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Stel je een eenentwintigste-eeuwse remix voor van dirty realism, Edgar Allan Poe, Julio Cortázar en Shirley Jackson. Mariana Enriquez durft
álles, haar werk is tegelijkertijd klassiek en volstrekt modern, heftig origineel, feministisch, anti-feministisch, politiek, apathisch, afstotend,
verslavend, duister, komisch. Enriquez weigert bovendien van haar personages slachtoffers te maken en daarom zijn ze zo geloofwaardig.
Hoeveel vrouwen er ook worden misbruikt, de meeste zijn bepaald geen toonbeeld van deugdzaamheid. Ze vechten, zijn jaloers, of soms
gewoon gemeen op een terloopse manier. En ze moraliseert evenmin, ze geeft je niet eens altijd een exact idee van wat er aan de hand is,
maar haar personages blijven nog lang en levendig in je geheugen hangen. Het vaak horrorachtige, onderhuids dreigende in haar verhalen
contrasteert ze met een subtiele, gortdroge humor.
Riley Sager, geprezen door Stephen King, Karin Slaughter en Lisa Gardner om de intelligente verhaalopbouw en onverwachte ontknopingen,
vertelt in Mijn laatste leugen het verhaal van Emma, die voor het eerst haar vakantie doorbrengt in een Amerikaans zomerkamp. In Camp
Nightingale maakte ze nieuwe vrienden, had het naar haar zin en leerde ze leugens te vertellen. Toen verdwenen de drie meisjes met wie ze
haar cabin deelde spoorloos in de bossen en bleef ze als enige achter. Vijftien jaar later is Emma een gevierd kunstenaar, geplaagd door
herinneringen aan die bewuste avond. Ze wordt door de kampleiding van Camp Nightingale gevraagd een zomerschildercursus te geven en
omdat ze het verleden definitief wil verwerken besluit ze te gaan. Eenmaal aangekomen blijkt ze in dezelfde cabin als toen te moeten
overnachten en het verandert opnieuw in een plaats delict... Riley Sager schreef eerder De laatste meisjes, dat meteen een bestseller werd.
How to Write a Horror Movie is a close look at an always-popular (but often disrespected) genre. It focuses on the screenplay and acts as a
guide to bringing scary ideas to cinematic life using examples from great (and some not-so-great) horror movies. Author Neal Bell examines
how the basic tools of the scriptwriter’s trade - including structure, dialogue, humor, mood, characters, and pace – can work together to
embody personal fears that will resonate strongly on screen. Screenplay examples include classic works such as 1943’s I Walked With A
Zombie and recent terrifying films that have given the genre renewed attention like writer/director Jordan Peele’s critically acclaimed and
financially successful Get Out. Since fear is universal, the book considers films from around the world including the ‘found-footage’ [REC]
from Spain (2007), the Swedish vampire movie, Let The Right One In (2008) and the Persian-language film Under The Shadow (2016). The
book provides insights into the economics of horror-movie making, and the possible future of this versatile genre. It is the ideal text for
screenwriting students exploring genre and horror, and aspiring scriptwriters who have an interest in horror screenplays.
Online meetings don't have to be bad horror movies. Surviving the Horror of Online Meetings takes the dread out of virtual meetings. It's a
survival guide for the online world. By learning a few simple techniques, your meetings can be engaging, energetic, effective, and even fun!
You'll learn: The new etiquette of online meetings Tips to prevent and overcome technology failures The best ways to manage difficult
personalities How to head off distraction and disengagement How to show up as your best self How to make decisions that stick How to
create an experience of trust, safety, engagement, and inclusion Whether you are using Zoom, Skype, Microsoft Teams, WebEx, or any other
meeting platform, your virtual meetings can stop being nightmares. You can defeat the Meeting Monsters that lurk at the edges of online
meetings.
