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Onder een eindeloze hemel Julia Gregson 2012-03-14 Engeland, 1942.
Saba is opgegroeid met de Libanese verhalen van haar vader en de Turkse
liedjes van haar grootmoeder. Als haar wordt gevraagd om in het MiddenOosten voor de Engelse troepen te zingen, vertrekt ze zonder aarzelen
naar de wereld waar haar wortels liggen. Ze begint aan een lange reis, van
het kleurrijke Turkije naar de vergane glorie van Beiroet, tot in de
labyrintische straten van Damascus.Al snel ontdekt Saba dat ze als Brits
meisje van Arabische afkomst een bijzondere positie heeft in de hogere
kringen van het Midden-Oosten. Ze sluit vriendschap met filmsterren en
spionnen, diplomaten en smokkelaars, die er ondanks de dreiging van de
Tweede Wereldoorlog een decadente levensstijl op nahouden. Sommigen
onder hen hebben echter zo hun eigen motieven om Saba s vertrouwen te
winnen. Er zijn namelijk talloze gevaarlijke geheimen die een meisje als
zij gemakkelijk kan ontdekken
Thomas en de veer van de griffioen Cornelia Funke 2017-10-05 Thomas
en zijn vrienden moeten op zoek naar de zeldzame zonneveer van een
griffioen om de laatste pegasus-eieren op aarde uit te laten komen. Maar
griffioenen zijn niet alleen zeer zeldzaam, het zijn ook de gevaarlijkste en
boosaardigste fabelwezens die er bestaan. En de tijd dringt – ze hebben
slechts tien dagen om een zonneveer te bemachtigen. Het wordt een
adembenemende race tegen de klok, waarbij niet alleen het leven van de
pegasus-veulens op het spel staat, maar ook dat van Thomas’ geliefde
draak Long...
Vals beschuldigd Victor del Arbol 2012-05-02 Als je moet strijden voor
wat je lief is, vervagen alle grenzen María, een jonge succesvolle advocate,
wordt aangeklaagd voor moord. De straf die haar boven het hoofd hangt

kan haar niet deren; het is haar geweten waarmee ze in het reine wil
komen voordat ze sterft aan de slopende ziekte waaraan ze lijdt. In een
zaak die haar destijds landelijke bekendheid gaf, heeft ze een moordenaar
vrijgepleit. Het verhaal hierachter neemt de lezer mee naar de tijd van de
Spaanse Burgeroorlog, waarin een misdaad werd begaan die diep ingreep
in het leven van diverse families. Een verhaal van moord en corruptie,
liefde en ambitie waarin kinderen de prijs betalen voor de misdaden die
hun ouders begingen. Vals beschuldigd geeft een prachtig en indringend
beeld van de gevolgen die de Spaanse Burgeroorlog heeft gehad op het
persoonlijke leven van de Spaanse bevolking.
Het raadsel van Botticelli Marina Fiorato 2011-05-11 De jonge
vrijgevochten Luciana die deels als prostituee werkt en deels als
schildersmodel wordt door een van haar voornaamste klanten gevraagd
om te poseren voor een bevriende schilder. Deze schilder blijkt niemand
minder te zijn dan Sandro Botticelli en Luciana poseert als de centrale
figuur Flora op zijn beroemde schilderij La Primavera. Wanneer de
kunstenaar haar echter wegstuurt zonder haar te betalen, steelt Luciana
in haar woede een niet afgemaakte miniatuur van het schilderij. Hiermee
zet ze een keten van gebeurtenissen in werking en binnen een paar uur
nadat Luciano de miniatuur onder haar rok had meegesmokkeld zijn er
drie moorden gepleegd. Wat kan er blijkbaar zo kostbaar zijn aan dit
schilderij? Luciana richt zich tot monnik en bibliothecaris Guido van
Sante Croce met wie ze Venetië ontvlucht, langs de negen steden in
vijftiende eeuws Italië om de geheimen van La Primavera te ontcijferen.
