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Sherlock Holmes
Due cadaveri, un indimenticabile eroe Inghilterra,
1868. Le giornate del giovane Sherlock Holmes sono
straordinariamente monotone: in collegio riceve
un'istruzione classica e lezioni di buone maniere, per
diventare un cittadino prototipo dell'Impero
britannico. Per lui si prospetta un estate noiosissima,
ospite nella tenuta dei suoi eccentrici zii, fino a
quando un misterioso omicidio non viene a turbare la
tranquillità della campagna inglese. I cadaveri di due
uomini sono ricoperti da strane pustole che
farebbero pensare a un'epidemia, se non fosse che
la causa della loro morte non ha nulla di naturale.
Incurante del pericolo e incoraggiato dal suo
precettore, Sherlock inizia a investigare per portare
alla luce un diabolico piano di distruzione. Comincia
così la sua prima sfida contro uno dei suoi più
acerrimi nemici, dove rapimenti, inseguimenti e
sabotaggi si susseguono a ritmo incalzante. Altri titoli
della serie: Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco,
Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama
tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Jeugdboek 'De honden' van Allan Stratton is een
spannende thriller voor jongeren vanaf 13 jaar.
Wanneer Cameron en zijn moeder naar een oude,
afgelegen boerderij verhuizen, begint Cameron
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dingen te zien en te horen die er niet zijn. Het lijkt
wel of hij gek wordt. Wat is er met de vorige
bewoners gebeurd? Waarom gedraagt de boer die
naast hen woont zich zo vreemd? En wat hebben die
enge kindertekeningen te betekenen? De honden:
een spannende thriller Cameron en zijn moeder zijn
al vijf jaar op de vlucht voor Camerons gewelddadige
vader. In de kelder van hun nieuwe huis, een
afgelegen, verlaten boerderij, vindt Cameron een
halfvergane map met angstaanjagende
kindertekeningen. De beelden laten hem niet los en
hij gaat op onderzoek uit. Alles wijst erop dat de
vorige bewoners een gewelddadige dood gestorven
zijn; Cameron verdenkt de boer die naast hen woont.
Maar terwijl hij het mysterie probeert te ontrafelen,
raakt hij steeds meer verstrikt in zijn eigen angsten
Jeugdboek van Allan Stratton Allan Stratton is een
veelbekroonde Canadese auteur en toneelschrijver.
Voor zijn eerdere jeugdboeken ontving hij prijzen als
de Printz Honor Book Award en de Canadian Library
Association Best Book Award. Zijn boeken zijn
uitgegeven in vijftien landen.
Features entries and filmographies for 15,000 actors
and actresses, American and foreign, who have
been active between 1967 and 1980, regardless of
the size of their parts
Moord binnen de gelederen van de Sherlock Holmes
Club Harold White is geobsedeerd door Sherlock
Holmes en een groot kenner van spannende
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literatuur. Maar hoewel hij goed ingevoerd is in
talloze van bloed doordrenkte verhalen, heeft Harold
nog nooit van zijn leven een lijk gezien. Totdat hij
geconfronteerd wordt met de vermoorde Alex Cale, s
werelds beroemdste Conan Doyle-expert, die op het
punt stond zijn ontdekking van de vermiste
dagboeken van Doyle bekend te maken... Harold zal
al zijn uit boeken opgedane kennis moeten
aanwenden om deze moordzaak op te lossen. In De
Sherlock Holmes Club wordt tevens de inhoud van
Doyles dagboek uit de doeken gedaan, waarin ook
de befaamde schrijver zelf een moordmysterie op
zijn bord krijgt.
Un ragazzino. Uno scarabeo gigante. Un’amicizia...
straordinaria. La vita di Darkus fa decisamente
schifo. Da quando suo padre è scomparso nel nulla,
tutto è andato a rotoli. Darkus si è ritrovato solo, a
vivere in una casa che non conosce con uno zio che
non sa badare a lui. Come se non bastasse, i vicini
sono due tizi a dir poco disgustosi che accumulano
montagne di immondizia e di insetti nel cortile. Ed è
proprio da lì – precisamente dai pantaloni del signor
Humphrey – che Darkus vede spuntare uno
scarabeo gigante, il più grande che abbia mai
immaginato. Vorrebbe scappare a gambe levate, ma
qualcosa lo trattiene: forse gli occhietti simpatici
dell’insetto, o forse il desiderio di trovare un amico.
