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In Misery, de bestseller van meesterverteller Stephen King, wordt een auteur het slachtoffer
van een doorgedraaide fan die hem dwingt haar favoriete personage weer tot leven te wekken.
Schrijver Paul Sheldon wordt op een afgelegen boerderij gegijzeld door de zonderlinge Annie
Wilkes, een fan van zijn boeken. Maar Annie kan niet accepteren dat Misery, haar geliefde
romanpersonage, is vermoord door haar schepper. Annie dwingt Paul zijn heldin weer tot
leven te brengen. Paul heeft, gekluisterd aan zijn rolstoel, geen keus. Maar schrijvers
beschikken ook over wapens... ‘Spannend, vermakelijk, echt eng.’ USA Today
Sam Cayhall, een fanatiek lid van de Ku-Klux-Klan, is veroordeeld voor de moord op twee
Joodse kinderen. In de gevangenis van Mississippi wacht hij op de doodstraf. Dan biedt de
jonge advocaat Adam Hall zijn diensten aan. Hij walgt van Sams racistische denkbeelden,
maar wil hem toch vrijpleiten. Sam is namelijk Adams grootvader...
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap
met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers
van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een
verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar
vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure
twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo.
Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta.
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Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende
gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.'
Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één
enkele alinea.' The Times
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication and a diverse
digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard publishes the most trusted
charts and offers unrivaled reporting about the latest music, video, gaming, media, digital and
mobile entertainment issues and trends.
In Zen & de kunst van het motoronderhoud verhaalt Robert M. Pirsig over de motorfietstocht
die de hoofdfiguur en zijn elf jaar oude zoon Chris een zomermaand lang van Minnesota naar
Californië maken. Het is het spannende en wanhopige relaas van een vader en een zoon die
bevangen worden door een steeds ingrijpender krankzinnigheid. Zen & de kunst van het
motoronderhoud is een van de belangrijkste en invloedrijkste boeken van de afgelopen halve
eeuw. Het is een persoonlijke en filosofische zoektocht naar de fundamentele vragen van het
bestaan, en een lucide bespiegeling over hoe wij beter zouden kunnen leven.
Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and
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their world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to
be better, and science and technology are the driving forces that will help make it better.
De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin - doordat ze zo
knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.

Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master
the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets
and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs
in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Nog vóór Brave New World en 1984 was er Wij, de eerste anti-utopische roman.
Hij speelt in de toekomst, ongeveer duizend jaar na nu, in de Eenheidsstaat. Alle
huizen zijn van glas, de bewoners leven volgens een strikt rooster. Er wordt
gewerkt aan de Grote Operatie, waarbij mensen hun fantasie wordt afgenomen.
De hoofdpersoon, d-503, wordt verliefd op de kritische i-330, waardoor zijn
loyaliteit aan de staat in gevaar komt. Wij kon niet in de Sovjet- Unie verschijnen,
maar werd wel in onder andere het Engels vertaald. Waarschijnlijk heeft het boek
zowel Aldous Huxley als George Orwell beïnvloed.
San Francisco, 2021. De planeet gaat gebukt onder radioactief stof, het restant
van Wereldoorlog Terminus. Rijke mensen vluchten naar andere planeten, met
levensechte androïden (het enige verschil is dat zij geen empathie tonen) als
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hulp. Arme mensen mogen slechts androïde huisdieren houden. Wanneer
androïden in opstand komen wordt Rick Deckard erop uitgestuurd om ze uit te
schakelen. Hij zoekt contact met Eldon Rosen, voorzitter van de organisatie die
androïden ontwikkelt.
Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals July - December)
Wist je dat zandbijen experts zijn in graven? En koekoeksbijen hun eitje in het nest van een
andere bij leggen? Lees van alles over soorten bijen, hoe ze leven en hun rol bij de bestuiving.
En wat je zelf kunt doen! Met doetips en grote kleurrijke illustraties van 40 tekenaars. Vanaf ca.
9 t/m 12 jaar.
Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie zijn
verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke
domein boeken weer gedrukte vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte
TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de boekenkasten. Bij tredition
geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze
boeken serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden
van prachtige wereldliteratuur werken.
De Beproeving (The Stand) is een van Stephen Kings beroemdste romans en wordt tot een
van de hoogtepunten binnen zijn oeuvre gerekend. Het is het verhaal van Kings
apocalyptische visie op de wereld die door een grote plaag wordt geteisterd. Eerst komt de
Grote Plaag. De gehele beschaving wordt vernietigd door een geheimzinnige ziekte. Steden
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liggen bezaaid met rottende lijken. De lucht is bezwangerd met een oorverdovende stilte. Een
handjevol overlevenden verzamelt zich en begint aan de langzame, moeizame taak van de
wederopbouw van een nieuwe wereld... Een nieuwe, vierdelige verfilming van The Stand is in
voorbereiding. `Ik heb De Beproeving verslonden van de eerste tot en met de laatste pagina.'
Trouw
'Waarschijnlijk de meest intense thrillerschrijver van Engeland.' - Raymond Chandler Vanuit
een Britse mijn in Zuid-Afrika wordt voor vele miljoenen aan diamanten naar de Verenigde
Staten gesmokkeld, alle beveiligingsmaatregelen ten spijt. De Britse regering is hier uiteraard
niet gelukkig mee en schakelt de geheime dienst in. James Bond krijgt de opdracht om in de
smokkelaarsbende te infiltreren. Met behulp van de kille maar zeer mooie Tiffany Case weet
Bond te ontdekken waar het lek zit. Maar op dat moment verandert hij zelf van jager in prooi en
moet hij vechten voor zijn leven... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij
bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van
Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de
spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. In 1953 verscheen het
eerste boek, Casino Royale, in 1956 was Diamonds Are Forever het vierde boek in de reeks.
Ian Fleming overleed in 1964. .

Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa.
In de jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar
weggenomen. Met behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden
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de meest uiteenlopende geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de
verkoop ervan ontstond een miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef
echter vrijwel onbekend en ook haar familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet
van het bestaan van de cellen af. Rebecca Skloot vertelt het verhaal van de
'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken met Henrietta, haar
verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de nalatenschap van de
cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks onlosmakelijk verbonden
is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met AfrikaansAmerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische strijd
over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
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