Het raadsel van Botticelli is een magnifieke, originele en intense roman
met een heerlijk oneerbiedige heldin. Een onweerstaanbare roman met
geschiedenis, humor en spanning. '
De weduwe Fiona Barton 2016-05-27 We weten allemaal wie hij is, de
man die wordt verdacht van een verschrikkelijke misdaad. Het monster.
Maar wie is de vrouw die zich aan hem vastklampt op de trappen van de
rechtbank? Het leven van Jean Taylor was heerlijk gewoontjes. Mooi huis,
prima baan, knappe echtgenoot. Totdat haar man Glen de man werd die
van die misdaad werd verdacht. Maar nu is Glen dood en is ze vrij om háár
verhaal te vertellen. Jean Taylor gaat ons alles wat ze weet vertellen...
Bloeiende mimosa Kate Furnivall 2011-07-22 Sint-Petersburg, 1910.
Valentina Ivanova is een bijzonder getalenteerde en geliefde pianiste in de
hoogste kringen van Sint-Petersburg. Als ze op een dag echter valt voor de
charmes van Jens Friis, een Deense ingenieur, dreigt haar wereld in te
storten. Haar ouders keuren Jens niet goed en om de financiële
problemen van het gezin op te lossen dwingen ze haar zich te verloven
met de zoon van een graaf. Terwijl Valentina voor haar onafhankelijkheid
vecht, nadert de revolutie met rasse schreden. De aristocratie in Rusland
komt zwaar onder druk te staan en het is aan Valentina om zichzelf en
haar jongere zusje Katja te beschermen tegen het oproer dat SintPetersburg overspoelt. Valentina komt voor een onmogelijke keuze te
staan die haar leven voorgoed zal veranderen

De wraak van de minnares Tamar Cohen 2013-04-09 Wat als hij beloofd
heeft altijd van je te houden? Wat als hij gezegd heeft je nooit te zullen
verlaten? Wat als hij, telkens opnieuw, tegen je loog? Moet hij daar dan
niet voor gestraft worden...? Vijf jaar lang hebben Sally en Clive een
passievolle affaire gehad. Nu heeft hij haar gedumpt, om zich geheel aan
zijn vrouw en gezin te wijden, terwijl Sally radeloos in haar slechte
huwelijk achterblijft. Het begint met een onschuldige wandeling langs zijn
huis en de brasserie waar zijn zoon werkt. Dan neemt Sally contact op met
Clives vrouw en dochter. Maar dat moet toch kunnen? Dat zijn heel
normale dingen om te doen met vrienden, nietwaar? In haar obsessie om
op de hoogte te blijven van zijn leven, verliest Sally haar eigen gezin en
zichzelf langzaam uit het oog. Totdat het lot voor een onverwacht
bitterzoete wraak zorgt...
The Bialien Trilogy: Rise of the Bialiensapien: Human Evolved Vlane
Carter 2010-03-01 New Science fiction, Space, Action, Adventure and
Romance novel/comic book/video game series. ..".The first volume in a
science-fiction series about a young man who's abducted by benevolent
aliens, bio-engineered to superhuman levels and sent back to Earth years
later to stop an alien invasion..." -KIRKUS DISCOVERIES. IMAGINE
discovering a UFO and then having to hide inside of it after the elite unit
of the army chases you to it in an attempt to kill you. Imagine having an
out of body experience and flying a very advanced spaceship by pure
thought. Going against jetfighters and making a mockery of the United
States Air force. Imagine having your nerves and senses connected with
the ship and feeling what the ship does. Imagine traveling from Earth to
Jupiter in 30 minutes and then exploring Jupiter's ice ocean moon Europa,
what ocean aliens will you encounter? Imagine traveling towards our Sun
at the speed of light and thinking you are going to die, only to have your
molecules vaporized with the spaceship and transported in subspace
through a system called Optic-warp. Imagine waking up on an alien planet
in the Andromeda Galaxy that uses virtual worlds as a home city. Imagine
meeting an Alien species 70,000 years ahead of humans, what will they
tell you? What will you ask them? What is their species history? How can
humans learn from the alien's past mistakes? Imagine learning Earth is