Presto Darkus capisce che quella strana creatura è
in grado di comunicare con lui, e decide di portarla a
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casa con sé. Ma un ragazzino può davvero fare
amicizia con un insetto? E un insetto può aiutarlo a
ritrovare il padre scomparso? È possibile.
Soprattutto se l’unica persona al mondo ad avere
notizie del papà di Darkus è Lucretia Cutter, una
perfida collezionista di gioielli a forma di scarabeo.
“Una meravigliosa avventura nel fantastico con uno
humour degno di Roald Dahl.” - The Bookseller
“Una nuova, straordinaria voce nella letteratura per
ragazzi. Sta per iniziare la Scarabeo-mania!” - The
Times “Harry Potter incontra il mondo degli insetti.” Royal Entomological Society LEGGI IL PRIMO
CAPITOLO DELLA NUOVA AVVENTURA LA
REGINA DEGLI SCARABEI
Deze laatste zomer is een indringende roman over
een ernstig zieke vrouw die, al dromend, afwisselend
bewust en onbewust, terugkijkt op haar leven en zich
zowel de goede als de slechte dingen herinnert. De
hoofdpersoon, Z., is een non-conformistische vrouw,
barstend van intellectuele nieuwsgierigheid, die haar
dromen en aspiraties door haar gevoeligheid echter
niet in vervulling heeft kunnen laten gaan. Haar
behoefte zich uit te drukken door middel van
schrijven wordt uiteindelijk haar redding. Het helpt
haar om haar in wezen pessimistische karakter te
overwinnen. Met een cynische en vaak
geamuseerde kijk op de gebeurtenissen herleeft Z.
haar verleden: Het leven is een tragedie als je het
van dichtbij bekijkt, maar een komedie vanaf een
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afstand. De openhartigheid van deze dramatisch late
debuutroman, maar ook de fijngevoelige, treffende
woorden waarmee de schrijfster bepaalde
taboeonderwerpen als lijden, ouderdom en dood
aanpakt, zijn bijzonder verrassend. Deze laatste
zomer is een unieke literaire roman, die door de
Italiaanse pers werd bestempeld als een glorieuze
ode aan het leven.
In het noorden van New York worden vrouwen
vermoord, hun lichamen worden op mysterieuze
wijze in kettingen gehangen aangetroffen. Gezien de
bizarre aard van de moorden – en het gebrek aan
aanwijzingen – wordt de FBI erbij geroepen en er is
maar één agent tot wie ze zich kunnen wenden:
Special Agent Riley Paige. Riley, die nog van slag is
over haar laatste zaak, wil geen nieuwe klus
aannemen. Want ze is er nog steeds van overtuigd
er dat een voormalig seriemoordenaar rondloopt die
haar stalkt. Maar ze weet dat haar vermogen om de
geest van een seriemoordenaar binnen te dringen
en haar obsessieve karakter nodig zijn om deze
zaak op te lossen. En ze kan gewoon niet weigeren;
zelfs niet als dat haar tot het uiterste zal drijven.
Rileys zoektocht brengt haar dieper in de verwarde
geest van een moordenaar, en leidt haar naar
weeshuizen, psychiatrische inrichtingen en
gevangenissen in een poging om zijn psychose
helemaal te doorgronden. Ze beseft dat ze het tegen
een ware psychopaat opneemt en ze weet dat hij
Page 5/22

File Type PDF Tempesta Assassina Young
Sherlock Holmes
snel weer zal toeslaan. Maar haar baan staat op de
tocht en haar gezin is het doelwit... Met haar
kwetsbare geest die op instorten staat, zou het
allemaal te veel voor haar kunnen worden – en te
laat. Eens gepakt is een duistere psychologische
thriller met een spanning die je hartslag omhoog
jaagt. Het is het tweede boek in een aangrijpende
nieuwe serie – met een geliefd nieuw personage –
die ervoor zorgt dat je tot laat in de nacht blijft
doorlezen. Boek 3 in de Riley Paige-serie is
binnenkort beschikbaar.
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het
glazen muiltje te passen, maar de prins is met haar
knappe stiefzus getrouwd. Nu krijgt ze één kans om
haar lot te veranderen... Zal het haar lukken?
