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Selena S Secret The Revealing Story Behind Her Tragic
Death
Inferno van Dan Brown is het vierde, duizelingwekkende avontuur van Robert Langdon,
en het speelt zich af gedeeltelijk af in Florence. Het is nu verfilmd met Tom Hanks in de
hoofdrol. Robert Langdon, hoogleraar kunstgeschiedenis en symboliek, moet het
opnemen tegen een geniale wetenschapper die geobsedeerd is door het duistere
meesterwerk Inferno van Dante en door het einde van de wereld. Langdon zal, samen
met dokter Sienna Brooks, al zijn kennis van de verborgen doorgangen en oude
geheimen van Florence moeten inzetten om te overleven en de mensheid te redden. In
de thrillersuperleague is er ruimte voor slechts één kampioen en dat is Dan Brown.'
Hebban.nl 'Langdons speurwerk aan de hand van Dantes Inferno is spannend en staat
vol interessante feiten. Dit vierde avontuur overtuigt.' De Telegraaf
In de ogen van veel Fransen is hij nog altijd de grootste veldheer aller tijden en de man
die van Frankrijk een modern land maakte. Daarbuiten wordt hij dikwijls gezien als een
brute veroveraar en tiran, een totalitair heerser, een Hitler avant la lettre. Napoleon
Bonaparte, de zoon van een Corsicaanse advocaat die het tot keizer van een immens
rijk schopte, is nog altijd het onderwerp van vele mythes positieve en negatieve. In
deze handzame en uiterst leesbare biografie ontdoet Alan Forrest Napoleon van alle
mysterie. Hij laat zien onder welke omstandigheden Napoleon aan de macht kon
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komen, en dat zijn successen niet alleen gebaseerd waren op zijn militaire kwaliteiten
maar ook op het feit dat hij zijn eigen briljante spindoctor was. Hij beschrijft hoe het
Franse keizerrijk niet alleen het werk was van Napoleon, maar ook van duizenden
officieren, bestuurders, juristen en leraren, die door hem geïnspireerd werden. Forrest
toont ons een Napoleon die opgroeide met de idealen van de Verlichting en de Franse
Revolutie. Door de ineenstorting van het ancien régime kreeg hij kansen die hij anders
nooit gehad zou hebben, en hij maakte daar optimaal gebruik van. Daarbij creëerde hij
een nieuwe staat en een nieuwe manier van politiek bedrijven, die tot op de dag van
vandaag invloed hebben.
Selena's SecretThe Revealing Story Behind Her Tragic DeathSimon and Schuster
Het vijfde deel in de populaire Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Aelins
epische reis en bouwt op naar een cliffhanger die iedereen zal doen smachten naar het
vervolg. In Rijk van stormen heeft Celaena allang haar rechtmatige rol van erfgename
Aelin Galathynius ingenomen en heeft ze gezworen haar koninkrijk terug te krijgen. De
Duistere Koning Erawan gebruikt Aelins verleden, haar vijanden en haar vrienden in
een uiterste krachtvertoon om te voorkomen dat ze haar doel bereikt. Aelin heeft een
krachtig hof dat ze leiding moet geven en heeft haar hart aan een Fae-prins gegeven.
Nu moet ze bepalen wat – of wie – ze bereidt is op te offeren om haar wereld te
redden... De pers over Rijk van stormen ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Intrigerend, schitterend, hartbrekend, romantisch en spannend. Dit verhaal zal je
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verbeelding overnemen en laat je verlangend naar meer achter.’ USA Today ‘Strakke
verhaallijnen, heerlijk escapisme.’ Kirkus reviews ‘Toegewijde fans (en dat zijn er veel)
zullen dol zijn op dit deel. Ze zullen genieten van de filmische actie, de verstrengelde
intriges en de heftige onthullingen van geheimen en erfenissen.’ Booklist
The first full-length scholarly study of Peyton Place, Grace Metalious's classic story of
New England indiscretion
From the inspiring author of Girls Who Rocked the World comes another
comprehensive collection of true, inspiring profiles of successful young women
throughout history who made their mark on the world before turning twenty. Young
women today crave strong, independent role models to look to for motivation. In the
follow-up to the bestseller Girls Who Rocked the World, More Girls Who Rocked the
World offers a fun and uplifting collection of influential stories with forty-five more
movers and shakers who made a difference before turning twenty. From Annie Oakley
and Queen Victoria to Malala Yousafzai and Adele—each with her own incredible story
of how she created life-changing opportunities for herself and the world—you’ll get to
know these capable queens of empires and courageous icons of entertainment. Also
included are profiles of gutsy teenagers who are out there rocking the world right now
and personal aspirations from today’s young women.
