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Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
Het leven van Clementine vernadert ingrijpen wanneer ze Emma ontmoet, een meisje met blauw haar, dat haar laat kennismaken met alle facetten van de begeerte. Ze stelt haar in staat om
eindelijk de blik van de anderen te trotseren.
Celebrate the anniversary of DCÕs favorite psychotic psychiatrist with a book dedicated to nothing but Harley covers! From her first print appearance to her own long-running series to Rebirth
and more, this deluxe hardcover art book collects 25 years of the Maid of MischiefÕs most iconic comic book covers all in one volume. As the headliner of her own long-running series and a
regular star of both SUICIDE SQUAD and DC COMICS: BOMBSHELLS, Harley Quinn is DC ComicsÕ most in-demand cover girl. Beyond regular monthly appearances on her own series
covers and variants, sheÕs also been front and center on too many miniseries and one-shot specials to count and has twice taken over the other books in the DC Universe with special variant
cover-month events. From these hundreds of unforgettable cover scenes, this volume brings you a curated collection of Harley QuinnÕs best, most memorable cover art, drawn by dozens of
the industryÕs top talents!
The first two volumes of GREEN ARROW as a part of DC Rebirth are collected here in hardcover for the first time! The way the Emerald Archer lives his life will change forever, as Green
Arrow is betrayed by those closest to him! A budding relationship with Black Canary forces Ollie to confront the fact that you can't fight "the man" if you are "the man." And one by one, all of his
friends leave him, and all the money in the world won't bring them back when he needs them most. The events of "The Death and Life of Oliver Queen" will rattle Oliver's status quo so much,
his choices as a superhero will never be the same again. DC Universe Rebirth continues with this fresh take on GREEN ARROW from horror novelist Benjamin Percy and rising-star artist Otto
Schmidt! Collects GREEN ARROW #1-12 and GREEN ARROW: REBIRTH #1.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve boodschap, waarin geesten
proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het
bijzonder kinderen. Hij schreef een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de
eigen herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes,
Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas
Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van
zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend gelezen en
gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke menselijke
gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine
Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Ben Addison is pas afgestudeerd als jurist aan Yale en werkt nu als stagiaire bij het hooggerechtshof in Washington. Alles lijkt goed te gaan tot hij per ongeluk informatie doorspeelt aan een oud-medewerker
en in grote moeilijkheden terecht komt. Ben's carrière staat op het spel en met hulp van zijn vrienden probeert hij het op te lossen. Maar kan hij zijn vrienden vertrouwen?Ben en zijn vrienden raken verzeilt in
een gevecht van wisselende allianties en misleidingen. Dit gevecht lijkt een einde te maken aan hun vriendschap, carrière en misschien zelfs hun leven.Brad Meltzer studeerde rechten aan Columbia Law
School en debuteerde als auteur met de titel De tiende rechter. Het boek was een groot succes en werd direct een New York Times Bestseller.. Een jaar na zijn eerste succes verscheen Moordzaak (Dead
Even) en ook deze titel kwam op de New York Times bestseller lijst. Ook al zijn volgende acht romans, waaronder De miljonairs en De wetgevers verschenen op deze beroemde lijst. 'Meltzer heeft het plot
goed doordacht, met een bijzonder levendige climax' The Sunday Times'Spanning en humor. Een originele combinatie die dit boek tot een echte pageturner maakt'. Crimezone.nl'Een boeiende, goed
gecomponeerde thriller, waarin de auteur vakkundig het reilen en zeilen van het hooggerechtshof schildert' NBD Biblion
More than 23,000 entries provide plot summaries, a star rating, and information on casts, writers, directors, producers, awards, and alternate titles, with quotations from contemporary reviews.
