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en echtgenote. Joy voelt zich direct verbonden met
Quill & Quire 2005

de twee; door hen te helpen, lijkt ze zichzelf terug

De kogel Mary Louise Kelly 2015-07-15 Caroline

te vinden. Maar om ook weer in de liefde te

Cashion is zevenendertig, mooi en intelligent, en

kunnen geloven, is meer moed nodig dan ze dacht.

doceert Franse literatuur aan de universiteit. Maar

De pers over de boeken van Kristin Hannah

dan stort haar wereld in als er bij een mri-scan een

‘Kristin Hannah verstaat de kunst je tot en met de

kogel wordt ontdekt in de achterkant van haar nek.

laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad

Caroline is verbijsterd, ze herinnert zich niet dat er

‘Hannah is steengoed in diepgravende

ooit op haar is geschoten (en zoiets vergeet je toch

karakterschetsen en het weergeven van

niet?). Haar ouders bekennen schoorvoetend dat ze

genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post

haar geadopteerd hebben toen ze drie jaar was,

Dog Man - De woef van de wildernis Dav Pilkey

nadat haar biologische ouders in hun eigen huis

2020-12-08 In dit zesde boek raakt onze held diep in

vermoord werden. Caroline was erbij en raakte

de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als

gewond. Caroline gaat op zoek naar de waarheid.

de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één

Waarom werden haar ouders vermoord? Waarom

dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine

leeft zij nog? Koortsachtig probeert ze haar

Karel zetten alles op alles om zijn onschuld te

verleden te ontrafelen voordat de moordenaar haar

bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets

opspoort.

mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog

Midden in de winternacht Kristin Hannah

Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de

2016-10-05 Een prachtig, ontroerend verhaal over

andere honden zijn heel onaardig tegen hem. En

familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker

van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te

ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om

verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije

cadeau te doen! De pasgescheiden Joy Candellaro

voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de

ziet dit jaar op tegen Kerstmis en boekt een ticket

wereld, misschien een handje helpen? Een heerlijk

naar de Pacific Coast. Daar brengt het lot haar in

Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en

aanraking met de zesjarige Bobby en zijn vader

tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald

Daniel, die rouwen om het verlies van hun moeder

door Tjibbe Veldkamp.
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Ooh, la La! Robin Wells 2002 Kate Matthews was a

contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt

professor of history, a straight shooter, and the pre-

Nikki een beurs. Maar hoe word je populair zonder

eminent expert on Storyville--New Orlean's red-

coole smartphone of hippe outfit? DUH. Niet dus!

light district.

De populaire meiden negeren Nikki, hottie

Chain-Smoking Vegetarians and Other Annoyances

Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer

in L.A. Sandra Ann Miller 2016-06-30

eens een ENORME blunder begaat en zelfs haar

Forthcoming Books Rose Arny 1998

echte vrienden zien haar niet meer staan als

Foreskin's Lament Shalom Auslander 2010-11-30

Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger

Shalom Auslander was raised with a terrified

kan het niet. Toch?

respect for God. Even as he grew up, defying and

Beautiful Boy David Sheff 2018-11-21 Wanneer de

eventually being cast out of his community, he

jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving,

could not find his way to a life in which he wasn’t

gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op

locked in a daily struggle with Him. Foreskin’s

zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij

Lament is a rich and fascinating portrait of a man

probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te

grappling with his faith, his family and his

krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds

community. ‘Bracing and witty . . . Never, frankly,

dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van

can there have been a more blasphemous book . . .

drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard

Foreskin’s Lament somehow expresses the ideas of

onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten voor de

Richard Dawkins in the tone of David Sedaris. You

familie die hem weigert los te laten, tot hij

can read it for the humour, you can read it as

uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...

reportage into a secretive and bizarre world, you

The Synonym Finder Jerome Irving Rodale 1978

can read it as a personal tale of triumph over

Completely updated and newly revised for easier

adversity, or you can just read it for the misery. It

use, this valuable reference book lists more than one

doesn’t really matter. But do read it’ William

million synonyms--an indispensable aid for anyone

Sutcliffe, Independent on Sunday ‘One of the

who works with words

funniest books I’ve ever read, killingly so’ Hilary

A Novel Death Suzanne Rossi 2015-05-29 Finding

Spurling, Observer ‘Exceptional . . . very, very

the bludgeoned body of bestselling author Isadora

funny’ Time Out ‘Painfully poignant and

Powell sends Anne Jamieson and her four

hilariously noir’ Jewish Chronicle ‘By turns

remaining critique partners into a panic. All have

hilarious and devastating . . . Few books are laugh-

secrets and motives for seeing the woman dead.

