Kingpin Kontakt Edition Reference Analogue Drums
Right here, we have countless ebook Kingpin Kontakt Edition Reference Analogue Drums and collections to check out. We additionally
find the money for variant types and furthermore type of the books to browse. The customary book, fiction, history, novel, scientific
research, as well as various new sorts of books are readily welcoming here.
As this Kingpin Kontakt Edition Reference Analogue Drums, it ends happening monster one of the favored ebook Kingpin Kontakt
Edition Reference Analogue Drums collections that we have. This is why you remain in the best website to look the amazing ebook to
have.

School is dood: alternatieven in opvoeding en onderwijs Everett Reimer 1973
Tot de maan en terug Karen Kingsbury 2019-11-05 ‘Tot de maan en terug’ is weer een heerlijke roman van Karen Kingsbury, ontroerend
en romantisch. ‘Lieve Jenna, zoals elk jaar heb ik je een brief geschreven. Voor het geval dat je vandaag naar de herdenkingsdienst
komt. Voor het geval dat jij mij net zo graag wilt vinden als ik jou...’ Zo begint de brief die Ashley Baxter vindt. Hij is niet voor haar
bedoeld, maar door een knappe vreemdeling tussen het ijzerdraad van een hek gestoken. Die vreemdeling is Brady Bradshaw. Hij was
nog een kind toen hij zijn moeder verloor tijdens een verschrikkelijke tragedie. Bij een herdenking ontmoette hij Jenna, die haar beide
ouders was verloren. In de prachtige uren die volgden kregen ze een hechte band, maar daarna hebben ze elkaar nooit weer gezien.
Nu, tien jaar later, hoopt Brady Jenna weer te vinden. Ashley wil Brady daar graag bij helpen. Maar kan haar gezin wel begrip
opbrengen voor het feit dat ze opeens zoveel tijd besteedt aan een wildvreemde? En kan er genezing en liefde opbloeien tussen het
puin van een verwoest verleden?
Droom meester Tim Post 2018-10-10 In je slaap verslavingen smoren, sportprestaties verbeteren, angsten overwinnen en inspiratie
vinden. Het klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar dromen zijn géén bedrog. Dit weet Marco Borsato misschien nog niet, maar
wetenschappers weten inmiddels beter. Baanbrekend slaaponderzoek toont dat we droombewuster kunnen leren slapen. In lucide
dromen kunnen we onze dromen sturen en droomavonturen scheppen die ons mentaal sterken. Vlucht niet van angstdromen, maar
omarm deze en vind inspiratie. Buig faaldromen om naar succesbelevingen. Ontwaak met meer zelfinzicht, moed en energie. Aan de
hand van recente wetenschappelijke inzichten, persoonlijke droomverhalen en beproefde droomlessen biedt Droom meester
gereedschap om onszelf sterker te dromen tijdens de slaap. Tim Post (1984) promoveert aan de Universiteit Twente en geeft wereldwijd
lezingen en workshops over de wetenschap en kracht van het lucide dromen. Post werd bekend door zijn TEDx Talk over lucide
dromen. Hij heeft zelf ontelbaar veel lucide dromen beleefd en deze actief ingezet voor het stimuleren van zijn eigen persoonlijke groei.
Afgunst & Een goed huwelijk Saskia Noort 2011-12-16 In Afgunst leeft bestsellerschrijfster Susan van Doorn nog dagelijks met de angst
voor haar dominante ex. Tijdens hun relatie was alles wat Susan deed in zijn ogen minderwaardig, terwijl zij hem aanbad. Toen Susan
uit zijn schaduw durfde te treden door hun relatie te verbreken was hij woedend. Het tweede verhaal Een goed huwelijk gaat over een
bedrogen echtgenote die op wraak zint als ze erachter komt dat haar man er een minnares op nahoudt. Als toegift drie korte verhalen:
De vrijgezellenavond, Het afscheid en Een vakantieliefde.
Red War Kyle Mills 2018-10-24 Mitch Rapp moet alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat de ernstig zieke Russische leider een
allesvernietigende oorlog tegen het Westen begint. Als de Russische president Kroepin erachter komt dat hij een ongeneeslijke
hersentumor heeft, is hij vastbesloten aan de macht te blijven. Het eerste wat hij doet, is alle tegenstanders in zijn land vermoorden of
op laten sluiten. Daarna richt hij zijn pijlen op het buitenland: een oorlog met het Westen is onafwendbaar. Als CIA-directeur Irene
Kennedy verneemt hoe ernstig het met Kroepins gezondheid is gesteld, begrijpt ze dat hij niets te verliezen heeft. De enige manier om
een conflict met mogelijk miljoenen slachtoffers te voorkomen, is Mitch Rapp met een levensgevaarlijke opdracht naar Rusland sturen.