Every day millions across America tune in to watch María Celeste Arrarás, one of the
most trusted media personalities of Hispanic television, who has successfully crossed
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over into the English-language market. In spite of the difficult obstacles she has
confronted in her life, María Celeste has been able to move forward and triumph
against all odds as a woman, a mother, and a professional. What is her secret? You will
find the answer in Make Your Life Prime Time, an empowering and uplifting guide for
succeeding in all areas of life. Through a series of autobiographical anecdotes, María
Celeste shares with her fans the formula to achieve fame, fortune, and emotional
fulfillment, all at the same time. She is proof that it is possible to survive heartbreak and
find true love without sacrificing professional success and the dream of having a family.
María Celeste shares the lessons she learned from her parents' divorce, the adoption of
one of her sons in Russia, and the abuse that her other son suffered at the hands of a
nanny. She talks about the betrayal by her unfaithful husband and making peace with
the "other woman." And she reveals how her personal assistant stole her identity and
thousands of dollars in the midst of her divorce. Make Your Life Prime Time takes you
behind the scenes of the fascinating, fast-paced, and cutthroat world of television like
never before. This book is funny and moving, inspiring and powerful. It's a lesson on
the power of forgiveness and the importance of striving for excellence.
Het spannende en romantische vervolg op De glazen troon. In De donkere kroon raakt
Celaena verstrikt in een onontwarbare kluwen van liefde, macht en trouw. Celaena
Sardothien mag dan de kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw aan de
kroon is nihil. Ze balanceert op een levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde
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beweging kan breken. Dan blijken er nog meer duistere krachten aan het werk dan
Celaena al vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar. Ze zal keuzes moeten
maken: wie kan ze vertrouwen en wie is het waard om voor te vechten?

Als Frank hoort dat de koffer van Rosie Daley is gevonden, staat zijn wereld stil.
Twintig jaar geleden zouden Rosie en hij samen weglopen om in Londen een
nieuw leven te beginnen, maar op het afgesproken tijdstip kwam ze niet
opdagen. Was ze alleen vertrokken? Had ze een ander? Hij is er nooit achter
gekomen. Frank keert terug naar de arbeidersbuurt in Dublin waar ze destijds
woonden, en waar zijn in zijn ogen nog altijd even verschrikkelijke ouders, broers
en zussen en Rosies familie nog steeds wonen. Kort daarop wordt Rosies lijk
gevonden. In de maanden die volgen komt Frank ontstellende dingen te weten
over zijn familie, wat er destijds gebeurd is, en uiteindelijk over zichzelf. Er ontrolt
zich een familiedrama vol ellende waarbij iedereen betrokken lijkt te zijn.
The film that redefined the Zombie genre continues here! There is no escape
from the horrific world of 28 DAYS LATER, the graphic novel that plunges
readers back into the fray of a world overrun with The Infected! The film that
changed horror forever continues here! This is it, people…the story that reveals
Selena’s secret is here! As Selena and Clint reach London, they learn the real
reason why Selena decided to return to infected Great Britain. And the American
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occupation isn’t the only thing preventing Selena from accomplishing her secret
goal…
Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze ontvoerd is. En nu is
het de taak van Percy en zijn vrienden om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze
moeten haar vóór de zonnewende van de winter zien te vinden, want haar
invloed op de Raad van Olympus kan doorslaggevend zijn voor een belangrijke
beslissing in de oorlog tegen de Titanen.