about to be silently attacked by a rival species who want to use our bodies
as part of a top secret experimental weapon that can destroy all alien
species in the universe; and you are the only one who can help stop this
attack. Would you allow alien Nanotechnology to evolve your body to
super human levels where you'll be able to: Run and jump like the Hulk,
defy and control gravity, create gravity shockwaves, create advanced
energy shields, evolve your brain to think and move in Nanoseconds, and
create atom ripper projectiles. Would you be up for an adventure of a life
time? BIAlien volume I (3 books) takes your imagination on a visionary
roller coaster ride and keeps you entertained with well thought out
characters, plot and detailed action scenes. Read more including the 9
professional book reviews, BIAlien Wikipedia and science behind the

BIAlien series at the main www BIAlien com website. The next generation
of Science Fiction has just begun. *PLEASE NOTE* "The BIAlien Trilogy"
is now called "BIAlien Series" and is a total of 12 books. This novel is:
BOOK 1 RISE OF THE BIALIENSAPIEN: HUMAN EVOLVED PART 1" There
are three parts/books to volume I. 1/3. ---------------------------------------------There are over 45 illustrations and two animation videos for this Volume I
series. BIAlien - (An alien of two worlds) Where fiction, science, religion
and technology collide. Some of the topics BIAlien covers are: Dark
Energy, Dark Matter, Exotic Matter, Nanotechnology, future green energy
saving technologies, plasma fusion, string theory, quantum mechanics,
future relationships, space exploring, new ways of traveling through space
(optic-warp), UFO theories, government conspiracies, future government
weapons, gravity manipulating and human body evolving. The series is
broken down as follows: VOLUME I "Rise of the BIAliensapien: Human
Evolved" book 1 VOLUME I "Rise of the BIAliensapien: Human Evolved"
book 2 VOLUME I "Rise of the BIAliensapien: Human Evolved" book 3
VOLUME II "Revenge of the Darclonians" book 4 VOLUME II "Bellona's
Rebellion" book 5 VOLUME II "Galactic wars " book 6 VOL III book 7, VOL
III book 8, VOL III book 9 Spin offs: "Andromedian Chronicles" miniseries. "The original BIAlien," "Bellona's wars"
---------------------------------------------- Read synopsis, characters and more
info about this exciting new novel series at the www . BIAlien . com we
Jij tegen mij Jenny Downham 2010-11-18 Jij tegen mij is het verhaal van
Mikey en Ellie, twee jonge mensen van wie de families gescheiden worden
door een gruwelijk geheim. Hij is arm en zij is rijk. Hij werkt als
bordenwasser in een restaurant, zij doet haar eindexamen. Mikey en Ellie
zullen moeten kiezen tussen hun liefde voor elkaar of voor hun familie,
voor háár broer of voor zíjn zus.
Een hond met negen levens W. Bruce Cameron 2018-12-11 Steeds
opnieuw wordt hij als puppy geboren - maar waarom? Na een kort leven
als straathond, dat een tragisch einde kende, is hij tot zijn grote verbazing
opeens weer een puppy. Als onstuimige golden retriever beleeft hij
eindeloze avonturen met zijn baasje, de achtjarige Ethan. Maar na een
lange en gelukkige tijd aan Ethans zijde komt er weer een einde aan zijn
hondenleven. En wordt hij opnieuw als puppy geboren. En daarna nog
eens. Wanneer heeft hij eindelijk zijn bestemming gevonden, vraagt hij
zich af. Pas als hij geboren wordt als zwarte labrador, wordt duidelijk wat
de bedoeling is...
De haringvisscherij 1848 Op dun papier gedrukt boekje met 12 pagina's
waarop een houtsnede of houtgravure staat met daaronder een
vierregelige versje over de werkzaamheden rond de haringvangst: de
touwslager, het verstellen van netten, het optuigen van het schip, de
bevoorrading, de zeilschepen wachten op de wind, Buisjesdag, het
uitwerpen en inhalen van de netten, de schepen lopen binnen, worden
gelost en de haring wordt verpakt.