From Russia with love Ian Fleming 2011-11-01 'Mr. Fleming is een klasse apart.' - Daily Mail SMERSH, de Russische spionagedienst,
bereidt een terreurdaad voor tegen de Britse geheime dienst. Het doelwit is niemand minder dan hun topagent James Bond. De
opdracht wordt gegeven aan de zeer verleidelijke agente Tatiana Romanowa. Aan haar de taak om geheim agent 007 naar Istanbul te
lokken, hem te verleiden en vervolgens om het leven te brengen. Maar de zaken lopen niet zoals gepland. Want het is niet Bond, maar
de Russische agente die valt voor de charmes van haar tegenstander. Hoewel de rollen daarmee zijn omgedraaid, is het gevaar voor
Bond alleen maar groter geworden... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte
periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn
James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste boek, Casino Royale, in 1957 was From Russia With Love het
vijfde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
De Bellingerwolder-Schans, in derzelver oorsprong en lotgevallen J. Heeres 1820
De gulden legende Nadeem Aslam 2017-06-01
Bloed van mijn bloed Barry Lyga 2015-07-08 Jazz’ vader is Amerika’s productiefste en sluwste seriemoordenaar. Billy Dent leerde zijn
zoon alles wat hij wist. Alles. De fbi zou een moord doen voor Jazz’ kennis van seriemoorden. Aan deze herinneringen kan Jazz niet
ontsnappen. Nu is Jazz voor dood achtergelaten in het centrum van New York. Zijn vriendin Connie is in handen van zijn vader, Billy. En
zijn beste vriend Howie ligt op de grond dood te bloeden in Jazz’ eigen huis. Op de een of andere manier moeten ze het samen
opnemen tegen Billy. Maar dan overschrijdt Jazz een grens en vraagt al snel het hele land zich af wie nu eigenlijk het echte monster is.
Zo vader, zo zoon?
Verrader van de troon Alwyn Hamilton 2020
Drakentand Michael Crichton 2017-07-07 Bestsellerauteur Michael Crichton (Jurassic Park) keert met Drakentand terug naar de wereld
van de paleontologie in een fantastisch avontuur dat zich afspeelt tijdens de gouden eeuw van de fossielenjacht. Drakentand is een
avontuur vol dinosaurusbotten, wetenschappelijke intrige en waaghalzerij. Vintage Crichton: een uitbundige verbeelding die op volle
toeren draait en de lezer meeneemt naar een andere wereld, een verhaal met opwindende wendingen en een reeks gedenkwaardige
personages. ‘Crichton is een meesterverteller.’ Time Michael Crichton (1942-2008) was de wereldberoemde schrijver en regisseur van
kaskrakers zoals ER, Jurassic Park, Disclosure en Prooi.
Ben jij slim genoeg om voor Google te werken? William Poundstone 2012-06-06 o Je krimpt tot een grootte van een dubbeltje en wordt

in een blender gegooid. De blender zal binnen een minuut worden aangezet. Wat doet je? o Je zet een glas met water op een
grammofoon en geleidelijk begint die steeds sneller te draaien. Wat gebeurt er als eerst: het glas glijdt ervan af, het glas valt om of het
water valt eruit? o Je krijgt een blok kaas en een mes. Hoeveel keer moet je de kaas snijden, zodat je 27 kleine, gelijke blokjes hebt? o
Hoeveel hele getallen tussen de 1 en 1.000 bevatten een 3? o Op een verlaten snelweg is de kans dat er een auto langskomt binnen 30
minuten 95%. Hoe hoog is de kans dat er een auto langskomt binnen 10 minuten? o Leg aan je neefje van acht jaar uit wat een
database is en gebruik hiervoor 3 zinnen. Dit zijn vragen die je gesteld kunnen worden als je bij Google - of een willekeurig ander bedrijf
in de dotcom economy - solliciteert. Ben jij slim genoeg om bij Google te werken? loodst je langs verrassende antwoorden op tientallen
van de meest uitdagende vragen die op je afgevuurd kunnen worden tijdens een sollicitatiegesprek.
Een supergevaarlijk spel Gillian Rubinstein 1988 Door een levensgevaarlijk computerspel leren Andrew en enkele van zijn klasgenoten
hoe belangrijk vriendschap is. Vanaf ca. 12 jaar.
