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Abandoned Places - Henk Van Rensbergen Henk Van Rensbergen 2013 Fotoboek over karakteristieke leegstaande gebouwen in Europa, de Verenigde Staten en LatijnsAmerika.
Mijn geMUTS Rachel Renée Russell 2013
Het huis van Grace Catherine Ryan Hyde 2012-10-24 Als de kinderbescherming de 9-jarige Grace uit huis wil plaatsen omdat haar moeder verslaafd is, zoekt het meisje hulp bij
de andere bewoners van de flat. Zoals bij Billy, die als een kluizenaar in zijn appartement leeft, bang voor de wereld voorbij zijn voordeur. Billy en de andere buren slaan de
handen ineen om Grace een thuis te bieden. Maar als haar moeder weigert af te kicken, onderneemt Grace actie: met hulp van haar buren kidnapt ze zichzelf...
Het einde der tijden Froideval 2012
Dood van een gelukkig man Giorgio Fontana 2015-09-17 Hoe moedig durf je te zijn als je de waarheid wilt achterhalen? Een rechter zet zijn leven op het spel om een
terroristische aanslag te onderzoeken In de jaren tachtig moet rechter Giacomo Colnaghi de moord op een christendemocratische arts onderzoeken. De arts is vermoord door
terroristen van de Rode Brigades. Maar waar iedereen schreeuwt om wraak en harde straffen, twijfelt Colnaghi of dit wel de juiste reactie op terreur is. Wat het onderzoek voor
hem extra beladen maakt, is dat zijn vader een in de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde verzetsheld is en dat de Rode Brigades zichzelf ook als verzetshelden beschouwen. Wat
is de grens tussen verzet en terrorisme? In zijn zoektocht naar een antwoord probeert de rechter de waarheid van alle kanten te bekijken. Dat blijkt levensgevaarlijk.
De kindertrein Viola Ardone 2020
Voor altijd kerst Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold - Voor altijd kerst Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen... Noelle
Hopkins heeft net een tweede kans in het leven gekregen en is vastbesloten alles eruit te halen wat erin zit! Omdat Kerstmis veruit haar favoriete tijd van het jaar is, heeft ze een
winkeltje geopend waar het het hele jaar feest is: The Christmas Attic. Het winkeltje loopt geweldig - zo goed zelfs, dat ze extra hulp in moet schakelen. Gabriel Boylan is naar
Fool's Gold gekomen om te herstellen van een verwonding die hij heeft opgelopen tijdens zijn werk als legerarts. Hoewel hij niet bepaald goede herinneringen heeft aan kerst,
biedt het werk in The Christmas Attic een welkome afleiding. Om nog maar te zwijgen van de mooie eigenares, Noelle... Al snel blijft het niet langer bij kussen onder de mistletoe...
Houden ze het bij een feestelijke flirt, of wordt het een kerstsprookje voor altijd? Deel 12½ van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
De Russische connectie Eoin Colfer 2009-10-31 In De Russische connectie gaat de dertienjarige wizzkid Artemis Fowl op zoek naar zijn vader, die nog in leven blijkt te zijn maar
is ontvoerd door de Russische Mafiya. Op het moment dat Artemis en zijn bodyguard Butler zich gereedmaken om naar het koude Noorden af te reizen, worden ze echter zelf
ontvoerd, en wel door een oude bekende: elfBI-kapitein Holly Short. De elfen willen dat Artemis hen bijstaat in hun strijd tegen de kobolds, die voor hun wapenarsenaal door een
Moddermens van batterijen worden voorzien. Artemis stemt in, op voorwaarde dat de elfen hem naar Rusland brengen en hem helpen zijn vader te bevrijden...
Dalí Robert Descharnes 1997 Monografie van de Spaanse beeldend kunstenaar (1904-1989).
Solo 1938-1941 Roald Dahl 2004-02-06
Drakenhoeder Carole Wilkinson 2008 In het oude China rond het begin van de jaartelling redt een slavenmeisje een oude draak en vlucht met hem. Ze wordt achtervolgd door
een drakenjager. Vanaf ca. 10 jaar.
Hylas en de roep van de dolfijn Michelle Paver 2012-08-15 Met een pijl in zijn arm probeert Hylas aan zijn achtervolgers te ontsnappen. Hij is zijn zusje kwijt en hij gaat met gevaar
voor eigen leven naar haar op zoek. Het is 3500 jaar geleden in een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de aarde beeft en de zon brandt. Op zijn zoektocht
ontmoet hij vijanden en maakt hij vrienden.
The game Alessandro Baricco 2019-05-16 De digitale revolutie heeft onze manier van denken en leven voorgoed veranderd, op een manier die vergelijkbaar is met eerdere,
cruciale transformaties in onze geschiedenis, zoals de verlichting, de romantiek en de renaissance. Maar lopen we niet het risico om onze menselijkheid te verliezen in dit digitale
tijdperk? Waar en wanneer begon het digitale tijdperk en waarheen leidt het ons? Als een archeoloog onderzoekt de Italiaanse meesterverteller Alessandro Baricco de mijlpalen
van deze revolutie - van de internetpioniers tot de uitvinder van de iPhone - in zijn kenmerkende toegankelijke en anekdotische stijl. Hij probeert antwoorden te vinden op deze
vragen zonder angst te zaaien en zonder een waardeoordeel te vellen. Het resultaat is een scherpzinnig, bevlogen en uiteindelijk hoopvol boek over onze toekomst.
