherp aan toen hij het tegen mijn hals drukte. 'Schuif op, of ik vermoord je', fluisterde hij.' Zo begint Alisons
nachtmerrie. Ze wordt door twee mannen verkracht en zo vaak gestoken met een mes dat de artsen later de wonden niet meer kunnen tellen. Haar keel wordt doorgesneden en Alison wordt
voor dood achtergelaten op een smerige open plek, kilometers verwijderd van de stad Port Elisabeth in Zuid-Afrika, waar ze woont. Maar Alison weigert te sterven. Ze wil haar aanvallers niet de
voldoening geven haar leven te vernietigen. 'Ik zal leven' is het inspirerende en moedige verhaal van een vrouw die geen slachtoffer wil zijn. Door haar vastberaden dapperheid is zij erin
geslaagd haar levensbedreigende lichamelijke en geestelijke trauma te overwinnen en kracht te putten uit haar verschrikkelijke ervaringen. Alison reisde de hele wereld over om troost en steun
te bieden aan lotgenoten. Haar boek stond maandenlang nummer 1 op de bestsellerlijsten in Zuid-Afrika en bereikte internationaal een miljoenenpubliek.
Je moet Ruth zeggen Marilyn Sachs 1985 De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder
weigert zich aan te passen.
Vertelduivels Luc Herman 2005 Overzicht van de ontwikkeling van de verteltheorie in de twintigste eeuw.
Het tinnen soldaatje Hans Christiaan Andersen 1975
The Hollywood Reporter 2009
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.
Betsy & Napoleon / druk 1 Staton Rabin 2005-06-20 Een ca. 14-jarig meisje vertelt over haar kortdurende vriendschap en ontmoetingen met Napoleon Bonaparte (1769-1821) tijdens zijn
verbanning op St. Helena.
Het grote boek van foute feiten over dieren John Mitchinson 2011-10-09 Wist je dat albatrossen tien jaar aan een stuk kunnen vliegen, bloedzuigers 34 breinen hebben, cicaden kunnen tellen,
muizen zingen als ze seks hebben, dooskwallen 24 ogen hebben maar geen onderkant, ganzen om hun doden rouwen, koala’s niet drinken, olifanten niet kunnen rennen, spinnen wel degelijk
kunnen vliegen, termieten monogaam zijn en dat kreeften wel honderd jaar oud kunnen worden? Dan is dit boek niet voor jou. Dagelijks worden ons vele feiten als de enige en absolute
waarheid gepresenteerd. Wie kritisch blijft en die feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel van onze algemene kennis onjuist is. De BBC wijdde er een hilarische en razend populaire quiz aan:
QI, gepresenteerd door aartskomiek en rasintellectueel Stephen Fry. De leukste instinkers over het dierenrijk zijn nu verzameld in Het grote boek van foute feiten over dieren.
Groene eieren met ham / druk 1 ... (Dr.) Seuss 2008-01 Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een ander wijs! Tekst op rijm.
Ghosts Aliens Trey Hamburger 2008-11-04 Are you freaked out by the mere thought of a bird winking at you? Or do you panic when you hear an unexplained gurgling sound? Well, listen to this.
On Saturday, March 8, at 7:12 p.m., Trey Hamburger heard a second hand account of a teleporting Hot Pocket and started wiggin' out bad. So he and his amigo Mike Stevens basically went into
combat mode and ended up encountering some of the most seriously messed-up shit ever. And they're STILL FREAKED OUT ABOUT IT. Now, even though these guys aren't SCIENTISTS, it's
pretty for sure that they might have extrapolated something HUGE, which will have the intellectual community going nuts for weeks. This is their story. Ghost/Aliens is probably the first time ever
a regular person has investigated this sort of thing. So now the people of planet Earth will finally know the truth about all those levitating towels and dead grandpas popping up all over the place.
Eend op de fiets David Shannon 2003 Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel eens proberen. Prentenboek met grote schilderingen in kleur.
Vanaf ca. 3 jaar.
De perfecte moordenaar Katherine Ewell 2014-06-12 De jonge schrijfster Katherine Ewell heeft een snoeiharde thriller geschreven:'De perfecte moordenaar'. Londen wordt geteisterd door een
seriemoordenaar. De moordenaar gaat uiterst professioneel te werk, laat geen sporen achter en heeft geen duidelijk motief. Kit Ward, een zeventienjarige scholiere, is van kleins af aan in de leer
geweest bij haar moeder en is nu de perfecte moordenaar. Ze probeert zonder oordeel aan de verzoeken te voldoen, haar morele kompas wordt geleid door de gedachte dat er geen goed en
geen kwaad is. Maar ze komt in de problemen als een vriendschap haar hele filosofie op de kop zet. De negentienjarige Katherine Ewell heeft met 'De perfecte moordenaar' een snoeihard
verhaal neergezet. Ewells talent als schrijfster blijkt uit de diepere, onderliggende thema's over goed en kwaad, en de relevantie van rechtvaardigheid.
