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Fabulous Finn The Brave Police Dog Who Came Back From The Brink
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. Richard Cypher, de Zoeker, heeft geen andere keus dan zijn
geliefde Kahlan in de steek te laten. Immers, zijn persoonlijke magie zal hem doden, tenzij hij zich volledig overgeeft aan de Zusters van het Licht, hen volgt naar het verre Paleis
van de Profeten en Kahlan achterlaat. En Kahlan? Zij probeert vergeefs de tovenaar Zedd te bereiken. `() maar vooral over de macht en de mogelijkheden van de liefde. Kirkus
Reviews
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur van de succesvolle graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder. Met
oom Berend, troubadour zonder publiek, reist Sam door het land. Sam is voorbestemd om troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte koning Brutus
oom Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde tovenaar. Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als schaduwridders willen zij
niet alleen oom Berend bevrijden, maar ook het koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
‘Kom,’ had mama gezegd. ‘We vertrekken. Morgen vertrekken we.’ We hebben in zeven haasten onze spullen bij elkaar gepakt. Hoe snel is dat, in zeven haasten? Dat is
verschrikkelijk snel. Sneller dan Messi kan rennen en sterren kunnen vallen. Sneller dan het licht. Zo snel dat we nauwelijks de tijd hadden om afscheid te nemen. Een meisje en
haar moeder stappen in de donkere laadbak van een vrachtwagen, voor een lange, onzekere rit. Het lijkt wel een ruimtecapsule op weg naar een onbekende planeet. Ze moeten
er heel stil zijn. Gelukkig is het meisje wereldkampioen in stil zijn. Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'Niek de Groot gaat uit zijn dak' is deel 7 in de waanzinnig populaire graphicnovelserie Niek de Groot van Lincoln Peirce.
Humor en schaterlachen verzekerd. Voor de fans van Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Er komt een nieuwe jongen bij Niek in de klas. De rector vraagt Niek om hem
onder zijn hoede te nemen en hem wegwijs te maken op school. Nieks nieuwe vriend heeft niet alleen een rare naam, maar hij is ook saai en ziet eruit alsof hij elk moment in
huilen kan uitbarsten. Hij lijkt een blok aan Nieks been. Zit Niek opgescheept met een probleem of gaan hij en zijn nieuwe vriend grootse avonturen beleven? Kijk voor meer
informatie over Niek de Groot of schrijver Lincoln Peirce op www.graphic-novels.nl
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held. 'Verhalen gaan niet alleen maar over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de
hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.' Welkom in de wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet
wie Podkin Eenoor is. Van jong tot oud kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen
niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard aankomt in de konijnenburcht van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt hij
aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het dappere konijntje dat ondanks zijn jonge leeftijd hun
allergrootste vijand wist te verslaan. Magische illustraties Met heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit fantastische avonturenverhaal zich vergelijken
met klassiekers als De Hobbit en natuurlijk Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R.
Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry Pratchett.
De grootse nieuwe roman van de auteur van De jongen in de gestreepte pyjama en De grote stilte Voor de liefhebbers van De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland,
1945. Cyril wordt geboren als bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het welgestelde echtpaar Avery adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom, want zijn
adoptieouders laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te drukken dat hij geen echte Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook niet thuis in het
katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur Julian Woodbead ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet – een zoektocht die
hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk en de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende kracht van de menselijke
geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest ‘Afwisselend slim, geestig en
hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de top van zijn kunnen.’ Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The Sunday Times ‘Een picareske, ronddwalende
odyssee voor de afzonderlijke karakters. Het boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’
The Guardian ‘Een episch verhaal vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’ The Irish Times ‘Boyne creëert licht in de verdoemenis, en humor in de
meest hartverscheurend trieste situaties. Een fantastische leeservaring.’ Press Association
Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de Tyne waar Davie woont. Op straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem vertelt dat er een jongen is vermoord. Het
blijkt om Jimmy Killen te gaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro Craig, want de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. Het hele stadje
loopt uit om het lijk te zien, maar Davie krijgt al snel genoeg van alle roddels. Hij besluit de heuvel waartegen het stadje gebouwd is op te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe meer
Davie ontdekt over de toedracht van de moord, maar vooral ook over het leven en zichzelf.