Een scheur in de ruimte Madeleine L'Engle 1994
Colman Monica Furlong 2004 Nadat ze uit hun dorp zijn gevlucht, komen Colman, Leana en de heks Juniper aan in Cornwall. Daar ontdekken ze dat de slechte Meroot Junipers
broer gevangen houdt. Vanaf ca. 12 jaar.
De val van de aartsengel Anthony Horowitz 2005 Alex Rider neemt het op tegen een groep eco-terroristen en moet een gevecht op leven en dood leveren in een ruimtehotel hoog
boven de aarde. Vanaf ca. 13 jaar.
Sentieri Answer Key Julia Cozzarelli 2010-01-28
Dante's Vita nova Isaäc van Dijk 1920
Hylas en het oog van de valk Michelle Paver 2014-10-15 Hylas wist niet wat hij zag. Tijdens de winter had hij veel gruwelijke dingen meegemaakt, maar dit was met niets te
vergelijken. De Zee had alles vernietigd: hutten, boten, bomen, dieren, mensen. Het was akelig stil op het strand. Waar hij ook keek lagen rottende hopen aangespoelde resten.
Een vuilgrijze golf likte aan zijn laarzen, en hij ademde de verstikkende stank van de dood in. Het was bijna onmogelijk dat Pirra en Heibel het hadden overleefd. Het is 3500 jaar
geleden in een land aan de Middellandse Zee. Hylas is ontsnapt aan de duistere mijnen van Thalakrea en is aangekomen op het strand van Keftioe, dat door de Grote Golf is
verwoest. Zijn zusje heeft hij nog steeds niet gevonden en sinds hij Pirra en de leeuwenwelp Heibel op een schip naar Keftioe heeft gezet, willen ze niets meer met hem te maken
hebben. Maar Hylas is vastberaden om hen te vinden. Intussen groeit de dreiging van de zwarte krijgers, de Kraaien. Meer dan ooit wordt de moed van Hylas op de proef gesteld.
Hylas en het oog van de valk is het derde boek in een adembenemende avonturenserie van Michelle Paver, die zich afspeelt in het Bronzen Tijdperk: een tijd van stamhoofden,
strijdwagens en oude magie. VAN DE AUTEUR VAN Torak en Wolf
Middernacht in de tuin van goed en kwaad John Berendt 1999 Door de ogen van een New Yorker wordt het leven bekeken van een aantal inwoners van het vredige stadje
Savannah in het zuiden van de VS.
De onbewoonbare aarde David Wallace-Wells 2019-03-19 Als jouw zorgen over de opwarming van de aarde zich beperken tot angst voor de stijgende zeespiegel, dan zie je
slechts het topje van de ijsberg. Het is veel, veel erger dan je denkt. Klimaatverandering wordt vaak beschouwd als een langzaam proces, maar de onheilspellende effecten ervan
zien we nu al: hete zomers, grote droogte, allesverwoestende overstromingen en orkanen. Natuurrampen die zich vroeger maar één keer in een mensenleven voltrokken,
overvallen de mensheid tegenwoordig jaarlijks. In De onbewoonbare aarde brengt David Wallace-Wells de laatste wetenschappelijke inzichten samen tot een schokkende
aanklacht: we slagen er maar niet in om een betere toekomst voor ons te zien, laat staan dat we naar zo'n idee handelen. Wallace-Wells luidt de alarmklok en vertelt ons alles wat
we niet willen maar wel moeten weten over klimaatverandering. Als we onze aanpak van dit probleem en onze manier van leven niet snel veranderen, zullen delen van de aarde
door desastreuze ontwikkelingen in de nabije toekomst onbewoonbaar worden.
Een ander land James Arthur Baldwin 1963 Roman over interculturele en homoseksuele relaties tussen blanken en zwarten in New York.
Joe Biljoen / druk 4 David Walliams 2015-01-27 Joes vader is superrijk. Joe (12) heeft daarom alles wat zijn hartje begeert, behalve een echte vriend. Hij besluit naar een gewone
school te gaan, om daar een vriend te vinden. Vanaf ca. 9 jaar.
Het verboden schrift Alba de Céspedes 1973
Het leven is elders / druk 7 Milan Kundera 2004 Beschrijving van de jeugd van een dichter in het Tsjechoslowakije van na de Tweede Wereldoorlog.
Onder de jaguarzon Italo Calvino 1987 Drie novellen waarin telkens een zintuig centraal staat.
Bloedlijn Felix Francis 2015-04-29 Wanneer presentator Mark Shillingford op televisie verslag doet van een wedstrijd waarin zijn tweelingzus Clare, een succesvolle jockey, als
tweede in plaats van als eerste eindigt, vermoedt hij dat ze de wedstrijd gemanipuleerd heeft. Die avond confronteert hij zijn zus met zijn vermoedens, waarop ze woedend
wegloopt. Het is de laatste keer dat hij haar in leven ziet. Een paar uur later springt ze van het balkon van haar hotelkamer. Gekweld door verdriet en schuldgevoel gaat Mark op
zoek naar antwoorden: waarom pleegde Clare zelfmoord? En was het dat eigenlijk wel?
Alleen op zee / druk 1 Michael Morpurgo 2008-07 Halverwege de 20e eeuw is de hoofdpersoon een van de eerste Engelse weeskinderen die naar Australië worden verscheept.
Ruim een halve eeuw later reist zijn dochter terug om zijn verloren zus op te sporen.
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