Een geschiedenis van wolven Emily Fridlund 2017-02-28 Hoe schuldig ben je als getuige van een drama? Linda leeft met haar ouders in
wat is overgebleven van een afgelegen hippiecommune en op school is ze een buitenbeentje. Ze vormt zich een beeld van de
maatschappij op basis van wat ze in de buitenwereld observeert: een leraar die wordt beschuldigd van het bezit van kinderporno en het
ogenschijnlijk gewone leven van het gezin voor wie ze babysit. Maar de leraar is misschien onschuldiger dan hij lijkt. En dat ‘normale’
gezin blijkt een stuk complexer wanneer ze hun doodzieke kind medische zorg ontzeggen. Linda raakt in beide situaties verstrikt en
moet uitzoeken wat het juiste is om te doen. Een geschiedenis van wolven is een indrukwekkende roman over schuld, extreem geloof
en de kracht van perceptie. 'Ik heb zelden zo'n verfijnd debuut gelezen. Poëtisch, complex en hartverscheurend mooi.' - T.C. Boyle ‘Het
schroeit en zingt – een literaire tour de force!’ – Kirkus ‘Haar taalkunst is fantastisch, rijk met levendige uitdrukkingen. Fridlund heeft op
elegante wijze een memorabel hoofdpersonage met duistere neigingen gecreëerd en een boek dat ontroerend en verontrustend is en
dat de lezer zeker zal bijblijven.’ – Publishers Weekly ‘Prachtige taal en een triomf in toon en perspectief. Liefhebbers van literatuur
waarbij het om de personages draait, zullen dit geweldig vinden.’ – Booklist
Operatie Snow Dragon Brad Thor 2015-01-10 `Brad Thor is de auteur van de headlines van morgen. Dan Brown `De erfgenaam van
Tom Clancy en Robert Ludlum. Chicago Tribune Nadat een CIA-agent op mysterieuze wijze overzees komt te overlijden, treedt zijn
voornaamste informant naar voren met een opzienbarende en dreigende claim. Er is echter een probleem, niemand weet of ze te
vertrouwen is. Maar als er zes uitwisselingsstudenten vermist raken, twee vliegtuigpassagiers van naam en plek wisselen, en een
vluchteling die politiek asiel aanvraagt wordt gearresteerd wordt een serie dodelijke gebeurtenissen in gang gezet. Met een ophanden
zijnde verwoestende aanval op de Verenigde Staten ziet de kersverse Amerikaanse president zich genoodzaakt om zich te wenden tot
anti-terrorisme-expert Scot Harvath om twee van de meest gevaarlijke missies ooit uit te voeren. De overkoepelende missie, met
codenaam Operatie Snow Dragon, wordt uiterst geheimgehouden aangezien ontdekking ervan tot een oorlog kan leiden.
De mime-orde Samantha Shannon 2015-05-14 Paige Mahoney is ontsnapt uit de hardvochtige strafkolonie Sheol i, maar daarmee zijn
haar problemen niet opgelost: veel vluchtelingen worden nog steeds vermist, en Paige is de meest gezochte persoon in Londen. Terwijl
het machtige Scion zijn alziende blik op Paige richt, worden de Mime-koningen en -koninginnen van de Londense gangs uitgenodigd
voor een zeldzame bijeenkomst van de Assemblee van Onnatuurlijken. Jaxon Hall en zijn Zeven Zegels willen daar graag de hoofdrol in
spelen, maar de gemeenschap van helderzienden is tot op het bot verdeeld en om elke hoek schuilt een duister geheim. Dan komen de
Refaïeten één voor één tevoorschijn. Maar waar is Warden? Paige moet in beweging blijven en gaat van Seven Dials via Grub Street
naar de geheime catacomben van Camden, tot er over het lot van de onderwereld kan worden beslist. Samantha Shannon (1991)
groeide op in Londen, waar ze op haar vijftiende begon met schrijven. Ze studeerde Engels in Oxford. Met een recordvoorschot van
Bloomsbury, de uitgever van Harry Potter, is zij in korte tijd internationaal nieuws geworden. Het eerste deel van de serie, Het
Bottenseizoen, werd een wereldwijde bestseller; Shannon wordt ook wel de nieuwe J.K. Rowling genoemd. ‘De Mime-orde sleept de
lezer mee in de wereld van Paige en het toekomstige Londen. Uit de boeken spreekt een grote verbeeldingskracht, deels vergelijkbaar
met de dystopische The Hunger Games, deels met urban fantasy.’ Independent on Sunday ‘In De Mime-orde voegt Samantha Shannon
nieuwe louche plekken en een ongelooflijk rijke en opstandige onderwereld toe aan de al zo vaak beschreven schaduwkant van Londen.