Maart 1942: De Poolse Rena vertrekt met het eerste geregistreerde joodse vrouwentransport naar Auschwitz. Enkele dagen later arriveert ook haar zusje Danka. De jonge
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vrouwen verrichten dwangarbeid, lijden honger en ontsnappen ternauwernood aan de medische experimenten van nazi-dokter Mengele. Op 2 mei 1945 worden ze bevrijd. In
1947 trouwt Rena met de Nederlander John Gelissen, commandant van het Rode Kruis. In 1954 emigreren ze naar Amerika, waar Danka inmiddels ook woont.
Londen, juni 1940. Wanneer het lichaam van actrice Mabel Morgan wordt gevonden, gespietst op een hek, oordeelt de lijkschouwer dat het om zelfmoord gaat. Maar brigadier Ted Stratton van Criminele
Zaken is niet overtuigd. Ondanks tegenwerking van zijn superieuren begint hij rond te vragen, en krijgt hij het vermoeden dat Morgans fatale val uit een raam het werk moet zijn geweest van een van Soho s
beruchtste gangsters. Pas wanneer Ted in contact komt met Diana Calthrop van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, die haar invloedrijke baas sir Neville Apse verdenkt van betrokkenheid bij spionage, komt
de waarheid dichterbij. Als bovendien de connecties tussen Morgan, Apse en enkele geheime organisaties duidelijker worden, moeten Diana en Ted steeds meer op hun hoede zijn.
In een dorp met een duistere geschiedenis maakt een vrouwelijke dominee een nieuwe start. Brandende meisjes is de steengoede nieuwe thriller van de auteur van de bestseller De Krijtman. Zijn we
allemaal in staat tot onuitsprekelijke daden om degenen van wie we houden te beschermen? Welkom in het lieflijke plaatsje Chapel Croft. Vijfhonderd jaar geleden werden hier acht protestantse martelaren
terechtgesteld op de brandstapel. Dertig jaar geleden verdwenen twee tienermeisjes spoorloos. Twee maanden geleden pleegde de dominee van de lokale parochie zelfmoord. Dominee Jack Brooks,
alleenstaande ouder van de veertienjarige Flo, arriveert in het dorp om een nieuwe start te maken en wat tot rust te komen. Maar rust is het laatste wat ze er vinden. Want iemand lijkt vastbesloten om de
duistere geschiedenis van het dorp actueel te houden. Jack ontvangt sinistere pakketjes en berichten. En Flo ziet levensechte visioenen van brandende meisjes. Of zijn het geen visioenen?
De verslavende Amerikaanse nummer 1 bestseller waar iedereen over praat, eerder vertaald als Donker hartWie ben je?Wat hebben we elkaar aangedaan?Dat zijn de vragen die Nick Dunne zichzelf stelt op
de morgen van zijn vijfde trouwdag, als zijn vrouw Amy plotseling verdwenen is. De politie verdenkt Nick. Amy s vrienden onthullen dat ze bang voor hem was en dingen voor hem verborgen hield. Hij zweert
dat het niet waar is. Forensisch onderzoek van zijn computer onthult aparte googleresultaten. Hij zegt dat ze niet van hem zijn. En dan zijn er de verdachte oproepen op zijn mobiele telefoon.Wat is er
gebeurd met Nicks mooie, intelligente vrouw?`Een boek waarvan je anderen smeekt om het te lezen zodat je er met hen over kunt discussiëren. Mail on Sunday
De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede band gehad, ondanks hun verschillen. Isabelle, de jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs, terwijl Viann op het platteland van Frankrijk een
rustig bestaan leidt met haar man Antoine en hun dochtertje. Maar dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit en Antoine moet meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt niet alleen de relatie tussen
de zussen zwaar op de proef gesteld, maar ook hun moed en hun gevoel voor goed en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het leven van haar kind op het spel staat? Moet Isabelle haar familie
in gevaar brengen als dat betekent dat ze levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld om je heen in elkaar stort?