DIE SCHLACHT UMS MULTIVERSUM Der Erde, dem Universum, sogar dem ganzen Multiversum droht der Untergang – und die Justice League hat die Katastrophe zu verantworten! Das SuperheldenTeam
um Batman, Superman und Wonder Woman wollte den mysteriösen Quellenwall reparieren, der die gesamte Schöpfung umgibt und schützt, doch das führte zu dessen völliger Zerstörung. Nun steht die
endgültige Auslöschung des gesamten Multiversums, dem Verbund aller parallel existierenden Universen, bevor! Zugleich versuchen Lex Luthor und seine Legion of Doom die kosmische Göttin Perpetua zu
erwecken, die das Multiversum in eine todbringende Waffe verwandeln will! Noch nie führten Batman, Flash, Green Lantern und ihre Gefährten einen verzweifelteren Kampf ... Der zweite, abschließende
Band der bombastischen Saga von Bestsellerautor Scott Snyder (BATMAN METAL), James Tynion IV (BATMAN – DETECTIVE COMICS), Jorge Jiménez (SUPER SONS), Francis Manapul (FLASH) und
Howard Porter (JLA)! Über 500 Seiten mit 22 USAusgaben in einem extrastarken Prachtband! ENTHÄLT: JUSTICE LEAGUE 1939, YEAR OF THE VILLAIN 1
ÒDelightful and quirky.Ó ÑNerdist ÒA breath of fresh air.Ó ÑCBR ÒEach panel feels hand-painted, done in loving detail to convey not just the wonderful action sequences in this story, but also the emotions
felt by all three characters as they face their individual journeys.Ó ÑTech Times As the Green Arrow, Oliver Queen fights tirelessly for social justice in Seattle. But sans crossbow, quiver and arrows, Queen is
famous for being a playboy socialite and a high-tech entrepreneur. The dichotomy is clear: How can you fight Òthe manÓ when you are Òthe manÓ? ThatÕs a question he must answerÑespecially after
meeting Dinah Lance (a.k.a. Black Canary), a superhero rock star who challenges everything he thought he knew about protecting the innocent. As his romance with Lance deepens, Queen begins to
question the elitism and moral outrage that fuels his nighttime vigils. The events in the first volume of Green Arrow: The Rebirth Deluxe Edition will rattle the Emerald ArcherÕs status quo and change the way
he lives forever. Collects Green Arrow: Rebirth #1 and Green Arrow #1-12, with special bonus material including character sketches, thumbnails and variant covers.
In het vierde hoofdstuk van de Bijbel doodt Kaïn Abel. Het is de bekendste moord ter wereld. Maar de Bijbel zwijgt over het wapen waarmee Kaïn zijn broer doodde. In 1932 werd Mitchell Siegel gedood door
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drie kogels in zijn borst. Tijdens het rouwproces droomde zijn zoon Jerry van een kogelvrije man en schiep de bekendste held ter wereld: Superman. En net als in het Bijbelverhaal werd het wapen waarmee
deze onopgeloste moord begaan werd, nooit gevonden. Vandaag staat Cal Harper oog in oog met zijn vermiste vader. Hij is neergeschoten door het wapen dat gebruikt werd bij de moord op Mitchell Siegel.
Maar voordat Cal één vraag kan stellen, worden hij en zijn vader aangevallen door een meedogenloze moordenaar, getatoeëerd met het oeroude teken van Kaïn. Wat is het verband? Wat heeft Kaïn gemeen
met Superman?

Green Arrow celebrates 80 years of adventure with this new collection of his greatest tales! These era-spanning stories include Oliver Queen’s first appearance from 1941, along
with the legendary anti-drug “Snowbirds Don’t Fly” by Dennis O’Neil and Neal Adams. Plus, the opening chapter of Mike Grell’s storied “The Longbow Hunters,” a pivotal
Justice League adventure starring second Green Arrow Connor Hawke, an untold tale from the hero’s TV adventures, and much more. Collects More Fun Comics #73,
Adventure Comics #246 and #259, Green Lantern #85 and #86, Green Arrow: The Longbow Hunters #1, Green Arrow #100-101 (1994), JLA #8-9, Green Arrow #1, #17, and #75
(2001), Green Arrow and Black Canary #4, Secret Origins #4 (2014), Arrow: Season 2.5 #1, and Green Arrow: Rebirth #1.
Matthew Mercer en Harris Sandler werken al jaren voor belangrijke congresleden van de senaat in Washington. Wanneer de twee vrienden betrokken raken bij een mysterieus
en spannend spel dat op de werkvloer wordt gespeeld en waar bijna niemand vanaf weet, kunnen ze niet vermoeden wat de vergaande gevolgen ervan zijn. Tot er een dode
valt. Vastbesloten zet Harris, met alleen de hulp van een jonge senaatsbode, alles op alles om de waarheid over het spel te ontrafelen - tot het bloedstollende einde.'De vlotte
pen van Meltzer houdt je letterlijk aan het boek gekluisterd, je kunt het pas loslaten als je de laatste letters hebt verslonden' Crimezone.nl'laat lezers naar adem snakken'
Publishers Weekly'boordevol actie' Booklist
Patrick Gamble is een gewone, verlegen jongen tot hij als enige een terroristische aanslag overleeft. Vanaf dat moment is hij held en inspirator tegen wil en dank. Claire Forrester
ontdekt pas hoe bijzonder zij is als haar ouders voor haar ogen worden neergeschoten en ze moet vluchten voor haar leven. Altijd meende ze een normaal leven te kunnen
leiden, maar als weerwolven door het hele land in opstand komen wordt ze ongewild betrokken bij de zaak. Terwijl om hen heen de wereld onherkenbaar verandert en de kwade
machten steeds sterker worden, zullen de levens van deze twee jonge mensen voor altijd met elkaar verbonden zijn.