Het is 1979. Als George Clare op een winterse namiddag uit zijn werk komt, vindt hij thuis het levenloze lichaam van zijn vrouw. Zijn
driejarige dochter zit in de hal en kan niet zeggen wie er verantwoordelijk is voor haar moeders dood. George wordt in het moordonderzoek
direct aangemerkt als hoofdverdachte. Wat heeft zich in het huis afgespeeld? Welke geheimen hadden de Clares voor elkaar? Op subtiele
wijze laat Brundage steeds meer doorschemeren over hun problematische huwelijk, hun relaties met vrienden en buren, en de gekwelde
geschiedenis van de vorige bewoners van het huis. Alles houdt op te bestaan is door zijn Hitchcockiaanse suspense met elke pagina
moeilijker weg te leggen. Op overdonderende wijze overtuigt Brundage met een bedwelmende roman die nog lang blijft nagalmen.
Eerst sterft er één meisje, dan blijkt een vriend van haar ook te zijn omgekomen. De doodsoorzaak is in beide gevallen een hartaanval.
Wanneer er nog twee dode tieners worden gevonden, komt journalist Kazuyuki Asakawa bij toeval achter het verband tussen de
sterfgevallen. De jongeren zijn alle vier op precies hetzelfde tijdstip gestorven met een blik van doodsangst op hun gezicht. Kazuyuki's
onderzoek leidt naar een vakantiepark waar de vier precies een week voor hun dood een videoband hebben bekeken.
From the scream of Psycho to the psycho of Scream, The Horror Movie Survival Guide is your essential source for information on the
creatures and monsters that darken your daydreams and stalk your nightmares. Separated into five identifiable categories—aliens, beasts,
creations, psychopaths, and the supernatural—each horrific entity is presented with a full description, an overview of unnatural habits, and tips
on how to destroy it. This definitive handbook also includes a directory of horror films (So you know where to find your favorite monsters!),
thirty photographs of the baddest of the bad, and a list ranking the worst creatures to grace the silver screen by their number of kills. So the
next time you’re confronted by the supernatural, the extraterrestrial, or the unclassifiable, look in here for all the facts—and run like hell.
The first movie for Directors Cut Survival Horror brings the actors face to face with the walking dead. If that was not bad enough, the setting is
within the walls of Adare State Sanitarium. The insane have died, and risen. Their only desire is to eat the flesh of the living. Can you survive
the horrors of Zombie Hospital?
‘De laatste deelnemer’ van Alexandra Oliva is een razendspannend boek dat perfect is voor fans van ‘Wie is de mol?’ en ‘Expeditie
Robinson’. Twaalf kandidaten nemen deel aan een realityprogramma waarin ze moeten zien te overleven in de wildernis in het noordoosten
van de VS. In het begin zijn de opdrachten vrij onschuldig, maar ze worden steeds heftiger. Dan volgt de ultieme test: in je eentje een tijdlang
overleven in de wildernis. Een deelneemster wordt steeds fanatieker, maar ze weet niet wie ze kan vertrouwen. Bij de laatste uitdaging raken
haar reserves op en kan ze steeds minder goed realiteit van waan onderscheiden. Dan ontmoet ze een tiener die haar een wel heel
onwaarschijnlijk verhaal vertelt. Of vertelt hij de waarheid? Zal ze hem vertrouwen? ‘De laatste deelnemer’ leest als een achtbaanrit: je móét
verder lezen om te weten hoe het afloopt. Het is een psychologische roman. Net zo verslavend als een spannende tv-serie! Ook voor fans
van ‘The Hunger Games’.
So you've run over somebody and now someone is back for revenge? Or you're at a summer camp and your friends have 'mysteriously'
disappeared? Or maybe there's a random guy in a costume coming after you for an unexplained crazy motive? If this is you, then that means
you're in a slasher movie. If you're in this terrifying situation, then you need to know the basics" 1. Don't drink or do drugs 2. Don't have sex 3.
Never, EVER, say, ""I'll be right back"" But that's not everything. You're going to need to know a lot more if you plan on being in the back of
the ambulance at the end of the credits. And that's what I'm here to help with.