‘De reiziger is een belangrijk boek voor en over ons allemaal, iedereen op aarde, niemand uitgezonderd.’ **** De Limburger ‘Wauw! Net het nieuwe boek van John Boyne uitgelezen. Een episch drama dat
zich over eeuwen en continenten afspeelt. Verbazingwekkend en geestverruimend!!!’ Graham Norton Sommige verhalen zijn universeel, sommige zijn uniek. Ze spelen zich af in onze geschiedenis, en tijd
stroomt er als een rivier doorheen. Dit verhaal begint met een familie: een vader, moeder en twee zoons. Eén zoon met de bloeddorst van zijn vader in zijn bloed, de ander met de creativiteit van zijn moeder.
De een vertrekt, de ander blijft. Hun verhalen zullen in de loop van tweeduizend jaar met elkaar vervloeien – ze zullen elkaar steeds opnieuw ontmoeten op verschillende tijdstippen en plaatsen. Ze reizen van
Palestina aan het begin van het eerste millennium naar de verste uithoeken van de ruimte in het derde. De wereld om hen heen verandert, maar hun bestemming blijft hetzelfde. Hun lot staat vast. Een
reiziger is een episch verhaal over de mensheid. Het verhaal van ons allen, dat zich uitstrekt over twee millennia. Fantasierijk, uniek en hartverscheurend, dit is John Boyne op zijn best. Wat het hart verwoest
in de pers ‘Met zijn soepele stijl loodst Boyne je moeiteloos door dit vaak geestige boek. Een goede stap in zijn schrijverschap.’ **** AD ‘Boyne kan onmiskenbaar schrijven. Hij slaagt erin de lezer te laten
geloven in een weergaloos verhaal.’ Reformatorisch Dagblad ‘Een roman met humor.’ De Limburger ‘IJzersterk epos. Een woedende aanklacht tegen hypocrisie en homofobie die dankzij Boynes hilarische
personages én dialogen oergeestig uitpakt.’ VPRO Gids
Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
“Oude zaken” van Kate Atkinson is een literaire thriller met privédetective Jackson Brodie in de hoofdrol. "Hadden ze nog meer kunnen boffen? Een hittegolf midden in de schoolvakantie, precies waar hij
thuishoorde. Elke ochtend was de zon al lang voor hen op, stak de draak met de dunne zomergordijnen die slap voor hun slaapkamerramen hingen." Privé-detective Jackson Brodie wordt aangesteld om
onderzoek te doen naar drie schijnbaar niet verwante zaken. Hoe dieper hij graaft, hoe meer verrassende verbindingen en ontdekkingen bovenkomen. En onmerkbaar raakt hij helemaal verstrikt in het
verdriet, de vreugde en het verlangen van zijn klanten. Een absoluut hoogtepunt van de moderne literaire thriller. Kate Atkinson groeide op in New York en studeerde Engelse literatuur. Later ging ze les
geven en schreef ze voor vrouwenbladen. Ze won onder meer de Ian St. James Award.