Veranderen voor luie mensen Paul Smit 2020-08-27 Zelfs lui zijn is geen excuus meer voor verandering Ja ja, dit jaar ga je meer sporten. Dit keer duurt je dieet écht langer dan een maand. Bij

de nieuwe reorganisatie begint het opeens wel te lopen. Bijna iedereen wil wel iets veranderen in het leven, maar er is één klein probleempje: stiekem zijn we allemaal lui. En daar kunnen we
niets aan doen! Ons brein is er namelijk op gericht om zoveel mogelijk energie te besparen. Gelukkig kunnen wij ons brein ook voor ons laten werken in plaats van tegen ons! Dat leggen
neurowetenschapper (en expert op het gebied van verandering) Ayca Szapora en filosoof (en meest gevraagde spreker van het land) Paul Smit op heldere en humoristische wijze uit in dit
boekje. Of het nu gaat om persoonlijke verandering of om verandermanagement, straks weet je precies waarom het jou tot nu niet helemaal is gelukt, en hoe je dat met één inzicht voorgoed om
kunt draaien. Paul Smit (1976) studeerde af op de evolutie van het menselijk bewustzijn en schreef elf boeken over filosofie, psychologie en neurowetenschap. Paul is een van de meeste
gevraagde sprekers van Nederland en heeft een consultancybedrijf in de VS. Ayca Szapora (1974) is neurowetenschapper, cognitief psycholoog, zelfrealisatiecoach en bedrijfskundige met een
Black Belt in Lean & Six Sigma. Haar hersenonderzoek resulteerde in meerdere wetenschappelijke publicaties over creativiteit, onbewuste cognitieve strategieën en hoe je de manier kunt
veranderen waarop je brein problemen oplost en nieuwe ideeën vormt.
Encyclopedia of Television Shows, 1925 through 2010, 2d ed. Vincent Terrace 2014-01-10 This fully updated and expanded edition covers over 10,200 programs, making it the most
comprehensive documentation of television programs ever published. In addition to covering the standard network and cable entertainment genres, the book also covers programs generally not
covered elsewhere in print (or even online), including Internet series, aired and unaired pilot films, erotic series, gay and lesbian series, risqué cartoons and experimental programs from 1925
through 1945.
Arlo Finch 3 - Het Schimmenrijk John August 2020-10-23 Reis mee naar het Schimmenrijk in dit superspannende derde deel in John Augusts Arlo Finch-serie Het Schimmenrijk is het derde en
laatste deel van John Augusts superspannende Arlo Finch-serie. Eerder verschenen ook De Vuurvallei en Het Meer van de Maan. Na een zomer vol avontuur keert Arlo Finch terug naar Pine
Mountain in Colorado. Maar tijd om op adem te komen is er niet. Hij gaat naar een nieuwe school, en er komen twee nieuwe Rangers bij de Blauwe Patrouille. Ook moet hij nog een gevaarlijke
reis ondernemen naar China, om zijn verdwenen vader thuis te brengen... Maar dan openbaren de mysterieuze Gruizels hun werkelijke plannen. Arlo moet een onmogelijke keuze maken: redt
hij zijn vrienden en familie óf de Lange Wouden? Wat hij ook kiest, zijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn... ‘Als je klaar bent met de boeken van Percy Jackson, De Grijze Jager of Harry Potter
kun je aan de slag met een nieuwe magische serie. (...) Van John August, in dit geval.’ Coolesuggesties.nl over Arlo Finch – De Vuurvallei
Meesters van de schaduw Daniel Abraham 2011-10-07 Het fantasydebuut van een groot talent. De Andat zijn natuurkrachten die door de Poëten gebonden kunnen worden en belichaamd in
menselijke vorm. De handel in de Zomersteden is afhankelijk geworden van hen. De langverwachte crisis komt als de Andat Zaadloos erin lijkt te slagen zijn meester, de Poëet Heshai-kvo, tot
waanzin te drijven en zo zijn vrijheid te herwinnen. Tot overmaat van ramp raakt Heshai-kvo’s leerling Maati betrokken bij een complot om de stad ten val te brengen. Met hem is Otah, zijn
voormalige leermeester, die door de dood van zijn broers plots de opvolger van de heerser van de stad lijkt te zijn geworden. Daniel Abraham is zonder twijfel een van de grootste nieuwe
talenten van de nieuwe lichting fantasyauteurs. De Andat bevat geloofwaardige personages, magie en avontuur, politieke intriges, verteld met een fijn gevoel voor drama.
No logo Naomi Klein 2014-10-01 De bestseller No Logo is uitgegroeid tot de bijbel van antiglobalisten en auteur Naomi Klein wordt gezien als het intellectuele boegbeeld van de beweging die
zich verzet tegen de dominantie van het neoliberalisme. Terwijl we worden geconfronteerd met een volgende economische crisis, blijft haar analyse van onze kapitalistische bedrijfs- en
merkenwereld accuraat en krachtig. No Logo is een met talloze feiten onderbouwde kritiek op neoliberalisme, globalisering, massacultuur en uitbuiting. Maar het is óók een hartstochtelijk verhaal
over mensen die zich inzetten voor democratie aan de basis, voor kleinschaligheid, cultuur en milieu, kortom, voor een samenleving waarin de mens centraal staat.
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