Het epische slotdeel van de Glazen troon-serie! Tv-serie in de maak door de
producenten van de succesvolle series Grey’s Anatomy en The Handmaid’s
Tale Aelin is gevangengenomen door de Fae-koningin. Ze is opgesloten op een
geheime locatie, zonder enige hoop op ontsnapping. Terwijl zij maandenlang
martelingen ondergaat, vervolgen haar vrienden hun eigen weg – in Aelins
afwezigheid is het aan hen om hun moederland te verdedigen. Maar gelukkig
blijft Rowan zoeken naar zijn verloren liefde. Aelins lot hangt af van haar kracht
om zichzelf te bevrijden en te vechten in de ultieme strijd om haar leven.
Sommige verbintenissen zullen sterker blijken dan ooit, andere zullen verloren
gaan. Eén ding is zeker: alle mysteries rondom Aelin en haar koninkrijk zullen
voor eens en altijd onthuld worden. De pers over de Glazen troon-serie ‘Fijn te
lezen fantasyboek met een steeds volwassener wordend hoofdpersonage en een
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toenemende spanning voor de ultieme eindstrijd.’ ***** Hebban ‘Sarah J. Maas
is een genie in het schrijven van plotselinge twists... Ik heb niets dan lof voor dit
boek en deze serie!’ Chicklit.nl 'Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl
‘Spannend, duister, avontuurlijk, magisch, griezelig en romantisch. Behoort
zonder twijfel tot de betere fantasyverhalen.’ Thrillers-leestafel.info
Author of two books on Issac Albeniz, including Issac Albeniz: A Guide to
Research (1998), Walter Aaron Clark has compiled thirteen essays that discuss
the various aspects of Latin American music. The essays cover the social and
political impact the music generated as well as the rhythmic development of the
various genres. In this essential book, significant personalities, including Carmen
Miranda, are discussed. The scope of the contributors is vast as divergent
musical styles such as the Macarena dace craze, Bob Marley's reggae music and
the seductive strains of the tango are analyzed.
Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen
een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets liever wil dan de dood van haar dierbare
vriend wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar
duistere waarheid aan te gaan... Een waarheid over haar erfenis die haar
toekomst voorgoed kan veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden zich
aan de horizon met maar één doel: de inwoners van het koninkrijk tot slavernij
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dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de kracht vinden om niet alleen haar
eigen demonen te overwinnen, maar ook het kwaad dat op het punt van
uitbreken staat. Als ze wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn
grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische fantasy
en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten
naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend en
fantastisch geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The
Hunger Games.’ The Examiner
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten
praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen.
Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze
schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te
praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man
tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst
wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische
inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met
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zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Het leven van de jonge boerenzoon Eragon veranderde van de ene op de andere
dag toen hij in het woud een raadselachtige blauwe steen vond. Deze steen
bleek een drakenei te zijn en toen het openbarstte was Eragon getuige van de
geboorte van een drakenjong. Tussen Eragon en de draak, Saphira, ontstond
een speciale band. Niet lang daarna ontdekte Eragon dat hij de laatste der
Drakenrijders was en begon hij aan zijn gevaarlijke queeste op zoek naar zijn
ware afstamming. Eragon en zijn draak Saphira hebben het rebellenrijk van de
Varden gered van de troepen van Koning Galbatorix, de wrede heerser van het
Keizerrijk. Nu moet Eragon naar Ellesméra, het land van de elfen, waar hij verder
getraind zal worden in de kunst van de magie en het zwaard, vaardigheden die
onmisbaar zijn voor een Drakenrijder. Het wordt een wonderbaarlijke reis waarbij
hij talloze nieuwe plaatsen bezoekt en mensen ontmoet, en elke dag vol zit met
nieuwe uitdagingen en avontuur. Maar hij is nooit helemaal vrij van de problemen
van het rijk. Chaos en verraad volgen hem waar hij gaat en Eragon is er nooit
zeker van wie hij kan vertrouwen. Intussen moet zijn neef Roran een beslissende
slag voeren in Carvahall. Is Koning Galbatorix sterk genoeg om het verzet te
verpletteren? Wat de uitkomst ook is, Eragons leven is nog steeds in groot
gevaar.