‘Verschrikkelijk spannend, met geweldige personages.’ Stephen King Toen Romy klein was, werd er niet over de doden gesproken. Diep in de bossen van Noord-Wales, achter metershoge stenen muren,
houden de leden van de sekte De Ark zich schuil. Hun bestaan is in nevelen gehuld, zorgvuldig verborgen voor de buitenwereld. Dan slaat het noodlot toe: een mysterieus gif snijdt als een mes door de
gemeenschap en eist de levens van honderden leden. Chaos breekt uit. In paniek slaan de overlevenden op de vlucht. Onder hen bevindt zich Romy. Zij is opgegroeid in de sekte en als ze zich wil redden in
de vreemde buitenwereld, zal ze een paar belangrijke lessen moeten leren. Zoals wie je kunt vertrouwen, en wie je moet vrezen. En wat haar moeder al die jaren geleden zoveel angst aanjoeg dat ze haar
dochter achterliet. En bovenal: dat Romy’s wens om de sekte te vergeten niet betekent dat de sekte haar ook vergeten is. De pers over Alex Marwood ‘Zelden heb ik een boek gelezen dat ik zó moeilijk kon
wegleggen!’ The Independent ‘Perfect geplot en spannend vanaf de eerste pagina. Om diep in de nacht uit te lezen.’ Library Journal ‘Marwood is een meester van de moderne misdaadfictie.’ Booklist

Kiekeboe, van Tik Tak-auteur Chris McGeorge, en speelt zich af rond de verdwijning van vijf studenten in de grootste scheepvaarttunnel van Engeland. De Standedge-tunnel: de langste
scheepvaarttunnel in Engeland. Vorig jaar gingen zes studenten naar binnen op een boot. Na tweeënhalf uur kwam alleen Matthew aan het andere eind van de tunnel tevoorschijn, buiten
bewustzijn. Het verhaal van de Standedge Zes is zo veel mogelijk buiten de landelijke pers gehouden. Het politieonderzoek kon slechts concluderen dat Matthew zijn vrienden had vermoord,
en de lichamen zo had verborgen dat hij later kon terugkomen om de lijken te verplaatsen naar een geheime locatie. Maar Matthew blijft volhouden dat hij onschuldig is. Robin Ferringham is
nog steeds in de rouw na de verdwijning van zijn vrouw, Sam. Dus als Matthew hem om hulp vraagt, en zegt dat hij is doorverwezen door Sam, heeft Robin geen andere keuze dan in te
stemmen met het vreemde verzoek. Maar kan hij Matthew wel vertrouwen? En hoe lost hij deze onoplosbare zaak op?
Het indringende en persoonlijke verhaal van een Afrikaanse vrouw die vastbesloten is te overleven en haar stam te verdedigen. Halima Bashir wordt geboren in een dorp in westelijk Soedan,
als lid van de vrijgevochten Zaghawa-stam. Ze heeft een onbezorgde jeugd in een liefdevol gezin. Omdat ze goed kan leren, mag ze naar de universiteit. Na haar studie medicijnen keert ze
terug naar haar dorp, als eerste arts van haar stam. Maar de idylle wordt wreed verstoord door de komst van Arabische Janjaweed-krijgers die het dorp aanvallen en vrouwen en kinderen
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verkrachten. Na hun vertrek vertelt Halima aan journalisten en VN-waarnemers wat ze heeft gezien. En daarmee begint haar eigen nachtmerrie. Ze wordt opgepakt, gefolterd en verkracht.
Een van haar doodzonden, zo wordt haar verteld, is dat ze als arts niet alleen de krijgers heeft behandeld, maar ook de mensen van haar eigen stam. Er rest Halima niets anders dan te
vluchten. Een moedig boek. Mia Farrow Halima Bashir woont in Engeland met haar man en zoontje. Ze verschijnt regelmatig in de media om internationaal aandacht te vragen voor Darfur en
zich uit te spreken tegen genocide en foltering. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen haar werkelijke naam en haar portret niet worden vrijgegeven.
Raine klaagt weleens dat er nooit iets opwindends gebeurt in Grace. Papa zegt: ‘Wees voorzichtig met wat je wenst...’ Iedereen houdt van Summer Ryan. Ze is een voorbeeldige leerling met
een groot muzikaal talent en ze is een zonnestraaltje in het stoffige stadje Grace, Alabama. Ze verschilt als dag en nacht van haar moeilijke, rebelse tweelingzusje Raine. Op een dag
verdwijnt Summer. Ze is het zevende meisje in Grace dat plotseling niet meer thuiskomt. Met deze nieuwe tragedie heeft de politie moeite de onrust in het stadje te beteugelen. De sherrif gaat
ervan uit dat Summer uit vrije wil is weggelopen, maar Raine laat het er niet bij zitten en gaat zelf op onderzoek uit. Was Summer wel zo’n voorbeeldig meisje? Een prachtig geschreven,
beklemmende thriller met een hartverscheurende ontknoping. Dit boek gaat recht je hart in en laat je niet meer los.
