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Otto Penzler is de eigenaar van The Mysterious Bookshop in New York. Hij is een van ’s
werelds grootste kenners op het gebied van spanning en thrillers. Hij verzamelde allerlei
misdaadverhalen die rond kerstmis spelen, zowel oude als moderne. Lees over misdaad onder
de mistletoe, dodelijke kerstpuddings en meedogenloze Kerstmannen. Deze bundel bevat
spannende en grappige verhalen van onder andere: Arthur Conan Doyle, Mary Higgins Clark,
Peter Robinson, Sara Paretsky, Donald E. Westlake en Colin Dexter.
Niemand deelt de zorgen van meneer Parsons rondom de verdwijning van zijn vrouw. Totdat
ze twee dagen later in het bos gevonden wordt. Vermoord. Er zijn geen getuigen en het
slachtoffer stond bekend om haar onbeduidende, saaie leven. Inspecteur Wexford heeft
slechts één aanwijzing: een lipstick die naast het lichaam gevonden werd. Om de moordenaar
te kunnen vinden, moet Wexford hard op zoek naar een motief. Want wat hij niet begrijpt is
hoe zo'n onopvallende vrouw het slachtoffer kon worden van deze gepassioneerde en
gewelddadige misdaad. Uit de sleur (From Doon with Death) is het allereerste boek van Ruth
Rendell en introduceert de inmiddels wereldberoemde inspecteur Wexford.
Engelse vertaling van de niet- bibelse handschriften, die tussen 1947 en 1962 in de grotten
van Qumran werden aangetroffen.

Wanneer inspecteur Morse wordt geconfronteerd met de moord op een jonge
vrouw, blijkt het nog maar de vraag te zijn of zij het doelwit was of haar buurman.
Featuring an introduction by the author, this is a paperback reissue of the debut
novel that introduces one of the most popular characters in espionage fiction:
George Smiley. Copyright © Libri GmbH. All rights reserved.
Vietnam tijdens de oorlog. De mannen van de Alpha Company vechten tegen de
vijand maar ook tegen de eenzaamheid, de angst en de woede. Onder hun
wapens en bepakking koesteren ze foto's en brieven van hun geliefde of familie.
Aan het front hebben ze alleen elkaar om de rauwe werkelijkheid het hoofd te
bieden.Ieder van hen komt aan het woord in deze magistrale hommage aan de
mannen die hun leven waagden in een van de meest controversiële oorlogen uit
de Amerikaanse geschiedenis.Tim O'Brien verweeft ieder verhaal tot een ragfijn
geheel, een subtiel spel van feit en fictie. Twintig jaar na verschijnen heeft dit
boek nog niets van zijn zeggingskracht verloren.Wat ze droegen toont op
onvergetelijke wijze de onscherpe lijn tussen waarheid en realiteit, moed en
angst, oorlog en vrede.
These documents cover the 300 year history of the Palmer's Gild up to its dissolution in 1551.
Some 1,495 deeds of various kinds, mostly in Latin, some in Norman-French or English are all
shown in English. They demonstrate the extent of the Gild's interests and also provide the
most important source of information about the families of the town and other places, their
descents, the derivations of their names and their occupations. The Gild became the leading
institution in Ludlow and it supported (a) an important chantry in the parish church, (b) a
college of chaplains who provided many services, both spiritual and secular, (c) building and
ornamentation work in the parish church and (d) provided a kind of mutual insurance service
for its members who came from all over the country, including at one time Richard, duke of
York himself. The gild acquired many properties from donations, bequests and purchases and
the rents financed its activities. There is a comprehensive index. This is a paperback.