Valse beloftes Linda Castillo 2020-12-17 ‘***** Linda Castillo wordt

vergeleken met Karin Slaughter. En terecht.’ – Gooi- en Eemlander
Politiechef Kate Burkholder is een harde tante, maar als ze met de
Slaboughzaak te maken krijgt, moet ze er alles aan doen om emoties
buiten de deur te houden. Vier kinderen zijn verweesd achtergebleven na
een tragisch ongeluk waarbij de ouders en een oom door verstikking in
een put met methaangas zijn omgekomen. De autopsie wijst iets anders
uit. Was het moord? Intussen wordt Kate’s district geteisterd door
haatmisdaden tegen de amish en algauw vermoedt ze een verband tussen
de moord en de andere gewelddadige acties. De overheid stuurt profiler
John Tomasetti om te helpen. Kate heeft een complexe relatie met hem,
maar groeit tijdens deze zaak nog meer naar hem toe. Terwijl ze hun
handen vol hebben aan de haatacties in de amishgemeenschap, komt een
duister geheim van de Slaboughfamilie aan de oppervlakte drijven. De
moordenaar blijkt al die tijd veel dichterbij te zijn geweest dan ze hadden
gedacht. ‘**** Ook in dit deel wordt weer een zeer gevoelig onderwerp
aangesneden, maar Castillo doet dat ingehouden en met gevoel.’ –
Crimezone.nl ‘Naast uitmuntend beschreven personages en een
intrigerend plot dat een paar onverwachte wendingen neemt terwijl je met
je hart in je keel naar een einde leest, weet Castillo met grote
gevoeligheid door te dringen tot de emotionele belasting van politiewerk.’
– Booklist, starred review
Van vader op zoon Jeffrey Archer 2015-09-14 Vlak voor het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog neemt Harry Clifton dienst bij de marine om te
ontsnappen aan de familiegeheimen en zijn teleurstelling dat hij nooit
met Emma Barrington zal kunnen trouwen. Bij een schermutseling met de
Duitsers op de Atlantische Oceaan wordt zijn schip tot zinken gebracht en
slechts een handjevol overlevenden wordt opgepikt door een Amerikaans
cruiseschip. Als Tom Bradshaw, een van Harry’s officieren, diezelfde
nacht alsnog sterft, grijpt Harry zijn kans en neemt diens identiteit aan.
Bij aankomst in New York beseft Harry dat hij een grote fout heeft
gemaakt. De problemen die Tom Bradshaw bij zijn vertrek achterliet,
konden wel eens veel groter zijn dan die van hemzelf, en Harry heeft geen
enkele mogelijkheid meer zijn ware identiteit te bewijzen.
Zolang ik jou heb Susan Crandall 2019-02-19 Zolang ik jou heb van Susan
Crandall is een historische roman die zich afspeelt in het Mississippi van
de jaren zestig, en is zeer geschikt voor liefhebbers van Een
keukenmeidenroman en Spaar de spotvogel. In de zomer van 1963 loopt
de negenjarige Starla weg bij haar strenge oma in Mississippi. Ze wil naar
Nashville, waar haar moeder naartoe is gegaan om een beroemd zangeres
te worden, toen Starla nog maar drie jaar was. Op een eenzaam
landweggetje krijgt het meisje een lift van Eula, een zwarte vrouw die in
haar eentje onderweg is met een blanke baby. Tijdens de reis, die haar
leven voorgoed zal veranderen, begint Starla te beseffen wat het werkelijk
betekent om familie te hebben. Een coming-of-ageverhaal en tegelijk een
schitterende vertelling over moed en vriendschap.
De kleur van het zout Tiffany Baker 2012-10-24 Twee zussen en het zout

dat hun lot bepaalt. Op het land waar de vrouwen van de familie al
generaties lang zout winnen, groeien de zussen Jo en Claire op. Jo is
gelukkig, maar Claire wil zo snel mogelijk weg - en dat lukt, tegen een
hoge prijs. Jaren later komt zij noodgedwongen terug naar het zout, met
een gebroken hart en met de zwangere minnares van haar man. Tegen alle
verwachtingen in smeden de drie vrouwen onderling een band. Maar de
rust is van korte duur als een aantal familiegeheimen de broze vrede weer
dreigt te verstoren.
Library Catalog Metropolitan Museum of Art (New York, N.Y.). Library
1960
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