De vaardigheid die ze in Het Bottenseizoen toonde door een eigen wereld te creëren, werkt ze in De Mime-orde verder uit.’ USA Today
‘Het Bottenseizoen was bij vlagen een prachtige mix van orwelliaanse dystopie en de bijzondere fantasystijl van China Miéville. Genoeg
reden om De Mime-orde in één adem uit te willen lezen. Shannons talent om klassieke stijlfiguren te nemen en daar een nieuwe draai
aan te geven verdient bewondering: beide boeken laten zien dat zij klaar is om een baanbreker te worden voor jong talent.’ the
independent ‘Een pakkende serie.’ US Weekly
Mathilda's geheim Corina Bomann 2020-10-06 ‘Voor de liefhebbers van Lucinda Riley is de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof een
absolute aanrader.’ Margriet Het prachtige Zweedse landgoed de Leeuwenhof is het decor van de levens van drie heel verschillende
vrouwen. Elk op hun eigen manier proberen zij een weg door het leven te vinden, op zoek naar een gelukkige toekomst in een snel
veranderende wereld. Mathilda is zestien als haar moeder in 1931 plotseling sterft en ze alleen achterblijft. Dan komt de
indrukwekkende Agneta Lejongård in haar leven. Agneta blijkt Mathilda’s voogd te zijn en ze neemt Mathilda mee naar het prachtige
landgoed de Leeuwenhof in het zuiden van Zweden. Mathilda weet niet dat Agneta haar tante is, maar voordat Agneta haar over haar
afkomst kan vertellen, wordt Europa verscheurd door de Tweede Wereldoorlog. Het leven zoals iedereen het kende verandert voorgoed.
In de chaos zal Mathilda haar lot in eigen handen moeten nemen en nieuwe wegen moeten bewandelen op zoek naar geluk. In de pers
‘Corina Bomann is het Duitse antwoord op Lucinda Riley.' De Telegraaf ‘Deel 1 van de trilogie De vrouwen van de Leeuwenhof staat als
een huis. Over keuzes maken en je hart volgen.’ Algemeen Dagblad over Agneta’s erfenis ‘Een boeiend en spannend familieverhaal.’
Avrobode
Hoe muziek werkt David Byrne 2014-10-17 Nieuwe, uitgebreide editie Hoe muziek werkt is David Byrnes ode aan de muziek, een
verslag van een leven in de muziekwereld en een uitleg over hoe en waarom muziek werkt. Byrne, muzikant, ontpopt zich in dit
standaardwerk tot historicus, antropoloog en sociaal wetenschapper en biedt ons een schat aan feiten over muziek en muziekvormen,
gemengd met zijn eigen ervaringen. Met concrete voorbeelden laat hij zien dat muziek niet alleen in studio’s ontstaat, maar meer nog
een logisch en prachtig gevolg is van ons bestaan en onze culturele omstandigheden. Laat je meenemen op een onweerstaanbaar
avontuur waarbij Byrne met knappe en bezielde argumenten vertelt over de bevrijdende en stimulerende kracht van muziek.
Geschiedenis van een gevallen engel Henning Mankell 2011-10-18 Passie wordt een handelswaar Juni 1904. Hanna Lundmark staat
aan de reling van het stoomschip Lovisa en kijkt toe hoe de overleden stuurman – haar echtgenoot – zijn zeemansgraf tegemoet gaat.
Op dat moment herinnert ze zich haar vaders laatste woorden: Jij, mijn dochter, bent een engel, een armoedige engel, maar evengoed
een engel. Nog geen jaar later is ze eigenaar van het grootste bordeel in Lourenço Marques, Mozambique. Het jonge, afhankelijke
meisje is veranderd in een vrouw met macht. Henning Mankell (1948) schreef behalve vele thrillers ook literaire romans en
kinderboeken. Zijn boeken worden wereldwijd verslonden: in meer dan veertig landen zijn er ruim veertig miljoen exemplaren van

verkocht.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even
belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in
1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede
omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar
slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het
boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave
is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe
voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in
Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
De algemene crisis van de zeventiende eeuw Noel Geoffrey Parker 1980 Bundel artikelen waarin de theorie dat Europa in de 17e eeuw
in politiek en economisch opzicht een algemene crisis heeft doorgemaakt, kritisch wordt beschouwd en toegepast.
Naakte lunch William Burroughs 2010-02-10 Naakte lunch verscheen in 1959 in Parijs bij Olympia Press (die ook Henry Miller
publiceerden) onder de titel The Naked Lunch, waarbij het lidwoord werd toegevoegd door de Parijse redacteur. In 1962 verscheen het
bij Grove Press onder de titel Naked Lunch in Amerika. Naakte lunch is een roman die, zoals het een baanbrekend boek betaamt, het
begin (en eind) van een tijdperk is, en de grenzen van de fictie verlegt. Het centrale verhaal van Naakte lunch is dat van de
drugsverslaafde William Lee, die in narcotische staat pendelt tussen New York, Tanger en een nachtmerrieachtig landschap dat
Interzone wordt genoemd. Deze uitgave bevat niet eerder gepubliceerde essays van Burroughs over de roman, en een appendix die
ruim twintig procent met nieuw materiaal bevat.