Stiefzus is een weergaloze en prachtige hervertelling
van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly
zet in deze fantasy vol girlpower het beroemde
sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en
liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou
dolgelukkig moeten zijn: ze staat op het punt met de
knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het
lieve meisje met het glazen muiltje op wie de prins
verliefd werd. Ze is de lelijke stiefzus die haar tenen
verbrijzelde om in Assepoesters schoentje te
passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en lief te
zijn, maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en
leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te
veranderen en te bewijzen wat stiefzussen altijd al
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wisten: echte schoonheid zit vanbinnen.
Een briljante psychopaat en manipulator ontvoert de
presidentsdochter om zijn ideeën te laten gelden...
Jack McClure, special agent en een beetje een
buitenstaander, stort zich op zijn werk wanneer hij
zijn enige dochter, Emma, door een vreselijk ongeluk
kwijtraakt. Dan krijgt hij een opdracht die de
nachtmerrie weer doet herleven. Alli, de dochter van
de aanstaande president Edward Carson, en tevens
een goede vriendin van Emma, is verdwenen en
Jack moet haar zien te vinden. Tijdens de zoektocht
naar Alli en de ontvoerder krijgt hij te maken met
politieke intriges en een politiek-religieuze strijd. Hij
gelooft niet in een god, maar zijn geloof in zichzelf
wordt totaal ondermijnd als blijkt dat zijn leven, zijn
gezin en zijn land al langer beïnvloed worden door
de zeer briljante maar gevaarlijke man die ook
achter de verdwijning van Alli zit. Een groot
manipulator die jonge mensen voorgaat, en die Jack
steeds een stap voorblijft...
In deze bundel behandelt de Amsterdamse
socioloog J. Goudsblom sociale 'regimes' waar
mensen individueel en in groepsverband onder
leven. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de schaamte en
de tijdrekening, maar ook het streven naar luxe en
comfort. Hoewel al deze regimes door mensen aan
elkaar worden opgelegd, kan het in onze beleving
lijken alsof we er a
In un attimo la vita di Calum è cambiata per sempre.
Page 7/22

File Type PDF Tempesta Assassina Young
Sherlock Holmes
Ora il click di un mouse sta per cambiarla di nuovo...
Calum Challenger, sedici anni, ha perso l’uso delle
gambe nell’incidente che ha ucciso i suoi genitori.
Appassionato di scienze e informatica, trascorre le
giornate nel suo appartamento londinese
setacciando Internet alla ricerca di notizie sui criptidi,
creature leggendarie o considerate estinte. È
convinto che il loro dna possa racchiudere la chiave
per sconfiggere alcune rarissime malattie e, forse,
ridargli la possibilità di camminare. Quando sulle
montagne del Caucaso viene avvistata una creatura
simile a uno yeti, chiamata Almasty, Calum si attiva
immediatamente. Grazie a una squadra di amici che
si offrono di partire al posto suo – e che lui può
seguire a distanza tramite un super-computer – si
mette sulle tracce della creatura misteriosa, deciso a
raccogliere un campione del suo dna per studiarlo e
proteggerlo. Ma non ha fatto i conti con la Nemor
Incorporated, una potente multinazionale che opera
nell’ombra e vuole impossessarsi dei segreti
dell’Almasty per scopi molto meno nobili. Inizia così
una rocambolesca missione in un territorio pieno di
insidie, dove niente e nessuno è come sembra...
Dall’autore della serie super-bestseller Young
Sherlock Holmes, il primo capitolo di una nuova,
imperdibile saga: avventurosa come un film di
Indiana Jones, adrenalinica come un inseguimento
di James Bond. “Morti sospette, rompicapi diabolici,
ritmo mozzafiato: cosa si può volere di più da un
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romanzo?” – Charlie Higson, autore della serie
Young Bond “È bello che un autore, ogni tanto, ci
permetta di volare con la fantasia nei modi più
sfrenati.” – The Guardian Children’s Books
Roodkapje wil haar zieke oma verrassen met wijn en
taart. Onderweg wordt ze zelf verrast door een wolf.
Prentenboekenbewerking van het bekende sprookje
met sfeervolle illustraties. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
Literatuurwetenschappelijke opstellen over
Nederlandse schrijvers van oud-leerlingen van Kees
Fens.
Ze wordt door twee mannen bemind Het hele land
vreest haar Alleen zij kan het koninkrijk redden
Celaena wordt voor de keuze gesteld: óf haar leven
slijten in de gevangenis, óf deelnemen aan een
toernooi waarvan de winnaar de nieuwe kampioen
van de koning wordt. Een voor een worden de
deelnemers van het toernooi echter op gruwelijke
wijze vermoord en al snel vecht Celaena niet alleen
voor haar vrijheid, maar ook voor haar leven.