out-loud funny. This one is’ Naomi Alderman,

And the victim, a genius at research, knew what

Sunday Times ‘America’s hottest, funniest, most

lay hidden. With Anne leading the way, they

controversial young Jewish memoirist . . . blackly

attempt to help the police solve the crime. But each

hilarious, groundbreaking’ The Times

bit of evidence unearthed peels another layer from

Zo slim als een bos wortels Wendy Northcutt 2001

those secrets. Lies to the police and each other trip

Korte anekdoten over mensen die door eigen

them up at every turn. Can they find the murderer

domheid het leven verloren.

before he or she strikes again? Could it be one of

Avonturen uit een niet -zo- perfect leven Rachel

them? And can the budding relationship between

Renée Russell 2013-05-29 Dit e-book is NIET

Anne and lead detective Gil Collins flourish under a

geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe

cloud of suspicion?

school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw

Lieve dieren Xavier Deneux 2008 Hardkartonnen

dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan.

prentenboek met afbeeldingen van allerlei dieren

Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een

in zwart-wit. Vanaf ca. 1 jaar.

extra-stuff-for-twirled-paper-klutz-extra-stuff

2/6

Downloaded from www.tilhenger.no on
August 17, 2022 by guest

Heimwee naar een andere wereld Ottessa

naar zwarte gaten, van quarks tot

Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan

kwantummechanica, en van de zoektocht naar

de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets

planeten naar het leven in het universum.

dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze

The Publishers Weekly 2005

tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop

New York Magazine 1994-09-12 New York

aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op

magazine was born in 1968 after a run as an insert

een of andere manier onhandig; ze verlangen naar

of the New York Herald Tribune and quickly made

contact met anderen en proberen hun leven te

a place for itself as the trusted resource for readers

beteren, elk op hun eigen manier, maar worden

across the country. With award-winning writing

vaak gehinderd door verkeerde prikkels en

and photography covering everything from politics

existentiële onzekerheden. Heimwee naar een

and food to theater and fashion, the magazine's

andere wereld is een masterclass in de variaties in

consistent mission has been to reflect back to its

zelfbedrog via een breed scala aan personages die

audience the energy and excitement of the city

leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke

itself, while celebrating New York as both a place

aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is

and an idea.

de manier waarop ze het groteske en wanstaltige

Harry Potter en de Orde van de Feniks J.K.

verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is

Rowling 2015-12-08 Harry’s verplichte

zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen

zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op

elkaar, en stompzinnig, en kwetsend. Maar soms

de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle

openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En

voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de

de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend.

Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn

De lezer is in de handen van een auteur met een

beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te

groot intellect, een groot hart die zich bedient van

negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt

woedende uithalen en vlijmscherpe kleine

niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen

speldenprikken. En die naald raakt de gevoelige

terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool voor

plek voordat we de prik zelfs maar voelen.

Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de

Sterrenkunde voor mensen met haast Neil

vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs

DeGrasse Tyson 2018-01-31 Wat is ruimte, wat is

onzeker of Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar

tijd? En de mysterieuze donkere materie? Hoe

op Zweinstein mag beginnen. Vreemde

passen wij binnen het universum? Hoe past het

gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet

universum in ons? Er is geen betere gids voor deze

ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm

geestverruimende vragen dan Amerika's

te blijven...

beroemdste astrofysicus en bestsellerauteur Neil

Videohound's Golden Movie Retriever, 1993

deGrasse Tyson. Maar tegenwoordig hebben we

VideoHound Staff 1992-09 The people have spoken-

weinig tijd om over de kosmos na te denken. In

-and it's thumbs-up for Video Hound! With 21,000

Sterrenkunde voor mensen met haast brengt Tyson

videos reviewed and rated, this is "the best darn

het universum in hapklare brokken naar de aarde;

video-movie guide there is". (The Niagara Gizette).

kort en duidelijk, met sprankelende humor, in

Used as the database of choice for Blockbuster

twaalf vlot geschreven hoofdstukken overal en

Video's new "Movie Guide".

altijd binnen handbereik. Terwijl je 's ochtends je

Twirled Paper Jacqueline Lee 2012-07-01 In 2006,

koffie zet, op de bus wacht, in de trein of een

Klutz introduced a book on the venerable art of

vliegtuig zit, voert Tyson je moeiteloos mee op een

quilling. The topic was given a fresh, friendly spin,

verrukkelijke reis door het heelal: van de Big Bang

with plenty of kid-appealing projects and bright,
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juicy colour. More than 400,000 copies later Twirled

Gareth L. Powell; Robert Reed; Alastair Reynolds;