If you can tell the difference between the Petes in Pete & Pete, know every step to the Macarena by heart, and remember when The Real
World was about more than just drunken hookups, The Totally Sweet ’90s will be a welcome trip down memory lane. With this hella cool
guide, you’ll reminisce about that glorious decade when Beanie Babies seemed like a smart economic investment and Kris Kross had you
wearing your pants backward. Whether you contracted dysentery on the Oregon Trail or longed to attend Janet Reno’s Dance Party, you’ll
get a kick out of seeing which toys, treats, and trends stayed around, and which flopped. So throw your ponytail into a scrunchie, take a swig
from your can of Surge, and join us on this ride through the unforgettable (and sometimes unforgivable) trends of the ’90s.
Een jongen probeert via eBay het lichaam van Lenin voor zijn communistische grootvader te bemachtigen. Een mislukt wonderkind steelt een
gouden crucifix uit een orthodoxe kerk. Een jongeman ontmoet zijn nichtje, de liefde van zijn leven, eens in de vijf jaar in de rivier die zijn
geboortedorp in oost en west verdeelt. In de verhalen in Ten oosten van het westen schrijft Miroslav Penkov over de tumultueuze politieke en
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religieuze geschiedenis van zijn geboorteland Bulgarije. Zijn personages rouwen om een vervlogen verleden en verlangen naar een toekomst
die nooit zal komen. Penkovs verhalen zijn, ondanks de gewichtige thema's, lichtvoetig en ontroerend. Ten oosten van het westen is de
indrukwekkende aankondiging van een groot literair talent
Gebroken meisjes van Simone St. James is een huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en duistere krachten in een internaat in de
jaren vijftig. Gegarandeerd spannend van begin tot eind. Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten bezorgen... Vermont, 1950. Voor
ongewenste meisjes en meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er vriendschap, fluisteren elkaar
’s nachts geheimen in en horen geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist Fiona Sheridan kan maar niet in
het reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat
de zaak echt is opgelost. Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil restaureren. Tijdens de
werkzaamheden wordt een lugubere vondst gedaan en Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden kunnen
blijven...
THE IRISH CULTURE BOOK 2 is a book of activities designed to foster discussion on aspects of Irish culture. It can be used by anyone with
an interest in exploring Irish culture, most especially in a learning, multicultural environment. The book is particularly useful for students of
English as a Second Language (ESL) and can be used as part of a language course or as a self-access book. The book can help develop
speaking skills and improve fluency. The conversations deepen critical thinking skills essential for success in a new culture and also for
studying in university programs. The book is full of interesting and thought-provoking activities that give users great opportunities for
comparative reflection on their own cultures and help develop cross cultural awareness. There are over 350 questions, over 100 quotations
including Irish proverbs; as well as questionnaires, matching and correcting exercises; quizzes and creative problem-solving tasks.
Remember the last time you watched a good horror movie? Do you remember saying, "Don't go in there" and then calling the person on the
screen an idiot for not listening to you? Now with the new Directors Cut Survival Horror survival system you get to be the character on the big
screen. Will you go through that door alone? Will you pick up the gun on the floor or run? These are questions you will get to answer while the
killer comes after your character. Nightmares await you within the realms of Crispy Zombie's first chapter in the Directors Cut Survival Horror
survival system. You are in charge of your character's fate. Can you survive? The Director sits in front of you, a wicked smile on her face.
"The killer opens the door and is standing right in front of you. He is wearing a shiny black tuxedo and a top hat. He brandishes a butcher
knife that catches the moonlight coming in from the window, casting an eerie flash of light onto your chest. You feel your heart beating. The
killer did not know you were here and is as surprised as you." The Director pauses and leans forward on her hands. Her smile disappears for
a moment. "What do you do?" She asks. Directors Cut Survival Horror is a horror survival role-playing game. Inside its pages are: Simplified
character creation system, Core rules for playing and Directing, Full list of tools crucial for your character's survival or demise, Character
sheets, Item Damage table, Loss of Points table, and more!