Waargebeurde oorlogsmemoir over onvoorwaardelijke moederliefde en de drang om te overleven Drie zwangere Joodse vrouwen belanden tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog in
Auschwitz. Priska, Rachel en Anka kunnen zichzelf en hun ongeboren kind alleen tegen de gruwelen van het kamp beschermen door hun zwangerschap te verbergen en door te werken in
een wapenfabriek. Tijdens een massatransport naar Mauthausen waarbij de helft van de gevangenen sterft, bevallen de sterk ondervoede vrouwen zonder van elkaars bestaan op de hoogte
te zijn. Dankzij de hulp van medegevangenen en een enkele meelevende bewaker, overleven zowel de moeders als hun pasgeboren kinderen de laatste oorlogsdagen. Na de oorlog beginnen
Priska, Rachel en Anka met hun kinderen een nieuw leven in verschillende uithoeken van de wereld. Op de 65ste bevrijdingsdag van het concentratiekamp Mauthausen komen de kinderen
voor het eerst met elkaar in contact. Ter gelegenheid van de 70e bevrijdingsdag in mei 2015 wordt hun opmerkelijke verhaal door Wendy Holden voor de eerste keer verteld.
Het ongelofelijke verhaal van Marina Chapman, een ware overlever Als peuter wordt Marina Chapman ontvoerd en alleen in een oerwoud achtergelaten. Ze sluit zich aan bij een groep
kapucijnapen, die haar leren overleven. Vijf jaar lang kopieert ze hun gedrag: eet wat zij eten, drinkt wat zij drinken, leert hun taal en klimt de hoogste bomen in. Dat is haar redding.
Langzamerhand verliest ze echter elk besef van mens-zijn, totdat ze na vijf jaar door jagers wordt ontdekt, die haar meenemen naar de bewoonde wereld, waar ze nog jarenlang als straatkind
leeft. Uiteindelijk is Marina Chapman een `gewoon mens geworden. Ze woont nu in Engeland, heeft een man, twee dochters en drie kleinkinderen. Haar verhaal is opgetekend door haar
jongste dochter Vanessa, die haar leven lang al door haar moeder geïnspireerd wordt. Vanessa schaamt zich inmiddels niet meer als haar moeder plotseling in een boom klimt.
Fabulous FinnThe Brave Police Dog Who Came Back from the BrinkHachette UK
THE TOP TEN BESTSELLER: The Inspirational Life of Finn, Britain's Bravest Dog, Winner of the 2017 Daily Mirror Animal Hero of the Year Award and Star of Britain's Got Talent 2019
Hertfordshire, October 5th 2016. At around 2 a.m., PC Dave Wardell and his dog, PD Finn, were trying to apprehend a robbery suspect when he turned around and attacked them. Finn was
stabbed with a ten-inch-bladed knife, both through his chest, via his armpit and then - the knife bound for Dave - through the top of his head. Finn no doubt saved Dave's life, but the race was
on to try and save Finn's. Dave Wardell's heartfelt memoir charts an incredible journey of friendship and loyalty. It is a celebration of the bond between one man and his dog, from when Dave
collected Finn from his kennels at just nine months old, all the way through to Finn's recent and hard-earned retirement. The book charts the career of a highly trained, highly decorated dog. In
his time on the job Finn tracked offenders of all kinds; found missing children; tackled armed offenders; saved lives. But Finn isn't just a police dog - he's also a cherished family pet and this is
his remarkable, life-affirming story.