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This guide features an introduction to Texas slang, cuisine, and history and offers
details on the culture of Texas that make this state so unique. Included is
information on must-see attractions throughout the state, as well as
accommodation and restaurant options.
Drie weken geleden was ik gewoon een schoolkind, nu ben ik detective en heb ik
een baantje bij een theekraam. De negenjarige Jai woont in een naamloze stad
in het noorden van India. Hij kijkt te veel realityshows over politie, denkt dat hij
slimmer is dan zijn vriend Pari (ook al haalt die altijd hogere cijfers) en ziet
zichzelf als een betere baas dan Faiz (terwijl Faiz degene is met een baan).
Wanneer een jongen van hun school vermist wordt, besluit Jai de kennis die hij
heeft opgedaan tijdens het kijken van Police Patrol in de praktijk te brengen. Met
Pari en Faiz aan zijn zijde waagt Jai zich in de gevaarlijkste delen van de
uitgestrekte Indiase stad: de bazaar na sluitingstijd en zelfs het laatste
metrostation van de paarse lijn. Maar kinderen blijven verdwijnen en het drietal
moet doodsbange ouders, een onverschillige politie en kwaadaardige djinns
onder ogen zien om de waarheid aan het licht te brengen.
'Even hilarisch als nuttig. Gebruikmakend van de nieuwste wetenschappelijke
inzichten geeft ze inzichtelijke en oneerbiedige adviezen over hoe je elk aspect
van je leven kunt verbeteren, van gezondheid en geluk tot relaties en carrière.'
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Arianna Huffington Een mindfulness gids voor geestelijk welzijn. Vijfhonderd jaar
geleden ging niemand dood aan de stress: we hebben het concept zelf
uitgevonden en laten ons er nu door beheersen. We mogen dan zo geëvolueerd
zijn dat we op wonderbaarlijke wijze overeind kunnen blijven op vijftien
centimeter hoge hakken, maar wat onze emotionele ontwikkeling betreft, drijven
we nog tussen het kikkerdril. Ruby Wax toont ons een wetenschappelijke
oplossing voor deze moderne problemen: mindfulness. Haar definitie van
mindfulness is níét: met gekruiste benen mantra’s zitten neuriën. Het is wél: je
gedachten en gevoelens leren kennen en daardoor bewuster en gelukkiger door
het leven gaan. Op geestige, slimme en toegankelijke wijze laat Ruby Wax
gewone mensen zien hoe ze voorgoed kunnen veranderen en waarom ze dat
zouden willen. Met mindfulnessadviezen voor relaties, voor ouders, voor
kinderen en tieners, en een zesweekse cursus gebaseerd op haar studies aan de
universiteit van Oxford is Frazzled dé enige gids die je nodig hebt voor een
gezonder en gelukkiger leven. Ruby Wax is comédienne en bestsellerauteur. Zij
schreef eerder de bestseller Tem je geest en de mindfulnessgids Frazzled en
behaalde haar master in Cognitieve gedragstherapie aan de Universiteit van
Oxford. Ook gaf ze wereldwijd presentaties over depressie en mindfulness, onder
anderen tijdens TEDGlobal, en heeft ze een platform opgezet voor mensen met
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depressie en andere geestesziektes. '‘Een geweldig boek vol hartstocht, verve
en humor. Met haar unieke boek laat Ruby je stap voor stap kennismaken met de
wetenschap en de praktijk van mindfulness om je te leren om te gaan met alles
wat het leven je voor je voeten werpt.' Mark Williams, professor klinische
psychologie aan de universiteit van Oxord en bestsellerauteur van Mindfulness:
Een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld
Wil jij weten waarom Elon Musk één van de meest inspirerende en kick-ass
ondernemers is in de geschiedenis? We staan aan de vooravond van de Vierde
Industriële Revolutie. Elon Musk bepaalt het tempo, en gaat de strijd aan met de
status quo. Hij stuwt industrieën naar hun uiterste limiet met zijn meedogenloze
ambitie. En brengt een revolutie teweeg in auto's, ruimte, energie, transport en
AI. Musk biedt een uitgebreide visie hoe we de koers van de beschaving kunnen
verleggen naar een duurzame toekomst... en naar Mars. Elon Musk: De
Ongeautoriseerde Autobiografie brengt de geschiedenis en filosofie in beeld
achter Tesla, SpaceX, PayPal, The Boring Company en Neuralink. En meer...
veel meer.