Carrie van Stephen King is het bloedstollende verhaal over Carrie White, een buitenbeentje met een godsdienstwaanzinnige moeder, dat al
twee keer werd verfilmd. Carrie heeft nooit de goede kleren aan, is niet goed in spelletjes en is altijd de laatste die de grap begrijpt. En dus
wordt ze het mikpunt van alle treiterijen. Maar Carrie is geen normaal meisje. Als ze wil, kan ze dingen laten bewegen met haar gedachten.
Het is een zonde, vindt haar moeder, daarom maakt ze het haar geheime spelletje. Ze kan knikkers laten dansen, kaarsen omgooien, deuren
op slot doen. Dan komt uit onverwachte hoek een vriendelijk gebaar. Een van de meisjes heeft spijt van haar aandeel aan de pesterijen en
vraagt haar vriendje, een van de populaire jongens, om Carrie mee te vragen naar het schoolfeest. Dit valt in slechte aarde bij de grootste
pestkop van de klas die het Carrie niet gunt, en ze bedenkt een afschuwelijke wraakactie. Carries droom wordt werkelijkheid, om vervolgens
op het hoogtepunt compleet aan gruzelementen te vallen. Dan slaan bij Carrie alle stoppen door... Stephen King (1947) heeft meer dan
tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers. Zijn recentste boeken zijn
Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de
National Medal of Arts, de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Bloederig en angstaanjagend... je kan het niet
neerleggen!’ Chicago Tribune ‘Staat garant voor koude rillingen.’ The New York Times
A guide to the gruesome and frightening amusement park provides information on its rides, attractions, villains, and history.
Written by best-selling author, screenwriter, and producer Seth Grahame-Smith (Stephen King’s It), with an introduction by horror icon Wes
Craven (A Nightmare on Elm Street), this is a hilarious must-read for any horror movie fan...and it just might save your life. Are you reading
this in a cornfield, at a summer camp, or in an abandoned mental institution? Have you noticed that everything is poorly lit, or that music
surges every time you open a door? If the answer is yes, you’re probably trapped in a horror movie. But don’t freak out—just read this book!
With it you will learn how to overcome every obstacle found in scary films, including: • How to determine what type of horror film you’re
trapped in • The five types of slashers and how to defeat them • How to handle killer dolls, murderous automobiles, and other haunted
objects • How to deal with alien invasions, zombie apocalypses, and other global threats • What to do if you did something last summer, if
your corn has children in it, or if you suspect you’re already dead
In de huiveringwekkende thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van Stephen King, zijn meesterlijke vertelkunst.
Overlevingslied is een griezelig horrorverhaal van Paul Tremblay, een van de favoriete schrijvers van Stephen King en winnaar van de Bram
Stoker award voor Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt geteisterd door een verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid
en dat wordt verspreid door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft deze ongekende ziekte een angstaanjagend korte
incubatietijd van een uur. Besmette patiënten worden knettergek en ervaren een drang om zoveel mogelijk andere mensen te bijten en
infecteren, vooraleer hen een onvermijdelijke dood wacht. De ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is uitgebroken, mensen leven in
quarantaine en een avondklok is ingesteld. En toch lijken de noodprotocollen van de regering te haperen. Dokter Ramola "Rams" Sherman,
een zachtaardige kinderarts krijgt een hysterische oproep van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s man is vermoord, nadat hij
venijnig aangevallen werd door een besmette buur. In een poging haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten. Zullen Nathalie en Rams
de huiveringwekkende, en soms dodelijke uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze het leven van Nathalie en haar ongeboren kind
kunnen redden? “Paul Tremblay scared the living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen King
Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé internationale sexy bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells
heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan? Garrett
Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan ijshockey wel vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde
verbetert met behulp van bijles. Hij laat zijn oog vallen op de sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald
voor het tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om hem te helpen. Garrett is echter niet voor één
gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar
keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de aandacht van Justin trekken. In een vlaag van
verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met de deal. Dat kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie
van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef ze een serie van vier
boeken getiteld Briar U.