Vaticaan, waar een bankschandaal een strijd heeft
ontketend onder de kardinalen. Een zeer
verdienstelijk boek sterk genoeg om uit te kijken
naar de volgende delen. **** Thrillergids Vrij
Nederland Mooi opgebouwde, spannende sfeervolle
thriller, met de jonge Nic Costa als veelbelovende
sympathieke nieuwe held - NBD
Filmische en beklemmende thriller in de sfeer van
Twin Peaks, Lost en Shutter Island. Regisseur M.
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Night Shyamalan (van onder meer The Sixth Sense
en Unbreakable) heeft in opdracht van FOX een tvserie van deze trilogie gemaakt. De serie wordt
vanaf juli 2014 op FOX uitgezonden. Welkom in
Wayward Pines, een dorpje met 461 inwoners.
Idyllisch gelegen in een vallei en omgeven door
schilderachtige bergpartijen waan je je haast in een
modern paradijs ware het niet dat het dorp door een
onder stroom staand hek met daarop prikkeldraad is
omgeven, dat scherpschutters het 24 uur per dag in
de gaten houden en er in het hele dorp verborgen
cameras hangen die elk woord en elke beweging
registreren. De inwoners weten geen van allen hoe
ze er terecht zijn gekomen. Hun wordt verteld waar
ze komen te wonen, waar ze komen te werken en
met wie ze moeten trouwen. Sommigen denken dat
ze dood zijn. Anderen denken dat ze onderdeel zijn
van een bizar experiment. En iedereen droomt er
stiekem van om te vluchten, maar degenen die het
proberen komen voor een angstaanjagende
verrassing te staan. Ethan Burke heeft de wereld
achter de afscherming gezien. Hij is de sheriff en de
enige die de waarheid kent Wayward Pines is niet
zomaar een dorp. En wat er zich aan de andere kant
bevindt, is een nachtmerrie die ieders voorstellingen
te boven gaat. `Je voelt met Ethan Burke mee, alsof
je samen met hem in het dorpje gevangen zit. Het is
een van die boeken waarvan je op het einde zowel
spijt als opluchting voelt. Superaanrader!
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Bangersisters.nl
Un folle duello all’ombra delle piramidi. Casa
Holmes è sconvolta da due tragiche notizie: la
madre di Sherlock è morta e il padre è scomparso in
India. Preoccupati per la salute mentale di Emma –
la loro unica sorella –, Sherlock e Mycroft si
precipitano a Holmes Lodge nel tentativo di rimettere
insieme quel che resta della famiglia... Ma il mistero
sembra inseguire il giovane investigatore: durante
una visita di cortesia al fidanzato di Emma, il
padrone di casa svanisce nel nulla! Dov’è andato a
finire? E che collegamento c’è tra la sua sparizione
e l’imponente canale che i francesi stanno
costruendo in Egitto e che cambierà le sorti del
commercio mondiale? Tra partenze improvvise,
lezioni di scherma e vecchie conoscenze,
proseguono le avventure del detective più famoso di
tutti i tempi. Altri titoli della serie: Nube mortale,
Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco, Tempesta assassina,
Trappola velenosa, Lama tagliente, Vendetta
mascherata.
Fantasy ontmoet geschiedenis en reilt en zeilt in dit
alternatieve verhaal over hoe Zwartbaard de plaag
van de zeeën is geworden. "Pirates of the Caribbean
ontmoet Indiana Jones!" - James (Amazon.co.uk)
Wat zou jij doen voor jouw vrijheid? Zou je stelen?
Moorden? Sterven? Voor Edward Thatch, bestaat er
geen twijfel over hoe ver hij zou gaan voor zijn
vrijheid. “Ik bleef de pagina’s maar omslaan en
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omslaan, om te ontdekken wat er zou gebeuren.”