De dochter van de President James Patterson 2021-06-07 Met details die alleen een president kan weten 'Een geslaagde politieke
thriller. Biedt inzicht over hoe het er achter de schermen van het Witte Huis aan toegaat.' **** NRC Er is een nieuwe regering in het Witte
Huis. Maar het is de vorige first family die boven aan de hitlijst staat van een internationale terroristische organisatie. Matthew Keating is
een voormalig Navy seal en de vorige president van de Verenigde Staten. Nadat een dappere maar noodlottige militaire missie hem zijn
tweede ambtstermijn heeft gekost, verhuist hij naar het platteland van New Hampshire. Daar zou hij het liefst het leven van een 'gewone'
burger willen leiden, maar een oud-president wordt nooit meer een gewone burger. En een oud-president heeft vijanden. Wanneer zijn
dochter ontvoerd wordt, zet hij de seal-training en alle connecties die hij als president heeft opgedaan in om haar te redden. Want het is
maar de vraag of hij op zijn vrienden in het Witte Huis kan rekenen... 'Bestsellerauteur Patterson geeft hem van jetje, geholpen door exPresident Clinton. Heel veel actie, onbetrouwbare figuren, geschikt voor Hollywood.' Vrij Nederland
Sterspeler John Grisham 2021-06-03 Het meeslepende verhaal van een underdog die zijn droom najaagt. Een heerlijk boek voor tijdens
de zomervakantie, van bestsellerauteur John Grisham. De zeventienjarige Samuel Sooleyman groeit op in een dorp in de Republiek
Zuid-Soedan, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog. Zijn grote passie is basketbal en zijn verbazingwekkende
sprongkracht en snelheid maken hem tot een bijzondere speler. Wanneer hij wordt geselecteerd voor het nationale jeugdteam dat een
toernooi zal spelen in Amerika, beseffen Samuel en zijn familie dat dit zijn leven voorgoed kan veranderen. De scouts van alle
belangrijke universiteiten zijn aanwezig – een studiebeurs en een plek in een van de college teams liggen in het verschiet. Maar zal hij
opvallen tussen al die andere getalenteerde spelers? Jongemannen die al jaren gevolgd worden door de experts, terwijl niemand ooit
van Samuel heeft gehoord? Tegen alle verwachtingen in weet Samuel de aandacht op zich te vestigen. Maar dan bereikt hem het
vreselijke nieuws dat het oorlogsgeweld zijn dorp heeft bereikt, met fatale gevolgen. Wanneer duidelijk wordt dat hij niet meer terug kan
naar huis, blijft er nog maar één manier over om zijn familie ooit weer terug te zien: zij moeten naar Amerika komen. Om dat voor elkaar
te krijgen, zal Samuel echter iets moeten presteren wat nog niemand in de geschiedenis van het basketbal is gelukt: binnen één enkel
seizoen de absolute top bereiken.
Sultana's tranen Jean P. Sasson 2014-11-26 Jean Sassons boek Sultana was al snel na verschijnen een internationale bestseller. Het
verscheen in 43 landen en stond wekenlang op The New York Times-bestsellerlijst. In dit langverwachte, fascinerende nieuwe boek
keren Sasson en prinses Sultana terug om ons te vertellen over het echte leven van vrouwen in Saudi-Arabië. Er is de afgelopen jaren
zonder twijfel grote vooruitgang geboekt: door meer aandacht voor onderwijs en door toegang tot de arbeidsmarkt én internet verleggen
Saudische vrouwen steeds meer grenzen. Toch gaat voor velen de strijd voor de meest elementaire mensenrechten nog elke dag door,
ook voor prinses Sultana, haar dochter en vele andere vrouwen. Sultana’s tranen bevat persoonlijke, hartverscheurende verhalen van
triomf en verdriet: dit boek onthult wat het vandaag de dag betekent om vrouw te zijn in Saudi-Arabië.
Mijn allerliefste schat Gabriel Tallent 2018-02-12 ‘Mijn allerliefste schat’ van Gabriel Tallent draait om de veertienjarige overlever Turtle
Alverston. Waar Turtles fysieke wereld zich weids rondom haar uitstrekt, is haar innerlijke wereld klein. Dan ontmoet ze Jacob, een wat
oudere jongen, die in een schoon huis woont en naar haar kijkt alsof ze de zon is. Voor het eerst denkt ze eraan te ontsnappen aan haar
getergde vader. Ze wordt de held van haar verhaal, en ook de onze. ‘Mijn allerliefste schat’ van Gabriel Tallent is een adembenemend
debuut in een zelfverzekerde stijl, over een meisje en haar drang naar vrijheid. ‘De roman waar iedereen het over heeft.’ – The Guardian
‘De nieuwe literaire heldin van onze generatie.’ – Harper’s Bazaar
Abels eiland William Steig 1978 Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent gebruiken om in leven te blijven.