Op de avond voor haar negende verjaardag neemt Rose Edelstein een hap van
haar moeders zelfgemaakte citroentaart en ontdekt dat ze over een wel heel
bijzondere gave beschikt. Ze proeft niet zo zeer de heerlijke smaak van de taart,
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maar de emoties van haar moeder. Vanaf dat moment vormt eten geen genot
meer voor Rose, want iedere maaltijd kan weer iets onthullen. De gave van Rose
dwingt haar de confrontatie aan te gaan met de geheimen van haar familie - de
waarheid over het verborgen leven van haar moeder, haar vaders vreemde
afstandelijkheid en het voortdurende gevecht dat haar broer Joseph heeft met de
wereld. Maar hoe ouder Rose wordt, hoe beter ze met haar gave leert omgaan
en ze komt tot de ontdekking dat er meer geheimen zijn dan haar smaakpapillen
kunnen bespeuren. De smaak van droef en zoet is een gevoelige coming of age
roman, een metafoor voor verlies van onschuld, en tegelijkertijd een ontroerend
portret van een gezin dat langzaam uiteen dreigt te vallen.
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de
Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger
van Kronos is sterker dan ooit en met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger
rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten tegen het
monster Typhon begint Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg
Olympus onbeschermd is achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden
moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie
over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd
voor de westerse beschaving door de straten van Manhattan raast, begint Percy
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langzaam het angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is
tegen zijn eigen lot.
Impossible Bodies investigates issues of ethnicity, gender, and sexuality in
contemporary Hollywood. Examining stars from Arnold Schwarzenegger and
Clint Eastwood, to Whoopi Goldberg and Jennifer Lopez, Holmlund focuses on
actors whose physique or appearance marks them as unusual or exceptional,
and yet who occupy key and revealing positions in today's mainstream cinema.
Exploring a range of genres and considering both stars and their sidekicks,
Holmlund examines ways in which Hollywood accommodates - or doesn't - a
variety of 'impossible' bodies, from the 'outrageous' physiques of Dolph Lundgren
and Dolly Parton, to the almost-invisible bodies of Asian-Americans, Latinas and
older actors.
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde
mannen ontvoerd. Iedereen in de buurt weet dat de IRA verantwoordelijk is voor
haar verdwijning, maar niemand durft erover te praten. In 2003 worden op een
strand botten en een blauwe veiligheidsspeld gevonden. De kinderen van Jean
herkennen de speld en beseffen dat hun moeder eindelijk is gevonden. Deze
gruwelijke moord, een van de meest beruchte gebeurtenissen ten tijde van The
Troubles, is het begin van het grote verhaal over het bittere conflict dat NoordPage 14/22
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Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield. Patrick Radden Keefe portretteert in dit
meeslepende relaas radicale en onstuimige IRA-leden, zoals Dolours Price die
als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het meedogenloze brein achter IRAoperaties. Hij toont onomwonden de rol die het Britse leger speelde, met het vuile
spel van oproerbestrijding en spionage. Een zeer kritisch licht werpt de auteur op
Gerry Adams, die de vredesbesprekingen leidde, maar zijn kameraden
verraadde met de ontkenning van zijn IRA-verleden. Zeg niets is een aangrijpend
boek over angst, verraad en wraak in een land dat nog steeds worstelt met zijn
verleden.