-Teressa J Betts Edward had geen idee dat hij een
voormalig piratenschip had gekocht. Als de
marinierskapitein, Isaac Smith, dreigt om het schip,
en zijn vrijheid van hem af te nemen, neemt hij het
heft in eigen hand. Door Edwards actie wordt hij,
samen met zijn beste vriend Henry Morgan, een
voortvluchtige op een avontuur door het historische
Caribisch gebied en Latijns-Amerika. De twee zullen
niet alleen moeten vechten om in leven te blijven,
maar ook om vrij te blijven tijdens de zogenaamde
"Gouden Eeuw" van de piraterij. Edward ontdekt ook
dat de helft van het schip dat hij kocht op slot zit. In
plaats van sleutels, vinden ze raadsels en
aanwijzingen achtergelaten door de vorige eigenaar.
Edward en zijn bemanning moeten de raadsels
oplossen, de aanwijzingen volgen, en een spel om
leven en dood onder ogen zien voordat ze de
sleutels van de rest van het schip kunnen claimen.
En al die tijd ademt een zekere marine-kapitein in
hun nek en richt zich op hun leven. Zullen Edward
en Henry het leven omarmen dat hen is
opgedrongen, of zullen ze tegen de rotsen van hun
ongeluk botsen? Zie hoe de piraat Zwartbaard de
plaag van de Caribische Zee en daarbuiten is
geworden, en volg hem op zijn avonturen vol piraten,
kapers en alles daartussenin in De reizen op de
Queen Anne's Revenge!
New York, 3 november 1954. Over een paar dagen
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sluit het immigratiecentrum op Ellis Island voorgoed
zijn deuren. Directeur John Mitchell is de laatste op
het eiland, en kijkt in zijn dagboek terug op de vele
schepen vol hoopvolle immigranten, de medische
onderzoeken die ze moesten ondergaan, de
tyfusuitbraak. Over de gebeurtenissen rond Nella,
een immigrante uit Sardinië, voelt hij zich nog altijd
schuldig.
Una corsa mozzafiato nel regno degli zar. In questa
terza avventura, Sherlock deve mettere il suo
brillante intuito al servizio del fratello maggiore,
Mycroft... L'uomo, infatti, è sospettato di omicidio e
rischia l'impiccagione. Per provare la sua innocenza,
il giovane investigatore dovrà andare fino a Mosca,
per inseguire l'unica pista a sua disposizione e
scovare il vero colpevole prima che sia troppo tardi.
Altri titoli della serie: Nube mortale, Fuoco ribelle,
Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama
tagliente, Vendetta mascherata, Alba traditrice.
Un nemico astuto, un oscuro rompicapo. Deciso a
perfezionare l’istruzione del fratello minore, Mycroft
Holmes decide di mandare Sherlock a vivere a
Oxford, nei pressi del prestigioso college, in modo
che il ragazzo possa abituarsi con largo anticipo alla
vita universitaria e – allo stesso tempo – iniziare a
frequentare le lezioni con l’aiuto di un precettore.
Ma un episodio molto inquietante sta sconvolgendo
la facoltà di medicina: qualcuno è entrato all’obitorio
e ha sottratto parti delle spoglie ai cadaveri utilizzati
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dagli studenti per fare pratica di anatomia,
spedendole poi a un indirizzo di Londra. Sherlock è
deciso a far luce su questo mistero... e gli indizi lo
porteranno in campagna, fino a Gresham Lodge,
una strana e sinistra tenuta. Altri titoli della serie:
Nube mortale, Fuoco ribelle, Ghiaccio sporco,
Tempesta assassina, Trappola velenosa, Lama
tagliente, Alba traditrice.
Aken, 1945. Als Eberhard Ahrensberg na de oorlog
terugkeert naar zijn vaderland, ligt zijn leven in scherven.
Zijn vader koos de kant van de nazi’s, wat resulteerde in
een verloren thuis en verbroken familiebanden. In een
poging zijn jonge gezin te onderhouden begint Eberhard
koffie te smokkelen. Aken, heden. Als erfgenaam van het
beroemde koffieimperium Ahrensberg is Corinne dol op
alles wat met koffie te maken heeft. Samen met haar
broer runt ze het bedrijf, al brengt dat soms spanningen
met zich mee. Als ze het dagboek van haar grootvader
Eberhard vindt, besluit ze om zijn verleden verder uit te
zoeken. Tijdens haar onderzoek naar de geschiedenis
van het familiebedrijf ontdekt ze een bewogen verleden
vol geluk, verraad en vechtlust. Lukt het haar om haar
eigen pad te blijven volgen?
Fantastisch verhaal voor kinderen. Een prinses is bang
voor een draak die in haar koninkrijk is verschenen.