Het is twee dagen voor kerst en de bevolking van Helsinki wordt geteisterd door de gevolgen van een dramatische klimaatverandering. Metrotunnels zijn overstroomd, straten staan blank en
de autoriteiten hebben waarschuwingen uitgevaardigd voor besmettelijke ziekten als malaria, tbc, ebola en de pest. De bevolking vlucht naar het uiterste noorden van Finland waar de
omstandigheden nog enigszins draaglijk zijn. Er heerst totale anarchie en de macht van de politie wordt ondermijnd door particuliere beveiligingsfirma’s. De dichter Tapani Lehtinen is een van
de weinigen die in Helsinki is gebleven. Wanneer zijn vrouw Johanna spoorloos verdwijnt, weet hij zeker dat er iets verschrikkelijks is gebeurd. Haar verdwijning lijkt samen te hangen met
haar journalistieke onderzoek naar de Genezer, een nietsontziende milieuactivist met verschillende moorden op zijn geweten. Omdat verdwijningen in het chaotische Helsinki aan de orde van
de dag zijn en de politie niet van plan is om iets te ondernemen, besluit Tapani zelf op onderzoek uit te gaan. In zijn koortsachtige zoektocht naar zijn geliefde ontdekt Tapani dat Johanna een
deel van haar verleden angstvallig voor hem heeft verzwegen. Een verleden dat te maken heeft met de Genezer... De genezer is een intense thriller over de kracht van liefde in tijden van
wanhoop en ontreddering, voor de liefhebbers van Sebastian Fitzek en Arnaldur Indriðason. FILI Finnish Literature Exchange This work has been published with the financial assistance of
FILI – Finnish Literature Exchange.

Stel je voor: een prachtige, zonnige dag en adembenemend natuurschoon Jammer alleen van dat lijk.Jasper Dent, die liever Jazz wordt genoemd, is een leuke, aardige jongen.
Charmant zelfs, zouden sommigen zeggen. Maar hij is ook de enige zoon van de beruchtste seriemoordenaar ter wereld, een vader die de `quality time met zijn zoon soms wel
erg letterlijk nam. Jazz heeft plaatsen delict gezien op een manier waar politieagenten een moord voor zouden doen: door de ogen van de dader.Jazz vader zit al jaren achter de
tralies, maar toch duiken er ineens overal lijken op. Alweer. Om te bewijzen dat moord echt niet in zijn genen zit besluit Jazz de politie te helpen met zijn unieke kennis van
zaken. Maar is hij wel zo anders dan zijn vader ?`Heerlijk gruwelijk. Jazz angsten en twijfels maken dit tot een diamant van een boek. Publishers Weekly
Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch
winters sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize.
Kerstavond. Mouse Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders. Maar ze komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de
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auto geslingerd. Hij wordt wakker in een magisch landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige paard als gezelschap. Mouse onderneemt een wonderlijke reis door
een wereld vol monsters, gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er misschien niet is, realiseert hij zich dat dit misschien wel de
belangrijkste reis van zijn leven is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit moment is.’ The Guardian
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is
er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder meer Keverjongen.
Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de
laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken met de
kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te
krijgen.
Voor liefhebbers van Samuel Bjørk komt nu het ijzingwekkende debuut Ragdoll van Daniel Cole. Laat je meenemen in dit razend spannende verhaal. Maar pas op voor de wolf in
schaapskleren... Een lichaam van zes verschillende aan elkaar genaaide lichaamsdelen wordt in het appartement tegenover dat van rechercheur Wolf gevonden. Wie heeft deze
gruwelijke lappenpop gecreëerd? Terwijl Wolf samen met zijn collega’s Baxter en Edmunds achter de identiteiten van de zes slachtoffers probeert te komen, krijgt Wolfs exvrouw een lijst toegestuurd met zes namen en de zes data waarop deze mensen zullen worden vermoord. En Wolfs naam staat erop, als laatste. De Lappenpopmoordenaar
heeft het vonnis bepaald. Wolf zal sterven op 14 juli. Zullen de rechercheurs Wolfs leven kunnen redden?
Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op religieuze vragen van kinderen tot circa 12 jaar, die gekenmerkt worden door optimisme en vooruitgangsgeloof.