De ogen van Rembrandt Simon Schama 1999 Rembrandt (1606-1669), zijn schilderkunst en ambitie Rubens te evenaren, geplaatst
tegen de achtergrond van het politieke en culturele klimaat van de zeventiende eeuw.
Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging Rik Coolsaet 2021-02-16 Meer dan een decennium geleden
peilde Geschiedenis van de wereld van morgen het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de
wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde. In Vergeet dat onze tijd
zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de
samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht. Dit is een geschiedenis van het heden, in het
licht van gisteren, met het oog op morgen.
Gestolen onschuld Corban Addison 2011-12-06 Ahalya van zeventien en Sita van vijftien raken tijdens de tsunami in 2004 hun hele
familie kwijt. Op zoek naar hulp worden ze door een tussenhandelaar verkocht aan een pooier in de sloppenwijken van het Indiase
Mumbai. In Amerika is het huwelijk van advocaat Thomas Clarke op de klippen gelopen. Zijn vrouw is naar haar ouders in Mumbai
vertrokken. En ook op zijn werk zijn grote problemen. Dan neemt hij een rigoureus besluit. Hij reist haar achterna en gaat pro Deo
werken voor CASE, Coalition Against Sexual Exploitation. Samen met CASE weet hij Ahalya te bevrijden, maar haar zusje is spoorloos
verdwenen. Thomas bijt zich vast in de zaak en is vastbesloten Sita te vinden. Maar wint hij daarmee ook het hart van zijn vrouw terug?
Twee zusjes raken alles kwijt na de tsunami in India, ook elkaar... Kunnen zij elkaar terugvinden? 'Een verhaal dat zo mooi is en zo'n
belangrijke boodschap uitdraagt, verdient een groot publiek.' John Grisham Deze spannende en hartverscheurende roman is
geschreven door Corban Addison. Hij is advocaat, 32 jaar en is een voorvechter in de strijd tegen moderne slavernij. Gestolen onschuld

is voor iedereen die heeft genoten van De vliegeraar van Khaled Hosseini.
Een nieuwe dageraad Alwyn Hamilton 2018-08-17 Een nieuwe dageraad is het derde en laatste deel van de bloedstollende YA-serie
van Alwyn Hamilton, die in 2016 werd uitgeroepen tot Best Debut Goodreads Author. Eerder verschenen Rebel in de woestijn en
Verrader van de troon, waarin schietheldin Amani centraal staat. Toen Amani het slaapstadje waar ze opgroeide achter zich liet, had ze
nooit gedacht dat ze aan een revolutie zou meedoen, laat staan dat ze er een zou leiden. Maar ze heeft weinig keus als Rebellenprins
Ahmed gevangengenomen wordt door de wrede sultan. Gewapend met haar revolver en haar gezonde verstand zet ze een
bevrijdingsmissie op touw. Maar wanneer de strijd met de vijand steeds grimmiger wordt en Amani veel verliezen lijdt, vraagt ze zich af
of ze wel de juiste leider is... Een schoolvoorbeeld van YA: met actie, avontuur, romantiek, magie, humor en een originele setting.
‘Hamilton wisselt actievolle scènes af met humoristische passages, maar maakt ook ruimte voor emotionele en indrukwekkende
gebeurtenissen.’ Hebban.nl
Ginny Moon heeft gelijk Benjamin Ludwig 2018-09-18 Ginny Moon is veertien jaar oud. Ze is gek op Michael Jackson. Als ze niet 's
ochtends exact negen druiven eet, kan ze de dag verder wel afschrijven. Bij haar derde pleeggezin heeft ze eindelijk een thuis
gevonden - iets waar een ander gelukkig mee zou zijn. Maar Ginny bekijkt de wereld nou eenmaal met een heel eigen logica. Dus of
haar biologische moeder gevaarlijk is of niet, Ginny móét haar vinden. En daarvoor wil ze alles opgeven, zelfs het enige thuis dat ze ooit
heeft gekend...