Rechercheur Cassie Maddox wordt gebeld over een nieuwe zaak: er is een jonge vrouw
doodgestoken in een stadje bij Dublin. Ze heette Lexie Madison. Cassie is geschokt: dat is de
naam die zijzelf jaren geleden gebruikte als undercoveragent! Bovendien blijkt dat ze als twee
druppels water op het slachtoffer lijkt. Langzamerhand raakt Cassie in de ban van het mysterie
rond de vermoorde jonge vrouw, die een postacademische opleiding Engels volgde en met
een vreemde, maar hechte vriendengroep in een bouwvallige villa woonde. Maar elk woord,
elk idee dat haar dichter bij de waarheid brengt, betekent voor Cassie een stap dichter bij haar
eigen dood. {auteursfoto} Tana French is een Iers-Amerikaanse schrijfster van 32 jaar, die
opgroeide in Ierland, Italië, Amerika en Malawi. Ze woont nu in Dublin. Ze heeft als actrice voor
film en theater gewerkt. Haar eerste thriller, De offerplaats, werd vertaald in twintig landen en
werd bekroond met de Edgar Award 2008 voor het beste Amerikaanse debuut.
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Het leven van de jonge boerenzoon Eragon verandert van de ene dag op de andere als hij op
een jacht in de wouden van de onherbergzame Rug een raadselachtige blauwe steen vindt.
Aanvankelijk is Eragon blij met de vondst, maar tot zijn grote teleurstelling wil geen van de
handelaren die jaarlijks door de Vallei van Palencar trekken de steen van hem kopen. Dan
geeft de steen zijn geheim prijs en is Eragon getuige van de geboorte van een drakenjong.
Tussen Eragon en de draak, Saphira, ontstaat een hechte band. Maar de vondst van de steen
is niet onopgemerkt gebleven. In Carvahall worden vreemde bezoekers gesignaleerd,
onbekenden in zwarte mantels die voor niets terugdeinzen om Eragon te vinden. Dat blijkt als
de boerenhoeve van Eragons pleegvader Garrow volkomen wordt vernield. Wanhopig vlucht
Eragon in gezelschap van Saphira en de oude verhalenverteller Brom naar de wouden van de
Rug. Zo begint de sage van Eragon, de Drakenruiter...
Net buiten Dublin ligt de half afgebouwde villawijk Brianstown. Door de economische crisis zijn
de wegen niet afgemaakt en worden de meeste huizen niet meer opgeleverd. Een spookstad
in wording. In een van de weinige bewoonde huizen stuit de politie op een gezinsdrama. Vader
Patrick is doodgestoken, twee kleine kinderen zijn gesmoord, en moeder Jennifer moet
zwaargewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Het lijkt een droevige maar eenvoudige
zaak: Pat is werkloos geworden, kan het leven niet meer aan, vermoordt zijn gezin en slaat de
hand aan zichzelf. Maar waarom zitten er zoveel gaten in de muren van het huis en hangen er
overal babyfoons? En wie is die man die vlak bij het huis in een onverlichte nieuwbouwruïne
bivakkeert? Tana French (1977) groeide op in Ierland, Italië, de Verenigde Staten en Malawi.
Ze werkte als actrice voor film en theater en woont nu in Dublin. Haar thrillers De offerplaats
(2007), De gelijkenis (2008) en De laatste afspraak (2011) werden wereldwijd bestsellers.
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One of Hollywood's first openly Latin stars, Jennifer Lopez has held fast to her New York Bronx
roots, while rising above them to become the highest paid Latina actress in history. Her
expansive body of work-ranging from film, music, and dance to television production and
fashion-has broken down long-standing racial barriers and earned her a place in Forbes' 2007
list of the Top 20 Richest Women in Entertainment. In spite of several box office and a
dramatic personal life that has made her the frequent target of tabloid gossip, this determined
artist has managed to retain her place at the top of her field and stands poised to make more
significant contributions to the entertainment industry. Since bursting into the spotlight with her
portrayal of deceased Latin superstar Selena in 1997, Jennifer Lopez has captivated the public
eye and carved a niche for herself among Hollywood's elite. One of Hollywood's first openly
Latin stars, Jennifer Lopez has held fast to her New York Bronx roots, while rising above them
to become the highest paid Latina actress in history. Her expansive body of work-ranging from
film, music, and dance to television production and fashion-has broken down long-standing
racial barriers and earned her a place in Forbes' 2007 list of the Top 20 Richest Women in
Entertainment. Her dramatic personal life-highlighted by a relationship with bad-boy Sean Puffy
Combs, two divorces, a highly-publicized broken engagement to Ben Affleck, and marriage to
Latin singer Marc Anthony-has earned her as much attention as her career and made her a
frequent subject of tabloid gossip. Negative press and several box office flops, however, have
done little to diminish J.Lo's popularity. This determined artist has managed hold her place at
the top of her field and stand poised to make more important contributions to the entertainment
industry. Hollywood journalist Kathleen Tracy explores Jennifer Lopez as both an individual
and an entertainer, chronicling the triumphs and pitfalls of her groundbreaking career and
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intriguing personal life. Complete with a chronology of significant events, illustrations, and a
bibliography of print and electronic resources, this detailed biography is ideal for general
readers looking to learn more about their favorite star or for students researching the role of
race in America's entertainment business.