Paper is still going strong. Kids-and adults-love

Adam Roberts; Karl Schroeder; Vandana Singh;

creating quirky, curly artwork out of strips of

Allen M. Steele; Michael Swanwick; Rachel

coloured paper, and now a whole new generation

Swirsky; Lavie Tidhar; Peter Watts; The

can be introduced to the wonderful world of

Mammoth Book of Best New SF 28 includes, as

Twirled Paper.

ever, Dozois's extensive recommended reading

New York 1994

guide and his illuminating and incisive summation

Het tere kind Jodi Picoult 2011-10-15 Charlottes

of the year in science fiction. Praise for previous

dochtertje Willow is geboren met een ernstige

editions: 'Quantity as well as quality . . . every piece

ziekte die gekenmerkt wordt door broze botten.

is a treasure.' The Times 'For more than a quarter

Wanneer ze valt, kan ze gemakkelijk haar benen

century, Gardner Dozois's Mammoth Book of Best

breken. Na jaren voor Willow te hebben gezorgd,

New SF has defined the field. It is the most

komen haar ouders in geldnood. Dan krijgt

important anthology, not only annually, but

Charlotte een reddingslijn toegeworpen. Ze kan

overall.' Charles N. Brown, publisher of Locus 'The

haar arts verloskundige een proces aandoen omdat

most respected editor in the field.' George R. R.

deze haar niet van tevoren heeft verteld dat haar

Martin 'New authors rub shoulders with old hands,

baby zwaar gehandicapt zou zijn. Met een

and strong work from relative novices Hannu

schadevergoeding zal Willow levenslang verzekerd

Rajaniemi and Lavie Tidhar suggest that SF's future

zijn van de zorg die ze nodig heeft. Maar de arts-

is as bright as ever.' Financial Times 'This annual

verloskundige die Charlotte voor de rechter daagt,

compilation of the previous year's best short stories

is niet alleen Charlottes arts, maar ook haar beste

and novellas, together with a comprehensive

vriendin¿

summation of the state of the genre and an

Mammoth Book of Best New SF 28 Gardner Dozois

extensive "honourable mentions" list, has become an

2015-10-01 For decades now Gardner Dozois has

institution over the past three decades.' Guardian

been presenting his annual selection of the very

Twirled Paper Klutz 2009-03-01 Once you give this

best of recently published SF stories, both

craft a twirl you won't ever want to stop -- and

byoutstanding up-and-coming writers and

with this pack of extras, you won't have to! This

undisputed masters of the genre. It has been voted

little box is packed with 300 paper strips (three

Year's Best Anthology by the readers of Locus

times as many as came with the book) in the same

magazine an unparalleled eighteen times and

brilliant rainbow of colors as the original. These

remains the definitive anthology for both diehard

strips are the perfect width and weight to curl, coil,

sci-fi fans and newcomers to the genre. Without

bend, and twirl into all the intricate designs shown

fail, Dozois pinpoints the previous year's most

in Twirled Paper.

exciting and ambitious science fiction, showcasing

Apenliefde Pat Murphy 2006 Een dokter brengt de

truly exceptional contemporary writing.

geregistreerde hersenactiviteit van zijn overleden

Contributors include: Pavel Amnuel; Paolo

dochter over op een chimpansee. Chimpansee

Bachigalupi; Jessica Barber; Elizabeth Bear; Lauren

Rachel blijft alleen achter nadat haar 'vader' is

Beukes; Chaz Brenchley; Karl Bunker; Jérôme

gestorven. Vanaf ca. 13 jaar.

Cigut; D. J. Cockburn; Aliette de Bodard; Cory

New York Magazine 1994-09-19 New York

Doctorow; Greg Egan; Timons Esaias; Paul Graham

magazine was born in 1968 after a run as an insert

Raven; James Patrick Kelly; Ellen Klages; Nancy

of the New York Herald Tribune and quickly made

Kress; Jay Lake; Rich Larson; Ken Liu; Ian

a place for itself as the trusted resource for readers

McDonald; Mary Anne Mohanraj; Susan Palwick;

across the country. With award-winning writing
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and photography covering everything from politics

writing by a roster of diverse and exciting authors.

and food to theater and fashion, the magazine's

Here you will discover how this ‘literature of ideas’

consistent mission has been to reflect back to its

produces stories of astonishing imagination and

audience the energy and excitement of the city

incisive speculation. Solaris Rising 3 thrillingly

itself, while celebrating New York as both a place

demonstrates why science fiction is the most

and an idea.

relevant, daring and progressive of genres.