Daarom stuurt ze haar soldaten en ridders tegen hem
het veld in. Elfen proberen tevergeefs om hem te helpen.
Dus wordt de draak gedwongen te vluchten naar de
vijand van de prinses. Zal hij zichzelf ermee kunnen
redden? De jonge auteur heeft het verhaal geschreven in
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de eenvoudige taal van kinderen. Het is daarom ook
goed geschikt voor vroege lezers. Wat anderen te
zeggen hebben: "De Draak en de Prinses gaat over een
eenvoudig en verstrekkend onderwerp: angst, en hoe
angst leidt tot misverstanden en zelfs gewapende
conflicten. De jonge auteur schrijft levendig en voegt
wijze klassieke stijlmiddelen voor verhalen, zodat men
gemakkelijk de weg kan vinden in haar fantasie". De
originele Italiaanse versie is geschreven tijdens het
"Young Writers Program" 2010 van nanowrimo.org.
Un amico da salvare, un folle intrigo. Il giovane Sherlock
ha il sospetto che il suo istitutore, l'ex cacciatore di taglie
Amycus Crowe, nasconda un oscuro passato; e quando
scopre che il famoso assassino John Wilkes Booth,
creduto morto da tempo, vive in realtà in Inghilterra e che
Crowe è in qualche modo coinvolto con lui, il ragazzo
decide di indagare. Ha inizio così la seconda avventura
del più grande investigatore di tutti i tempi, che lo porterà
dall'altra parte dell'Atlantico per salvare un amico in
pericolo e sovvertire i piani di distruzione del risorto
esercito confederato. Altri titoli della serie: Nube mortale,
Ghiaccio sporco, Tempesta assassina, Trappola
velenosa, Lama tagliente, Vendetta mascherata, Alba
traditrice.
Wie was Alfred Adler en waarom waren zijn studies
fundamenteel voor dieptepsychologie? Hoe heeft de
door hem bedachte Individual Psychology de
geschiedenis van het menselijk denken voor altijd
veranderd? Wat was Adler's impact op de wereld? Dit
boek is een reis door de erfenis van de Adleriaanse
theorie en dieptepsychologie. Doorheen het boek wordt
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de betekenis van de individuele psychologie in de
voorbije en huidige samenleving onderzocht. De
diepgaande reis begint met het leven van Adler en de rol
die hij speelde in de psychoanalytische beweging, en
gaat verder met de werkingsprincipes van de
Adleriaanse psychologische theorie. Zo zullen we de
impact en het belang van Adler in de ontwikkeling van de
psychodynamiek ontdekken en de werkingsprincipes van
de Adleriaanse theorie aan de hand van
sleutelbegrippen zoals minderwaardigheidsgevoelens,
neurose, levensstijl en de ontwikkeling van het sociale
gevoel. Het boek zal ook aandacht besteden aan de
praktische implicaties van Adleriaanse theorieën in de
hedendaagse maatschappij, van pedagogie tot
sociologie en algemene cultuur. Tenslotte zal het op een
ontdekkingsreis gaan naar de organisaties en
instellingen die de Adleriaanse erfenis hebben
opgenomen en die over de hele wereld werkzaam zijn en
de principes van de individuele psychologie verspreiden.
Op uitdagende wijze presenteert dit boek de tradities van
een groots literair thema: de Engelse Faust van
Christopher Marlowe, de Duitse Historia van Doctor
Faustus, La Damnation de Faust van Hector Berlioz, de
etsen van Eugène Delacroix en ten slotte het
Faustthema in de moderne Nederlandse literatuur rond
De vieze engel van P.F. Thomése. De inleiding richt de
schijnwerper op Goethe’s Faust. Naast mogelijkheden
tot vakoverstijgend werken leent het boek zich uitstekend
voor een historiserende aanpak: de vier thematische
delen trekken automatisch lijnen door de tijd, vanaf de
opkomst van de Fauststof in de zestiende eeuw tot aan
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de moderne literatuur. Ook het geïntegreerd
literatuuronderwijs en de kunsten (beeldende kunst en
muziek in CKV) zullen in dit boek prima lesmateriaal
vinden. Tekst in Context is een reeks historische
literatuur voor het voortgezet onderwijs, onder redactie
van Frits van Oostrom en Hubert Slings. In deze reeks
worden de resultaten van decennia wetenschappelijk
onderzoek volgens de eisen van de moderne didactiek
aan de leerlingen gepresenteerd. De delen bevatten een
vertaling van de historische tekst, zijn uitbundig
geïllustreerd en geven veel informatie over de historischsociologische context. De serie is op vele manieren en
op verschillende niveaus te gebruiken en is enthousiast
onthaald door docenten en leerlingen op scholen voor
havo en vwo.