Throughout history, Christians have prayed for the dead - both for continual growth of the
faithful and for their advancement from purgatory, and sometimes, even, for the deliverance of
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the unsaved from hell. Understanding Prayer for the Dead defends all three kinds of prayer. It
challenges Protestants, who seldom pray for the dead, to begin doing so - and Roman
Catholics and Eastern Orthodox, who pray only for the Christian dead, to include the unsaved
as well. James B. Gould addresses the biblical credentials of prayer for the dead and provides
a historical overview of such prayers from ancient Christianity to the current practice of the
three main branches of the Church. He also discusses the logical assumptions prayer for the
dead requires - that prayer is effective, that the dead are conscious, and that the afterlife
involves change - and lays out a theological framework for such prayers. Prayer for the
departed raises the most basic of theological questions, matters that go to the centre of God's
purpose in creating spiritual beings and redeeming sinful humankind. The argument, while
revisionary in some respects, is orthodox, ecumenical, and integrative, engaging a range of
academic disciplines so as to be biblically accurate, historically informed, and philosophically
reasoned.
To find more information about Rowman and Littlefield titles, please visit
www.rowmanlittlefield.com.

In een haven wordt een lijk aangetroffen. Vervolgens vindt er een zelfmoord plaats. Een
derde persoon berooft zich eveneens van het leven uit angst vermoord te worden. Maar
waarom schreef een van hen vlak voor zijn dood de naam van Martin Beck op een
blocnote? De brandweerauto die verdween is het vijfde deel van de spraakmakende
reeks rond inspecteur Martin Beck.
Two westerns from Loren D. Estleman, now in one mass market edition! Journey of the
Dead When Pat Garrett killed Billy the Kid, he had no idea what a terrible emotional
price he would pay. Haunted by memories of Billy, Garrett wanders the New Mexico
desert in a fruitless pursuit of peace. Deep in the same desert, an ancient Spanish
alchemist searches for the fabled philosopher's stone. The Undertaker's Wife The Wild
West claimed many lives; it was Richard Connable's job to bury the dead. As the
undertaker's wife, Lucy, tells of the bittersweet adventures that took them from the
Barbary Coast to Will Bill Hickok's Kansas to the blizzards of Montana, she reflects on
the tragedies that shaped their marriage and reveals the heart of a woman whose love
can transcend death. At the Publisher's request, this title is being sold without Digital
Rights Management Software (DRM) applied.
Service of All the Dead is the fourth novel in Colin Dexter's Oxford-set detective series.
The sweet countenance of Reason greeted Morse serenely when he woke, and told
him that it would be no bad idea to have a quiet look at the problem itself before
galloping off to a solution. Chief Inspector Morse was alone among the congregation in
suspecting continued unrest in the quiet parish of St Frideswide's. Most people could
still remember the churchwarden's murder. A few could still recall the murderer's
suicide. Now even the police had closed the case. Until a chance meeting among the
tombstones reveals startling new evidence of a conspiracy to deceive . . . Service of All
the Dead is followed by the fifth Inspector Morse book, The Dead of Jericho.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een
pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat
ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont,
wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt
ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed,
vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood,
een toepasselijke verteller. Maar zal hij haar ook sparen? De boekendief is een
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imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank.
'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit
is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Een paar dagen voor kerstmis wordt 's avonds het lichaam van Caroline Hartley
gevonden door haar partner Veronica Shildon. Het is een lieflijk tafereel – het
haardvuur brandt, Vivaldi klinkt uit de luidsprekers en de kerstboom is versierd –
afgezien van Caroline, die naakt is en onder het bloed zit. Inspecteur Alan Banks en
zijn partner Susan Gay hebben algauw een waslijst aan verdachten: Veronica's
vroegere echtgenoot, Caroline's excentrieke broer, een feministische dichteres en de
complete cast van het amateur toneelgezelschap.
The sweet countenance of Reason greeted Morse serenely when he woke, and told
him that it would be no bad idea to have a quiet look at the problem itself before
galloping off to a solution. Chief Inspector Morse was alone among the congregation in
suspecting continued unrest in the quiet parish of St Frideswide's.Most people could
still remember the churchwarden's murder. A few could still recall the murderer's
suicide. Now even the police had closed the case.Until a chance meeting among the
tombstones reveals startling new evidence of a conspiracy to deceive...
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