Former Green Lantern Hal Jordan descended into madness and left a path of death and destruction that changed the DC Universe forever. This is the story of Jordan's
triumphant return to the DC Universe as well as the reintroduction of the Green Lantern Corps. Offered now in a new deluxe hardcover edition. Collects Green Lantern: Rebirth
#1-6 plus Green Lantern Secret Files #1.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een weeffout in onze sterren van John Green. Leugens,
familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en
volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van Massachusetts.
Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Detectiveschrijfster Ariadne Oliver moet voor een feest op een Engels landhuis een 'Jacht op de moordenaar' organiseren. Ze vraagt Hercule Poirot of hij ook wil komen,
zogenaamd als extra attractie, maar in werkelijkheid omdat Ariadne ervan overtuigd is dat er gevaar dreigt...
Covering genres from action/adventure and fantasy to horror, science fiction, and superheroes, this guide maps the vast and expanding terrain of graphic novels, describing and
organizing titles as well as providing information that will help librarians to build and balance their graphic novel collections and direct patrons to read-alikes. • Introduces users to
approximately 1,000 currently popular graphic novels and manga • Organizes titles by genre, subgenre, and theme to facilitate finding read-alikes • Helps librarians build and
balance their graphic novel collections
DC celebrates the 80th anniversary of the Emerald Knight with this new hardcover collection of the best Green Lantern tales across the decades! This new hardcover celebrates
the legacy of Green Lantern, from the debut of Alan Scott in 1940, to the character's rebirth in 1959 as test pilot Hal Jordan-part of a vast Green Lantern Corps that serves justice
across the galaxy-to John Stewart, Guy Gardner, Kyle Rayner, Jessica Cruz, and beyond. Included in this title are some of the greatest Green Lantern tales ever, featuring
stories and art by comics' top talents.
De broers Charlie en Oliver Caruso werken bij Greene & Greene, een exclusieve bank voor klanten met minimaal twee miljoen dollar op hun rekening. Wanneer de broers een
slapende rekening ontdekken met drie miljoen ontraceerbare dollars erop, is de keuze snel gemaakt: ze stelen het. Hun daad blijft echter niet lang onopgemerkt; voor Charlie en
Oliver het weten zitten de geheime dienst en een privédetective hen op de hielen. Terwijl ze rennen ze voor hun leven ontdekken ze een geheim dat hun levens voor altijd zal
veranderen. 'Bloedstollend' The New York Times'Genoeg wendingen en komische momenten om fans te boeien' Hello'Een schitterend boek om in één ruk uit te lezen, er zit veel
afwisseling en spanning in' Crimezone.nl
The first ever hardcover edition of the hit Green Arrow series as a part of DC Universe Rebirth is here, written by Benjamin Percy with beautifully stylized art by Otto Schmidt! The
way the Emerald Archer lives his life will change forever, as Green Arrow is betrayed by those closest to him! A budding relationship with Black Canary forces Ollie to confront the
fact that you can't fight "the man" if you are "the man." And one by one, all of his friends leave him, and all the money in the world won't bring them back when he needs them
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most. The events of "The Death and Life of Oliver Queen" will rattle Oliver's status quo so much, his choices as a superhero will never be the same again. This fresh take on
Green Arrow comes from horror novelist Benjamin Percy and rising-star artist Otto Schmidt! Collects Green Arrow #1-12 and Green Arrow: Rebirth #1.
"As the Doomsday Clock ticks toward midnight, the DC Universe will encounter with its greatest threat: Dr. Manhattan. But nothing is hidden from Manhattan, and the secrets of the past,
present and future will leave ramifications on our heroes lives forever. Something is amiss in the DC Universe. Following the events of DC Universe: Rebirth and Batman/The Flash: The
Button, Geoff Johns (Flashpoint, Justice League, DC Universe: Rebirth) and Gary Frank (Batman: Earth One, Shazam!, DC Universe: Rebirth) reunite to rewrite the past and future of the DC
Universe in a story hailed as a masterpiece! Seven years after the events of Watchmen, Adrian Veidt has been exposed as the murderer of millions. Now a fugitive, he has come up with a new
plan to save his once-adoring world: find Dr. Manhattan. Alongside a new Rorschach and the deadly Mime and Marionette, he arrives in the DC Universe and finds it on the brink of collapse.
International tensions are running rampant with The Supermen Theory implicating the U.S. government in creating superhumans to maintain global dominance! But what is Dr. Manhattan
doing in the DC Universe? And how is he related to the events of DC Universe: Rebirth and Batman/The Flash: The Button?"-Copyright: 7a3dc2e2397212ead0b21630ad34b414
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