In zijn eerste en enige autobiografie vertelt poplegende Elton John het verhaal van zijn
buitengewone leven: hoe het verlegen jongetje Reginald Dwight transformeerde tot de
23-jarige ster die het publiek tijdens zijn eerste Amerikaanse tournee verbijsterde met zijn
felgele tuinbroek en een handstand. Openhartig schrijft hij over de eerste afwijzing van zijn
werk tot het bestormen van de hitparades; over de vriendschappen met Bernie Taupin, John
Lennon, Freddie Mercury en George Michael; over de excessen en de verslavingen die hem
decennialang in hun greep hielden, maar ook hoe hij weer clean werd en eindelijk zijn grote
liefde vond. Dit is Elton John - warm, grappig en oprecht - over zijn muziek en relaties, zijn
successen en zijn mislukkingen.
The anchorwoman on the top-rated Spanish television magazine reveals details about the life
and tragic death of the Latin music superstar, including information about her murderer.
Reissue.
'Net als Glenn Close in Fatal Attraction... maar dan erger!' - AMAZON Juliette is intelligent,
mooi en bevlogen: ze is de perfecte vriendin. Tenminste, tot haar relatie met Nate op de
klippen loopt en ze er álles aan besluit te doen om hem terug te krijgen. De liefde voor haar ex
loopt uit op een dodelijke obsessie. Ze begint aan een opleiding tot stewardess bij de
maatschappij waar Nate als piloot werkt, en infiltreert op alle mogelijke manieren in zijn leven
om haar doel te bereiken: ze moet en zal hem terugkrijgen en samen voor altijd gelukkig zijn.
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Juliette komt erachter dat Nate een vlucht naar Las Vegas op de planning heeft staan. Ze ziet
haar kans schoon en ruilt met een collega zodat ze op dezelfde vlucht zitten. Hoe ver gaat ze
om haar doel te bereiken?
Latinos are the fastest growing population in America today. This two-volume encyclopedia
traces the history of Latinos in the United States from colonial times to the present, focusing on
their impact on the nation in its historical development and current culture. "Latino History and
Culture" covers the myriad ethnic groups that make up the Latino population. It explores issues
such as labor, legal and illegal immigration, traditional and immigrant culture, health,
education, political activism, art, literature, and family, as well as historical events and
developments. A-Z entries cover eras, individuals, organizations and institutions, critical events
in U.S. history and the impact of the Latino population, communities and ethnic groups, and
key cities and regions. Each entry includes cross references and bibliographic citations, and a
comprehensive index and illustrations augment the text.

Even from a young age, Selena was a star. As soon as she opened her mouth to sing,
her family and friends could not believe the beauty and power of her voice.
Accompanied by her family, Selena was soon performing throughout her home state of
Texas and becoming a star of the Tejano music scene. By the time she was a
teenager, she was known as the Queen of Tejano and was loved by fans around the
world. Just as Selena was enjoying her greatest success and finding true love, her life
was cut short in a terrible act of violence. Now, more than fifteen years after her death,
she is still one of the most famous and beloved music stars in the world. This book
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traces Selena’s rise to fame, her shocking murder, and the love her fans still have for
her.