Lizzie was een bijl gaan pakken Om op haar moeder in te hakken Veertig slagen gaf ze haar. Maar ze was nog lang niet klaar: Haar vader
kreeg ook, hop, meteen Veertig slagen, plus nog een. Of niet? In haar meeslepende debuut Kijk wat ik gedaan heb werpt Sarah Schmidt een
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nieuw licht op een van de meest fascinerende moordzaken aller tijden, die ze schildert als een intiem verhaal over een explosieve
gezinssituatie waar liefde ver te zoeken is. Op de ochtend van 4 augustus 1892 roept Lizzie Borden naar de dienstmeid: 'Iemand heeft vader
vermoord.' De gruwelijke moord op Andrew en Abby Borden, die in hun eigen huis in Fall River in Massachusetts door bijlslagen om het
leven zijn gebracht, levert veel onbeantwoorde vragen op en nauwelijks sporen die tot de dader kunnen leiden. Hoewel de buren geen idee
hebben waarom iemand het gewaardeerde echtpaar iets aan zou willen doen, hebben degenen die het gezin van dichtbij kenden een ander
verhaal - dat van een vader met driftaanvallen, een rancuneuze stiefmoeder en twee ongetrouwde zusters met een band die nog sterker is
dan bloed en een wanhopige hang naar onafhankelijkheid. Terwijl de politie op zoek gaat naar aanwijzingen, troost Emma de steeds
radelozere Lizzie die alleen maar onsamenhangende flitsen van herinneringen aan die ochtend heeft. Was ze in de schuur of in de
perenboomgaard om aan de verstikkende hitte in huis te ontsnappen? Wanneer had ze haar stiefmoeder voor het laatst gesproken? Waren
ze echt dood en zou alles nu beter worden? Knap heen en weer springend tussen het perspectief van de onbetrouwbare Lizzie, haar oudere
zus Emma, de dienstmeid Bridget en de raadselachtige vreemdeling Benjamin ontvouwt Sarah Schmidt langzaam maar zeker een
adembenemend beeld van de gebeurtenissen van die dag.
The "New Vampire"... The Complete Idiot's Guides® have explored the world of vampires, werewolves, the paranormal, and now the latest
book in the "creepy" series is, 'The Complete Idiot's Guide® to Zombies'. This book brings the world of zombies chillingly to life - in a manner
of speaking - covering everything readers need to know about them. The book includes: ? The voodoo zombie, the viral zombie, and the
whole zombie family ? What zombies and the delicious fear of them say about human psychology ? Zombies in American culture: in film, from
Romero classics to the 'Living Dead' flicks that are so bad they're good, and in fiction, video games, comics, and more! ? The zombie survival
phenomenon - of course they're not 'real', but that doesn't stop people from having loads of fun pretending they are.
Een verrassende nieuwe versie van de roman van Jane Austen, waarin de doden weer tot leven komen. Iedereen is het erover eens dat een
zombie die hersens bezit, behoefte heeft aan meer hersens Pride & Prejudice & Zombies: een verrassende nieuwe versie van de beroemde
roman van Jane Austen. Er waart een mysterieuze ziekte in het stille Engelse dorp Meryton rond waardoor de doden weer tot leven komen.
Elizabeth Bennet is van plan de zombies uit te schakelen, maar ze wordt al snel afgeleid door de komst van de afstandelijke en arrogante
meneer Darcy. Wat volgt is een sprankelend, komisch verhaal over trots en vooroordelen van beide hoofdpersonen die ook vaak op
slagvelden vol zombies te vinden zijn. Zal Elizabeth het duivelsgebroed weten te verdelgen? En zal ze uiteindelijk de ware vinden? Vol
romantiek, zwaardgevechten, en duizenden rottende lijken is Pride & Prejudice & Zombies dé nieuwe versie van een klassieker die je graag
wilt lezen. De beroemde negentiende-eeuwse auteur Jane Austen heeft diverse meesterwerken geschreven, waaronder Emma en Sense &
Sensibility. Seth Grahame-Smithheeft de klassieker Pride & Prejudice herschreven en woont in Los Angeles.