Moordprofiel John Sandford 2014-03-25 Het eerste lichaam is van een jonge vrouw, en wordt -- vreemd gepositioneerd -- gevonden aan
de oever van een rivier in Minneapolis. Haar keel is doorgesneden, haar lichaam is gruwelijk verminkt en het is duidelijk dat de vrouw
ernstig gemarteld is. Davenport weet dat dit het werk moet zijn van een zwaar gestoorde dader. Twee weken later wordt het tweede
lichaam gevonden, op een boerderij tien kilometer verderop. Het lichaam is op dezelfde manier gepositioneerd en vertoont dezelfde
verminkingen. Het slachtoffer is dit keer echter een man, maar er is ogenschijnlijk geen verband tussen de twee slachtoffers. Het spoor
leidt naar een zwaarbewaakte inrichting voor psychisch gestoorde misdadigers. Daar ontdekt Davenport dat de man die er onlangs
voorwaardelijk is vrijgelaten in alle opzichten voldoet aan het profiel van de moordenaar. Te laat beseft hij dat hij wordt misleid.
Een dag in Gent Herman Brusselmans 2011-06-27 Op zomaar een dag uit het leven van Herman Brusselmans heeft hij heel wat te
doen. Wakker worden, opstaan, tandenpoetsen. Spek eten. De echtgenote uitwuiven die naar Antwerpen vertrekt. De hond naar een
oud, bevriend echtpaar brengen. Naar de apotheker gaan. Navraag doen in een motorwinkel. Een depressieve vrouw onderhouden en
haar meenemen naar een restaurant, om er een eenvoudige lunch te gebruiken. Naar het theater lopen om de repetitie bij te wonen van
een toneelstuk van eigen hand. Een meisje bezoeken op haar flatje. Op straat praten met een boekhouder. In een horlogewinkel de
nieuwste modellen bekijken. Daar een vreemd avontuur beleven. De hond afhalen. Naar huis gaan, en daar de teruggekeerde
echtgenote begroeten. Samen een eenvoudige avondmaaltijd gebruiken. Naar een wedstrijd op tv kijken. Onverwacht bezoek
ontvangen. Zich klaarmaken om naar bed te gaan. Toch eerst nog de deur openen nadat de bel heeft gesnerpt. Wat er dan gebeurt, zal
de lezer meemaken als hij deze fenomenale roman, Een dag in Gent, helemaal uitleest. Verweesd zal hij achterblijven, en de aandrang
voelen om zo snel mogelijk het boek opnieuw te lezen. Eventueel zal hij verzuchten: Alweer heeft Herman Brusselmans een toproman
geschreven. Herman Brusselmans (1957) publiceerde eerder meer dan veertig andere boeken. Hij wordt zowel verguisd als verafgood.
Hij is een zeer belangrijk schrijver. Over Muggepuut: Muggepuut lees je omdat je niet wilt stoppen. Omdat Brusselmans de nergens toe
dienende, langzaam voortslingerende cafégesprekken zo opschrijft dat je ze eigenlijk zelf gevoerd zou willen hebben. (...) Omdat
Brusselmans zinnen altijd lopen en hij zijn woorden met zorg kiest. (...) Omdat Brusselmans je aan het lachen maakt. arjen fortuin, nrc
handelsblad Over De perfecte koppijn: De perfecte koppijn is een Brusselmans grand cru. (...) Zijn nieuwste roman is een sublieme vorm
van tijdverlies, een mooi huwelijk van inhoud en vorm. Als u dit decennium één Brusselmans leest, laat het dan De perfecte koppijn zijn.
marc cloostermans, standaard der letteren Over Toos: Toos bevat onweerstaanbare passages. Vooral de cartooneske, absurdistische
randpersonages worden vaak exquis omschreven (...). Het is genieten van een vakman in goeden doen. jeroen versteele, de morgen
Doctor No Ian Fleming 2011-11-01 'Meesterlijk... prachtig geschreven.' - Raymond Chandler James Bond krijgt de opdracht een
routineonderzoek in te stellen naar de verdwijning van twee leden van de Britse geheime dienst op Jamaïca. Dit ogenschijnlijk rustige
karweitje loopt uit op een confrontatie met een sinistere zonderling die op een privé-eiland in de Caribische Zee verblijft. Doctor No, een
man met metalen grijpklauwen als handen, neemt Bond en de mooie Honey Rider in een dodelijke greep. Vanaf dat moment vechten
Bond en Rider voor hun leven in een fataal spel waarin Doctor No alle troeven in handen heeft... Ian Fleming werd geboren op 28 mei
1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst trad hij in
dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van
dichtbij kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste boek,
Casino Royale, in 1957 was Doctor No het zesde boek in de reeks. Ian Fleming overleed in 1964. .
Wat niet verdwijnt Donna Leon 2022-06-15 Wanneer hij tijdens een verhoor onverwacht hardhandig uitvalt naar de verdachte, wordt
commissario Guido Brunetti op verlof gestuurd. Er wordt hem opgedragen even rust te nemen, en zijn vrouw Paola stuurt hem naar een
villa op Sant’Erasmo, een van de grotere eilanden in de Venetiaanse Lagune. Brunetti brengt er zijn dagen door in een bootje en geniet
van de stilte. Alles verloopt volgens plan, tot Davide Casati, de beheerder van de villa, na een heftige storm onverwachts verdwijnt.
