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Versluiering Monaldi & Sorti 2012-10-04 Het hele Franse hof is in rep en roer: kardinaal Mazarin, de eerste
minister van het koninkrijk, wil voor het volgende carnaval een groots Italiaans melodrama opvoeren. Maar welk
complot gaat er werkelijk schuil achter deze weelderige opvoering? Dat vraagt de jonge Atto Melani zich af, de
hoofdrolspeler van het geheimzinnige spel. Samen met zijn trouwe secretaris gaat hij op onderzoek uit en stuit
op een duidelijke samenzwering die teruggaat tot het Florence van twee eeuwen geleden. Deze uitgebreide
digitale editie is de andere kant van de roman Mysterium. Gezamenlijk vormen zij een geheel in de Moebius-

tetralogie.
Mijn reizen / druk 1 Angelina Jolie 2007-05 Dagboekaantekeningen waarin de Amerikaanse actrice, tevens
ambassadrice voor UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, een beeld geeft van de
situatie van vluchtelingen in onder meer Sierra Leone, Tanzania en Cambodja.
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan
om te kunnen vliegen? De wereld in Vleugels is een wereld waarin de oeroude droom van de mens om te
kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en genetische manipulatie – en geld, veel
geld. De wereld is verdeeld in vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter naarmate
de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de niet-vliegers. Peri breekt los van een jeugd vol
ontberingen en komt naar de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich vleugels aan
te meten en zich te voegen bij de elite. Om die ambitie waar te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen.
Haar keuze om met het jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te opmerkelijker, want
het voert haar ver weg van haar leven vol privileges. Aan Zeke Fowler, een vleugelloze privédetective, de
ondankbare taak om voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun zoontje terug te halen. Voel de vreugde,
de angst en de pure inspanning van het vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen
en overweldigende natuur – in deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle debuutroman Vleugels van de
Australische Claire Corbett.
De oversteek Justin Cronin 2010-06-09 Het lot van de wereld ligt in de handen van een klein meisje De zesjarige
Amy Harper Belafonte is de dertiende proefpersoon in een geheim project van de Amerikaanse overheid. Een
experiment dat volledig misloopt wanneer de eerste twaalf proefpersonen, besmet met een dodelijk virus,
uitbreken. Amy weet te ontsnappen en verschuilt zich in de bossen van Oregon, ver verwijderd van de
menselijke beschaving die wordt vernietigd door de gevolgen van het experiment. Honderd jaar later weet een
ommuurde kolonie zich staande te houden tegen de kwaadaardige wezens die het dorre Amerikaanse
landschap bevolken. Dan verschijnt uit het niets een jonge vrouw, ze heeft geen stem, geen herinneringen. Ze
raakt bevriend met een groep jonge overlevenden en samen maken zij de oversteek naar de plaats waar het ooit
begon om het geheim van haar mysterieuze bestaan te ontdekken een geheim met de kracht om de wereld te

redden.
Date met de dood Charlaine Harris 2011-03-16 Charlaine Harris, True Blood 1 Date met de dood Sookie
Stackhouse is een serveerster met een speciale gave ze kan gedachten lezen wat soms heel vermoeiend is en
soms heel erg van pas komt. Alleen bij Bill Compton, de nieuwkomer in het dorp op wie ze halsoverkop verliefd
wordt, wil het niet lukken, terwijl ze juist over hém meer te weten zou willen komen. Ook al omdat hij er een
griezelig stel vrienden op na houdt. Als een van Sookies collegas wordt vermoord, kijkt iedereen dezelfde kant
op. Naar Bill. Er wordt zelfs gefluisterd dat Sookie wel eens zijn volgende slachtoffer zou kunnen worden. Want
alle betrokkenen is één ding duidelijk: Bill Compton is een man met duistere geheimen. Charlaine Harris behoort
wereldwijd tot de vijf best verkopende auteurs van de afgelopen jaren. Haar True Blood-romans met Sookie
Stackhouse in de hoofdrol verschijnen in 34 landen en zijn wereldwijd meer dan 20 miljoen keer verkocht.
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