How to Survive a Horror MovieAll the Skills to Dodge the KillsQuirk Books

Fantasy and science fiction began in print, and from the first films to the latest blockbusters, print stories have provided the
inspirations, the ideas, and in some cases the detailed blueprints. Adaption Studies has long been an area of intense debate in
literature and film studies, but no single work has ever approached fantasy and science fiction texts as unique and important areas
of inquiry by themselves. The Fantastic Made Visible with 16 fresh essays is the first book to do exactly that. From the earliest
adaptations of Jules Verne, Robert A. Heinlein, and Shakespeare to recent films based on The Hobbit, Planet of the Apes, and
The Hunger Games, this book offers a wide range of critical approaches and films from around the world.
In deze avonturenroman van bestsellerauteur Dean Koontz probeert een groep wetenschappers met wat een geniaal plan lijkt te
zijn de wereldwijde hongersnood op te gaan lossen. Door op de Noordpool ijs te laten exploderen verwacht men de droge
woestijngronden te kunnen irrigeren. Alles is voorbereid en over twaalf uur zullen de explosies plaatsvinden. Echter, door
onverwacht noodweer wordt de groep wetenschappers , waaronder 7 mannen en 1 vrouw, van de rest van de wereld afgesneden.
Ze kunnen geen kant op en terwijl ze overgeleverd zijn aan onderlinge twist, wantrouwen en allesverlammende angst, wachten ze
op het naderende einde... De Amerikaanse auteur Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn spannende thrillers die vaak een
vleugje horror, fantasy, science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken bereikten de New York Times-bestsellerlijst,
waarvan meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit maakt hem tot een van de grootste New York Timesbestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan zestig in het Nederlands
te lezen zijn. Zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
‘De laatste meisjes’ van Riley Sager is een bloedstollende thriller met een totaal onverwachte ontknoping en dé tip van 2017 van
Stephen King, Lisa Gardner en Karin Slaughter! De pers noemt ze ‘The Final Girls’: Quincy, Sam en Lisa, een berucht groepje
waar niemand bij wil horen. De enige overlevenden van drie verschillende massamoorden. Ze zijn voor altijd met elkaar
verbonden, vanwege hun verleden. Maar wanneer Lisa onder verdachte omstandigheden overlijdt en Sam plotseling bij Quincy op
de stoep staat, moet Quincy toegeven dat ze Sam en Lisa eigenlijk nauwelijks kent. Moet ze Sam vertrouwen? Of kan er maar één
Final Girl zijn? Zeer spannend tot de laatste pagina: de thriller ‘De laatste meisjes’ zal je nog lang bijblijven. Deze thriller heeft al
vele fans. ‘Dit is de beste thriller van 2017.’ – Stephen King ‘Wat een boek!’ – Karin Slaughter
Collects ten years of the "Popular Paperbacks for Young Adults" and "Quick Picks for Reluctant Readers" lists, organized by both
author and theme.
Packed with tips, articles, and how-tos on everything from performing Jedi mind tricks to creating your own cosplay gear to wooing
the geek of your dreams, Stuff Every Geek Should Know is an indispensable guide to life, the universe, and everything geeky.
Featuring content from Quirk's nerdiest titles plus all-new, never-before-seen good stuff from the geekiest bloggers in the known
universe. Chapters include: GEEK SKILLS FROM POP CULTURE: How to survive a haunted house, perform the Vulcan nerve
pinch, decode ciphers, and master other survival skills. GEEKS IN ACTION: How to make amazing YouTube vids, create comic
books, handle yourself in an online multiplayer game, and generally get your geek on. THE GEEK GATHERING: How to have the
best convention experience of your life. GEEK LOVE: How to craft an online dating profile, plan a geeky marriage proposal, pass
on geek wisdom to your kids, and otherwise enjoy the human emotion of "love."