Engeland, 1585. Op een stormachtige nacht wordt de jonge, beeldschone Elise Madselin Radborne ontvoerd door de handlangers van Maxim Seymour, markies van Bradbury
en aartsvijand van Elises familie. Maxims bedienden blijken echter per ongeluk de verkeerde vrouw te hebben meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn gevangene
aan moet. Ze zouden gezworen vijanden moeten zijn en maken voortdurend ruzie, maar onder de oppervlakte smeult een passie en aantrekkingskracht die steeds moeilijker te
ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt en dreigt Maxim haar kwijt te raken. Hij beseft dat hij hartstochtelijk verliefd is geworden op deze temperamentvolle schone
met haar saffi erblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles op alles om haar leven te redden...
Carter en Evie ontmoeten elkaar op een Halloweenfeestje en hebben meteen een klik. Dat ze bij twee concurrerende bedrijven in Hollywood werken, schrikt ze niet af. Maar
wanneer die twee bedrijven gaan fuseren en er maar één baan overblijft, slaat de sfeer om. Carter en Evie moeten strijden om dezelfde positie. Wat een mooie nieuwe liefde had
kunnen zijn, verandert in een oorlog op de werkvloer. Ze halen alles uit de kast om elkaar te overtreffen. Welke emotie gaat het winnen in deze explosieve haatliefdeverhouding? 'Ik wil niet voor je vallen' is een hilarische, oprechte en opwindende roman die je in één ruk uit wilt lezen.
Achter gesloten deuren van BA Paris houdt je van begin tot eind geboeid. Andere thrillers van deze auteur zijn Gebroken en Breng me terug. Achter gesloten deuren van B.A.
Paris lees je in één ruk uit! In Engeland zijn er meer dan 500.000 exemplaren van verkocht. Achter gesloten deuren is de spannende thriller die iedereen leest! Iedereen kent wel
een echtpaar als Jack en Grace: hij is knap en rijk, zij is charmant en elegant. Mensen om jaloers op te zijn, als je ze niet aardig zou vinden. Je zou Grace beter willen leren
kennen. Maar dat is moeilijk, want Grace en Jack zijn altijd samen. Sommigen zouden dit ware liefde noemen. Anderen zouden zich misschien afvragen waarom Grace nooit de
telefoon opneemt. En waarom ze nooit op visite komt, ook al werkt ze niet. En waarom een slaapkamer van hun huis tralies voor het raam heeft. Achter gesloten deuren houdt je
van begin tot eind geboeid. Deze thriller heeft al honderdduizenden fans in Groot-Brittannië! ‘Een van de topthrillers van 2016!’
1754. Zes jaar nadat Bess haar onwettige dochter Clara achterliet in een kindertehuis in Londen, wil ze de dochter die ze nooit heeft gekend terughalen. Ze is geschokt wanneer ze ontdekt dat Clara al eerder
werd opgeëist, door haarzelf. Haar leven komt op zijn kop te staan terwijl ze probeert te achterhalen wie haar dochtertje heeft meegenomen en waarom. Aan de rand van Londen worstelt een jonge weduwe
die haar huis al tien jaar niet heeft verlaten met het verwelkomen van een nieuw kindermeisje. Haar verleden dreigt haar in te halen en haar zorgvuldig geconstrueerde wereld uit elkaar te scheuren.
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.
Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu
gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen
zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag. Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek
medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een
nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde... alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
Allen Parton werd begin jaren negentig als militair tijdens de Golfoorlog uitgezonden, terwijl zijn vrouw thuis met twee jonge kinderen achterbleef. Tijdens een ongeluk liep Allen een ernstige hoofdwond op dat
hij zwaar gehandicapt werd en zelfs het grootste deel van zijn geheugen kwijt was hij kon zich zijn vrouw en zijn kinderen niet eens herinneren Sandra was opgeleid als verpleegster en hoopte door intensieve
zorg Allen te helpen. Jaren van revalidatie hielpen wel iets, maar de Allen van na het ongeluk was niet meer de Allen aan wie ze ooit haar jawoord gaf. Sandra moet alles op alles zetten om haar echtgenoot,
en de vader van haar twee kinderen, niet voorgoed te verliezen. En toen was daar Endal: een labradorpuppy met zijn eigen problemen. Een banjer, die zich keer op keer in de nesten werkte. Tot hij Allen en
Sandra in zijn hondenhart sloot, en vanaf dat moment hun wereld compleet veranderde met zijn hulp, liefde en streken. Dit is hun inspirerende verhaal.