Nelli en Steffi, twee joodse meisjes, vluchten in 1939 van
Wenen naar een klein Zweeds eiland; vooral Steffi kan
maar moeilijk wennen. Vanaf ca. 11 jaar.
"Hij werpt zich in de golf die vlak voor hem breekt en
gaat op weg naar de boeien, zwemt er voorbij. Hij voelt
het in zijn borst prikken en kloppen alsof er iets
afschuwelijks zal gebeuren." Welk drama er zich in de
opening van ‘Dood door verdrinking’ afspeelt, zal de
Noorse Liss Bjerke pas twaalf jaar later ontdekken. Liss
studeert design in Amsterdam, maar achter haar mooie
verschijning gaat een duistere wereld schuil vol cocaïne,
verdachte fotosessies en een dubieuze loverboy als
vriend. Wanneer haar zus in Oslo plotseling vermist
raakt, reist ze naar Noorwegen om haar te vinden. Heeft
de vermissing iets te maken met haar losbandige leven?
En wat gebeurde er precies in de zee twaalf jaar
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geleden, wat Liss blijft achtervolgen? Torkil Damhaug
(1958) is een Noorse auteur die internationaal is
doorgebroken met zijn psychologische thriller ‘Dood
door verdrinking’. Voor hij zijn succesvolle carrière als
schrijver begon, was Damhaug psychiater en werkte hij
als specialist bij verschillende psychiatrische
inrichtingen. Door zijn onuitputtelijke kennis en ervaring
in de menselijke psyche is hij meester geworden in het
schrijven over gebroken zielen en geestesziektes. In
Noorwegen is Damhaug een geprezen auteur waar hij
voor twee van zijn misdaadromans de Noorse Riverton
Prize heeft ontvangen in 2011 en 2016.

Wat is een autonome drone Een autonome drone
kan een veilige vlucht uitvoeren zonder tussenkomst
van een piloot. Het doet dit met behulp van
kunstmatige intelligentie en vele andere opkomende
technologieën, waardoor het kan omgaan met
allerlei onvoorziene en onvoorspelbare
noodsituaties. Hoe u hiervan zult profiteren Beantwoorden van de top 100 publieksvragen over
autonome drones met inzicht, validatie en
creativiteit. - Voorbeelden uit de echte wereld voor
het gebruik van drones in 38 industrieën en 21
bedrijven. - Woordenlijst met 187 termen dient als
een complete lijst met essentiële dronetermen voor
piloten, professionals en enthousiastelingen. - 17
bijlagen om in het kort 266 opkomende technologie
in elke branche uit te leggen om een volledig begrip
van 360 graden te hebben van de technologieën van
drones. Voor wie dit boek
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gegradueerde en afgestudeerde studenten,
enthousiastelingen, hobbyisten en degenen die
verder willen gaan dan basiskennis of informatie
voor elke soort drone.
De Duitse schrijver Karl May leefde van 1842 tot
1912. Hij groeide op als zoon van een wever en
werd beroemd dankzij zijn Indianenverhalen en reisen avonturenromans, die o.a. in de Balkan, het
Midden-Oosten en Amerika spelen; de meeste
landschappen die hij hierin tot in details beschreef,
heeft hij echter nimmer gezien. Hij bereikte een
ongekende, nog steeds voortdurende populariteit als
de schepper van de onsterfelijke prairiehelden
Winnetou en Old Shatterhand. Hij beschreef de
Indianen in de ondergang, in een pakkende en
eenvoudige stijl. Het schema is simpel: ideale helden
staan tegenover ruwe schurken, die uiteindelijk nooit
hun gerechte straf ontlopen.