From the vengeful ghosts of J-horror to the walking dead in 28 Days and World War Z, from the creepiness of Spain's haunted
houses to the graphic gore of the New French Extremism, horror is everywhere in the twenty-first century. This lively and
illuminating book explores over 100 contemporary horror films, providing insightful and provocative readings of what they mean
while including numerous quotes from their creators. Some of these films, including The Babadook, The Green Inferno, It Follows,
The Neon Demon, Pride and Prejudice and Zombies, The Witch, are so recent that this will be one of the first times they are
discussed in book form. The book is divided into three main sections: 'nightmares', 'nations' and 'innovations'. 'Nightmares' looks at
new manifestations of traditional fears, including creepy dolls, haunted houses and demonic possession as well as vampires,
werewolves, witches and zombies; and also considers more contemporary anxieties such as dread of home invasion and
homophobia. 'Nations' explores fright films from around the world, including Australia, Canada, Czechoslovakia, France, Germany,
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India, Japan, Norway, Russia, Serbia, Spain and Sweden as well as the UK and the US. 'Innovations' focuses on the latest trends
in terror from 3D to found-footage films, from Twilight teen romance to torture porn, and from body horror and eco-horror to technohorror. Parodies, remakes and American adaptations of Asian horror are also discussed.
Sadie en Will zijn pas net met hun twee kinderen verhuisd naar een klein kustplaatsje, als hun nieuwe buurvrouw Morgan dood
gevonden wordt. Iedereen is geschokt, vooral Sadie, die doodsbang is bij de gedachte dat er zo dichtbij een moord is
gepleegd.Maar het is niet alleen Morgans dood die haar de stuipen op de lijf jaagt. Het is ook het donkere nieuwe huis, dat ze na
het onverwachte overlijden van Wills zus erfden, en de aanwezigheid van Wills nichtje, een tiener als een donderwolk.Sadie bijt
zich vast in het mysterie van Morgans dood. Maar hoe meer ze ontdekt, hoe meer ze zich realiseert wat er op het spel staat als de
waarheid aan het licht komt...
Daniel Myrick and Eduardo Sanchez's The Blair Witch Project seemingly appeared from nowhere to become one of 1999's highest
grossing films. While generating revenue as a low budget movie backed by a media blitz, The Blair Witch Project also generated
controversy and made a mockery of the Hollywood industry, billing itself as "real" footage of a supernatural event. Critics were
divided over some of the most basic questions: whether the film was an artistic success or the product of its hype, for example,
and whether it challenged Hollywood conventions or succumbed to them in the end. Nothing That Is: The Blair Witch
Controversies examines these and other debates, and initiates some of its own about American taste for horror, hoax,
independent films, the Internet, and the direction of cinema in the twenty-first century. The book explores the modest origins and
rapid demise of this independent film- while also analyzing the sensational results of its broad media discourses--a Web site
developing the back story of The Blair Witch Project was one of the most-accessed sites on the entire Internet at the time of the
movie's release. These essays, from many diverse perspectives, also look at The Blair Witch Project's manipulation of cinematic
codes, its view on technology and the occult, its film progenitors, and even its effects on the film's setting of Burkittsville, Maryland.
Nothing That Is will interest both film scholars and fans of this unexpected blockbuster that emerged from, if not "nothing," a
complex brew of culture, technology, and ingenuity.

‘De geesten van Hill House’, Shirley Jacksons bekendste roman en een icoon in het horrorgenre, weerspiegelt de
kracht van angst op een huiveringwekkende manier. Eleanor Vance, een jonge, getroebleerde vrouw, overnacht in het
gezelschap van drie anderen in Hill House, waarvan men zegt dat er paranormale gebeurtenissen plaatsvinden.