Niemand weet waar hij is, en zelfs de vrouw die hij in het geheim bezocht, heeft hem sinds de storm niet meer gezien. Brunetti voelt zich
verplicht de verdwijning te onderzoeken, en zet zijn vakantie opzij om uit te vinden wat er gebeurd is met de man die nog maar net een
vriend was geworden.
Vuurvelden James Webb 2013-11-28 Ze hebben allemaal hun redenen om soldaat te worden. Ze hebben allemaal hun dromen en
illusies. Op het moment dat ze gedropt worden in de bloedhete Vietnamese jungle zijn het gewone jonge mannen, met totaal
verschillende achtergronden. Ze hebben geen idee wat ze te wachten staat en zijn niet voorbereid op de waanzin van de oorlog.
Bedreigd door een onzichtbare vijand, uitgeput door ontberingen en afgesneden van elke vorm van menselijkheid, gaat hun eigen
identiteit echter al snel verloren en veranderen ze in vechtmachines of ze draaien door.Vuurvelden is James Webbs indringende
klassieker over de Vietnamoorlog, de meest controversiële oorlog die Amerika in de vorige eeuw voerde. Een onvergetelijke roman vol
bijtend realisme, poëtische kracht en messcherpe observaties.
In alle onschuld Karen Rose 2021-02-23 Advocaat Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen. Hij
is onschuldig, maar wie wil hem erin luizen? Is het wraak op een verleden dat hij liever wilde vergeten? Karen Rose is een
bestsellerauteur in het genre Romantic Suspense. Haar thrillers staan garant voor een combinatie van 'spannend en sexy'. Advocaat
Thomas Thorne wordt wakker naast een dode vrouw, haar bloed aan zijn handen, maar geen enkele herinnering aan wat er gebeurd is
die nacht. Heeft het voorval te maken met het verleden dat hij achter zich gelaten dacht te hebben? Wil iemand wraak op hem nemen?
Zijn vrienden en zijn collega Gwyn Weaver zijn ondanks alle bewijslast overtuigd van Thornes onschuld en zetten alles op alles om dat
aan te tonen. Elk om een heel eigen reden...
De kinderjaren van Jezus J.M. Coetzee 2013-02-04 Ze zijn over de zee gekomen, de man en de jongen, en hebben in het

opvangcentrum een nieuwe naam en persoonsgegevens gekregen. Simon vindt zwaar en uitputtend werk in de haven bij de
graanopslag. Door de geanimeerde gesprekken met zijn maten, meestal over de waarde en waardigheid van hun werk, maakt hij snel
vrienden. Maar hij kan niet altijd de vader van de jongen spelen, hij moet een moeder voor hem zoeken. Hoewel iedere immigrant in dit
land elk spoor van herinnering is kwijtgeraakt, is Simon er heilig van overtuigd dat hij Davids moeder zal herkennen als hij haar
tegenkomt. En inderdaad: tijdens een wandeling ziet hij die vrouw en weet haar te overtuigen dat zij de moederrol voor David op zich
moet nemen. Ze heeft het al snel door: dit is een slimme, wat dromerige jongen met soms rare ideeën en gedachten over deze wereld,
dit is een heel bijzonder kind. Haar kind, nu. Maar op school wantrouwen de autoriteiten de eigenzinnige jongen en willen ze hem naar
een strenge kostschool sturen, om te leren en nog eens leren: tellen, schrijven en vooral geen verzonnen onzin vertellen. Een botsing
met de moeder is onvermijdelijk. Zij vraagt Simon hen naar de bergen in het noorden te brengen, de grens over. Een nieuwe vlucht
begint.
De lerares van Fellsworth Sarah E. Ladd 2017-10-24 Met ‘De lerares van Fellsworth’ is Sarah Ladd er opnieuw in geslaagd een
historische roman te schrijven die bol staat van romantiek en spanning. Annabelle Thorley raakt alles kwijt na het faillissement van haar
vader. Haar verloofde verlaat haar en ze is overgeleverd aan haar broer, die alleen om zichzelf geeft. Ze ziet maar één uitweg: werk
zoeken. Ze gaat aan het werk als lerares op Fellsworth, het landgoed van haar oom en tante. Daar ontmoet ze weduwnaar Owen Locke.
Maar in plaats van het eind van alle problemen, is dit in feite pas het begin... De historische romans van Sarah Ladd lees je in één adem
uit. Eerder schreef zij ‘De winkel aan Blinkett Street’ en ‘Het woud van Emberwilde’.
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