In Wat nooit is verteld probeert de jonge AfroAmerikaan Lamont Williams iets van zijn leven te
maken, Henryk Mandelbrot overleefde de Holocaust
en beleeft opnieuw het verleden op zijn sterfbed en
Adam Zignelik, een docent geschiedenis, vecht voor
zijn carrière en grote liefde. De drie levens komen
samen in een groots verhaal over liefde, schuld,
geheugen en onverwacht heldendom. Schokkend,
menselijk, briljant Elliot Perlman ontroert met zijn
roman over de schokkende gebeurtenissen van de
Tweede Wereldoorlog en de harde strijd van AfroPage 19/22
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Amerikanen om burgerrechten. Aan de hand van
onbekend historisch materiaal leidt Perlman de lezer
van het Europa van net na de oorlog via de zwarte
burgerrechtenbeweging in de jaren zestig naar
hedendaags New York. `Uitmuntend. Schokkend,
menselijk en briljant. The Times `Van een geweldige
rijkdom, boeiend en gelaagd. Zijn meest krachtige
werk tot nu toe. The Washington Post `Een
verpletterend aangrijpend werk dat het verdient om
gelezen en herinnerd te worden. The Globe and Mail
`Een aangrijpende pageturner. Publishers Weekly
Zac Hutchinson, tien jaar oud, verzamelt feitjes:
octopussen hebben drie harten, Usain Bolt is de
snelste man op aarde, er zijn maar drie dieren met
een blauwe tong. Maar niemand vertelt hem het
enige feit dat hij écht wil weten: wie zijn vader is en
waar die is. Alles wat zijn moeder erover loslaat, is
dat Zacs vader de enige man is waarvan ze ooit echt
heeft gehouden. Zac besluit dat er niks anders op zit
dan op zoek te gaan. Samen met zijn astmatische
maatje Teagan probeert hij zijn moeder haar
happilyever- after te geven. Maar waar Zac snel
achter komt, is dat mensen soms een hele goede
reden hebben om te verdwijnen. In een verhaal over
de impact van verlies, geheimen en leugens op een
gezin, laten de personages zien dat liefde – hoe
klein of hoe groot ook – altijd overwint. Een
ontroerende roman over familierelaties, schuld en de
kracht van tweede kansen.
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Lou zit vast in een verstikkend huwelijk. Ze spreekt
haar beste vriendin niet meer, negeert de
avontuurtjes van haar man en zet elke avond braaf
het eten op tafel. Zelfs haar verlangen naar een kind
is door haar man in de kiem gesmoord. Maar als ze
op een dag een artikel leest over het opruimen van
je huis, beseft ze dat het tijd wordt voor een
voorjaarsschoonmaak. Lou komt al snel tot de
conclusie dat de wrakstukken van haar leven nooit
zullen passen in een rol vuilniszakken - ze zal groter
moeten denken. Daarom roept ze de hulp in van
Tom Broom, de plaatselijke verhuurder van
afvalcontainers. Als hij de container persoonlijk af
komt leveren, nemen Lou's lentekriebels pas echt
een vlucht... Milly Johnson woont met haar man en
twee kinderen in Engeland. Ze schrijft daar aan haar
nieuwe roman, Zomervlinders. 'Het perfecte boek om
te lezen voor het slapengaan, tijdens je vakantie of
een middagje op de bank.' Vrouw.nl 'Heerlijke
roman.' Vriendin
Lily Shadow è diventata regina, ma i nemici di Castel
Cupo sono sempre in agguato. Nell’aria c’è uno
strano fermento. I morti si stanno risvegliando dalle
tombe, i villaggi subiscono razzie e un esercito di
troll si avvicina da nord. Il popolo comincia a dubitare
della sua stessa regina. Lily però non è sola. Il
coraggioso Thorn è il suo braccio destro ed entrambi
sanno che l’unica possibilità di tenere unito il regno
è controllare le Ombre. Lily infatti non ha ereditato
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solo il castello degli Shadow, ma anche la magia
nera. Così, mentre la giovane regina si esercita
nell’arte proibita e tiene a bada una lunga fila di
pretendenti, le armate stringono i confini e inquietanti
ragni si muovono nell’oscurità... Sarà sufficiente la
determinazione di una ragazza a salvare Castel
Cupo? Dream Magic è il secondo capitolo di una
saga epica iniziata con Shadow Magic.
Un’avventura fantastica dove non mancano azione,
magia e verità nascoste che aspettano solo di
essere svelate... «Se state cercando il brivido che
avete provato leggendo Harry Potter, non lasciatevi
scappare questo libro!» - Rick Riordan, autore della
serie bestseller Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo
«Un ritmo serratissimo, tanta azione, personaggi
indimenticabili e un finale mozzafiato: è impossibile
staccarsi da questo fantasy!» - School Library
Journal, Starred review
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