Langzamerhand krijgt het huis grip op de vier personages, met verregaande consequentie. Jacksons romans worden
gekarakteriseerd door een realistische toonzetting met occulte en horrorachtige elementen. ‘De geesten van Hill House’
is door Netflix verfilmd.
Your best offense against the state assessments No matter what state you teach in, you can be certain that grammar is
being tested . . . frequently and across the grades! The biggest issue? Most of our grades 4-12 students continue to
make the same old errors year after year. Grammar Keepers to the rescue, with 101 lessons that help students
internalize the conventions of correctness once and for all. Bernabei’s key ingredients include Daily journal writing to
increase practice and provide an authentic context Minilessons and Interactive Dialogues that model how to make
grammatical choices A “Keepers 101” sheet to track teaching and “Parts of Speech Sheet” for student reference
Roman over de levenslange vriendschap tussen twee echtparen Nawoord Jane Smiley TEN TIJDE VAN DE GROTE
DEPRESSIE ontmoeten twee jonge stellen elkaar voor het eerst. Charity en Sally zijn in verwachting, Sid en Larry
werken beiden aan de faculteit Engels van de Universiteit van Wisconsin. Een levenslange vriendschap is geboren. Bijna
vier decennia lang delen de echtparen lief en leed. Wat behouden blijft, geschreven vanuit het perspectief van de oude
Larry, is een roman die uitblinkt in stil realisme en een diep mededogen, waaruit de levenswijsheid blijkt van de auteur,
die het boek - zijn laatste roman - op 78- jarige leeftijd schreef. WALLACE STEGNER (1909-1993) was historicus,
milieuactivist en auteur van een bijzonder omvangrijk oeuvre, waaronder klassieke romans als Angle of Repose (Pulitzer
Prize 1972), The Spectator Bird (National Book Award 1977) en Recapitulation (1979). In 1980 ontving hij de eerste
Robert Kirsch Award, voor zijn bijdrage aan de Amerikaanse letteren. 'Een wonderbaarlijk boek, geschreven met de
wijsheid van ouderen, maar zonder oud te lijken. Een roman met een immens narratieve kracht' THE INDEPENDENT
'Een magnifiek gecomponeerde roman die bruist van levenswijsheid' THE WASHINGTON POST
Hadi de voddenman struint de straten van het door de VS bezette Bagdad af op zoek naar achtergelaten lichaamsdelen.
Hij naait ze aan elkaar zodat de overheid het geheel als stoffelijk overschot moet erkennen en het lichaam officieel
begraven kan worden. Maar dan verdwijnt het lichaam, en krijgt Bagdad te maken met een serie mysterieuze moorden.
De gruwelijkste geruchten doen de ronde, over een afzichtelijk wezen dat niet gedood kan worden. En Hadi realiseert
zich dat hij een monster heeft gecreëerd...
Korte anekdoten over mensen die door eigen domheid het leven verloren.
THE IRISH CULTURE BOOK is a photocopiable resource book of activities designed to foster discussion on aspects of
Irish culture. It can be used by anyone with an interest in exploring Irish culture, most especially in a learning or
multicultural environment. The book is particularly useful for teachers of English as a Second Language (ESL) and can
be used by language students as a self-access book. The book can help students develop speaking skills and improve
fluency. The conversations deepen critical thinking skills essential for success in a new culture and also for studying in
university programs. The book is full of interesting and thought-provoking activities and gives users great opportunities for
comparative reflection on their own cultures. There are over 350 questions, over 100 quotations including Irish proverbs;
as well as questionnaires, matching and correcting exercises; quizzes and creative problem-solving tasks. All listenings
are available to download for free at: www.irishculturebook.com
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden gekregen. Een bijzondere
kans, want deze woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven.
Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat
de benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat ze toch gaan – de kans
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om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van
alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele
miljoenen exemplaren van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en films.
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