Het is 1962. Op de rotsen van het ingeslapen vissersplaatsje Porto Vergogna staat
Pasquale, een jonge Italiaan en eigenaar van het enige hotel. In dagdromen verzonken
kijkt hij uit over het glinsterende water. Aan de horizon verschijnt een boot met op het
dek een prachtige, in wit geklede dame. Ze is een Amerikaanse actrice en doodziek, zo
ontdekt hij als ze haar intrek neemt in zijn hotel. Hollywood, vijftig jaar later. Een
oudere, Italiaanse heer betreedt het kantoor van filmproducent Michael Deane op zoek
naar de vrouw die hij nooit heeft kunnen vergeten. Schitterende ruines vertelt het
meeslepende verhaal van een onmogelijke, maar onverwoestbare liefde. Op
onnavolgbare wijze verbindt Jess Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met het
genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag. Schitterende ruines handelt over tijd,
over het moment dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over het verleden
dat we soms als een ruine achterlaten. Jess Walter toont hoe ons leven zich ontrolt:
gecompliceerd en wreed en dichterlijk en betoverend tegelijk. Jess Walter schreef
gedurende de afgelopen vijftien jaar met tussenpozen aan Schitterende ruines. Hij
debuteerde in 2001 met Over Tumbled Graves. Daarna volgden vijf romans, waaronder
National Book-award finalist The Zero en The Edgar Allen Poe-award winnaar Citizen
Vince. Hij woont in Spokane, Washington. `Wat Jess Walter met de tijd, ruimte, genres,
kunstvormen en taalregisters uithaalt in Schitterende ruines is ronduit spectaculair. De
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Groene Amsterdammer `Walter heeft een grootse roman geschreven. The Observer
Niet zo heel lang geleden was Eragon nog een arme boerenjongen en zijn draak
Saphira slechts een blauwe steen in het bos. Nu rust het lot van een hele beschaving
op hun schouders. Ze zullen het tegen Galbatorix, de boosaardige koning, moeten
opnemen. Er zal geen tweede kans komen. De Rijder en zijn draak hebben al meer
bereikt dan iedereen had durven hopen, maar kunnen ze Galbatorix omverwerpen en
het recht in Alagaësia doen zegevieren? En zo ja, tegen welke prijs?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien
Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een
villa in het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd gaat het
leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder
de neus van NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper
belandt met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met de familie
Frank. 't Hooge Nest is een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke
veerkracht.
Fans van epische fantasy moeten dit gewoon lezen! Iedereen van wie Celaena
Sardothien houdt is van haar weggenomen. Toch dwingen de omstandigheden haar
terug te keren naar Adarlan. Niet alleen voor wraak, maar ook om haar eigen koninkrijk
te redden en de schaduwen uit haar verleden het hoofd te bieden. Hiervoor heeft ze
geaccepteerd dat ze Aelin Galathynius is, de rechtmatige koningin van Terassen. Maar
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voordat ze de troon kan heroveren, moet ze vechten. Voor haar neef Aedion, een
generaal die bereid is voor haar te sterven. Voor kroonprins Dorian, die vastzit in een
onmenselijke gevangenis. En ze vecht voor haar volk, dat nu in slavernij leeft in dienst
van een brute koning en wacht op de glorieuze terugkeer van hun koningin. Het vierde
deel in de populaire de Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Celaena’s
epische reis en bouwt op naar een ontknoping die de wereld onder haar voeten
vandaan zal slaan. De pers over de Glazen troon-serie ‘Absoluut adembenemend.’
Young-adult.nl ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus
Reviews ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
Containing 27,000 entries and over 6,000 new entries, the online edition of the
Encyclopedia of Popular Music includes 50% more material than the Third Edition.
Featuring a broad musical scope covering popular music of all genres and periods from
1900 to the present day, including jazz, country, folk, rap, reggae, techno, musicals,
and world music, the Encyclopedia also offers thousands of additional entries covering
popular music genres, trends, styles, record labels, venues, and music festivals. Key
dates, biographies, and further reading are provided for artists covered, along with
complete discographies that include record labels, release dates, and a 5-star album
rating system.
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