Brandweek 2004

Because Two Are Better Than One Philis

New York Magazine 1996-05-06 New York

Boultinghouse 2006-04 When you need to say "your

magazine was born in 1968 after a run as an insert

friendship matters to me," this new series will

of the New York Herald Tribune and quickly made

express the affection and appreciation you feel for

a place for itself as the trusted resource for readers

those closest to you. The beautiful pages in this book

across the country. With award-winning writing

express your inner love for your dearest friends.

and photography covering everything from politics

Tender stories and tributes along with charming

and food to theater and fashion, the magazine's

quotes will communicate the special thanks and

consistent mission has been to reflect back to its

heartfelt devotion you feel in a unique, meaningful

audience the energy and excitement of the city

way.

itself, while celebrating New York as both a place

Video Hound's Golden Movie Retriever, 1991

and an idea.

David J Weiner 1991

Access 1993

Ontworteld Naomi Novik 2015-11-12 Ontworteld

Neem mijn hand Kate DiCamillo 2020-03-31

van Naomi Novik is de betoverende fantasyroman

Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft

vol avontuur en samenzweringen waarvan de

een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida

filmrechten al zijn verkocht aan Warner Bros., de

Autobanden' wordt, komt ze vast in de krant. En als

studio van de Harry Potter-films en The Lord of

haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan

the Rings. Ontworteld is het verhaal over een volk

ontmoet Raymie twee andere deelnemers: Louise,

dat vertrouwt op een kille tovenaar als beschermer

die uit een showbizzfamilie komt, en Billie, die

tegen het gevaarlijke Woud. Maar deze man vraagt

vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de

een enorme prijs: een jonge vrouw die hem tien

wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een

jaar moet dienen, een lot haast net zo

onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap.

verschrikkelijk als in het Woud terechtkomen. Het

Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen.

volgende keuzemoment nadert en de jonge

Een vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de

Agnieszka is bang. Ze weet – iedereen weet – dat

wereld doet kijken.

de tovenaar haar beste vriendin Kasia zal nemen: de

Solaris Rising 3 Benjanun Sriduangkaew 2014-08-26

mooie, sierlijke, dappere Kasia, die alles is wat zij

FEATURING NEW WRITING BY Benjanun

niet is. Maar Agnieszka vreest de verkeerde

Sriduangkaew // Chris Beckett // Julie E. Czerneda

dingen. Want het is niet Kasia die de tovenaar

// Ken Liu // Tony Ballantyne // Sean Williams //

kiest... ‘Combineert elementen van Harry Potter

Laura Lam // Aliette de Bodard // Ian Watson //

met Game of Thrones. Ontworteld wordt gigantisch

Gareth L. Powell // Nina Allan // Adam Roberts //

groot.’ Caroline Lawrence ‘Geweldige leeservaring

George Zebrowski // Cat Sparks // Rachel Swirsky

met het gevoel van een moderne klassieker.’ The

// Benjamin Rosenbaum // Alex Dally MacFarlane

New York Times

// Ian R. MacLeod & Martin Sketchley Award-

Flashpoint D. A. Richardson 2004 Firefighting.

nominated editor Ian Whates showcases the best in

Smoke, sweat, tears -- a job not meant for the weak

contemporary science fiction, celebrating new

of heart. Three women will encounter the crew of
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Fire Hall #5, but only one will plan their deaths.

Writing Ethnographically Paul Anthony Atkinson

Takomiad Surazeus Astarius 2017-10-04 Takomiad of

2019-11-25 This original and authoritative

Surazeus - Goddess of Takoma presents 125,667 lines

exploration of ethnographic writing comes from one

of verse in 2,590 poems, lyrics, ballads, sonnets,

of the world′s leading academics in the field, Paul

dramatic monologues, eulogies, hymns, and

Atkinson. The third book in his seminal quartet on

epigrams written by Surazeus 1984 to 1992.

ethnographic research, it provides thoughtful,

New York Magazine 1994-09-12 New York

reflective guidance on a crucial skill that is often

magazine was born in 1968 after a run as an insert

difficult to master. Informed throughout by extracts

of the New York Herald Tribune and quickly made

from Paul’s own writing, this book explores and

a place for itself as the trusted resource for readers

examines a broad range of types and genres of

across the country. With award-winning writing

ethnographic writing, from fieldnotes and

and photography covering everything from politics

‘confessions’, to conventional ‘realist’ writing and

and food to theater and fashion, the magazine's

more. Whilst highlighting the possibilities and

consistent mission has been to reflect back to its

implications of ethnographic text, this valuable

audience the energy and excitement of the city

resource will help those conducting ethnographic

itself, while celebrating New York as both a place

research select and adopt the most appropriate

and an idea.

approach for their study.

From Stress to Well-Being Craig Ellison 2003-06-17
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