Page 4/5

Acces PDF Fabulous Finn The Brave Police Dog Who Came Back From The Brink
'Toen ik twaalf was, was mijn ambitie: gangster worden, een wiseguy. Het was beter een wiseguy te zijn dan de president van Amerika. Een wiseguy zijn betekende: de wereld bezitten.' - Henry Hill Wiseguy
vertelt het fascinerende en gewelddadige verhaal van Henry Hill, een voormalig topgangster van de maffia. Op ontnuchterende wijze beschrijft Pileggi diens leven, een leven vol geweld, brasserijen, vrouwen
en codes of honor. Henry Hill weet waar lijken begraven liggen, en onderging het getuigenbeschermingsprogramma om zijn eigen leven te redden. De maffia was niet blij met hetgeen Hill opbiechtte in
Wiseguy: afpersing, brandstichting, gijzeling, moord en de overval op het John F. Kennedy Airport op 11 december 1978, waarbij Hill betrokken was, en die op dat moment het grootste geldbedrag
buitgemaakt op Amerikaanse bodem opleverde: vijf miljoen dollar in cash en een miljoen in juwelen. Hill wordt nog altijd door de mob gezocht. Wiseguy werd door Martin Scorsese verfilmd als Goodfellas.
Goodfellas werd voor zes oscars genomineerd (onder andere beste regie en beste scenario) maar alleen Joe Pesci won een oscar, voor beste bijrol. Goodfellas werd voor vijf Golden Globes genomineerd
(maar won er geen een) en werd door de British Academy of Film and Television Arts met vijf prijzen bekroond.
In Marionet, het vervolg op bestseller Ragdoll van Daniel Cole, is er een copycat moordenaar aan het werk... Rechercheur Emily Baxter krijgt te maken met een nieuwe zaak die haar akelig bekend voorkomt:
een lichaam dat in dezelfde onmogelijke houding is opgehangen aan draden als bij de Ragdoll-moorden. Dit keer ligt het lichaam echter aan de andere kant van de wereld, en met het woord LOKAAS in de
borst gekerfd. Terwijl de media-aandacht steeds groter wordt, moet Baxter helpen bij een andere moordzaak. En dan treft ze eenzelfde soort moord aan: nu staat het woord POPPEN op de borst. Voor wie is
het lokaas bedoeld, en wie zijn de poppen? Maar nog belangrijker, wie heeft de touwtjes in handen? ‘Alles klopt aan Ragdoll; het verhaal, de personages en de schrijfstijl van Cole. De hype rondom Ragdoll
is geheel terecht, dit is een topthriller! *****’ ThrillZone
The Inspirational Life of Britain's Bravest DogWinner of the 2017 Daily Mirror Animal Hero of the Year AwardHertfordshire, October 5th 2016. At around 2 a.m., PC Dave Wardell and his dog, PD Finn, were
trying to apprehend a robbery suspect when he turned around and attacked them. Finn was stabbed with a ten-inch-bladed knife, both through his chest, via his armpit and then - the knife bound for Dave through the top of his head. Finn no doubt saved Dave's life, but the race was on to try and save Finn's.Dave Wardell's heartfelt memoir charts an incredible journey of friendship and loyalty. It is a celebration
of the bond between one man and his dog, from when Dave collected Finn from his kennels at just nine months old, all the way through to Finn's recent and hard-earned retirement. The book charts the
career of a highly trained, highly decorated dog. In his time on the job Finn tracked offenders of all kinds; found missing children; tackled armed offenders; saved lives. But Finn isn't just a police dog - he's
also a cherished family pet and this is his remarkable, life-affirming story.
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