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Het waterpaard Dick King Smith
2009-09-20 Na een zware storm vindt de
achtjarige Kirstie een geheimzinnig ei aan
de Schotse kust. Ze smokkelt het mee naar
huis en verstopt het in het bad. Wanneer
Kirstie en haar broertje de volgende
ochtend gaan kijken, zwemt er een klein
zeemonster in de badkuip! Het is het
vreemdste wezen dat ze ooit hebben gezien.
Alleen hun opa weet wat het monster écht
is: een waterpaard.
De schoonmoeder Sally Hepworth
2019-10-09 ‘Sally Hepworth slaagt erin
onze gemeenschappelijke aanleg voor liefde
en humor te verenigen.’ Graeme Simsion,
auteur van Het Rosie project Voor de lezers
van Liane Moriarty en Megan Abbott Vanaf
het moment dat Lucy haar schoonmoeder
Diana ontmoet, weet ze dat het nooit echt
zal klikken. Als voorvechtster van
vrouwenrechten geniet Diana veel aanzien
en ze is zeer beleefd en keurig. Maar ze is
ook heel afstandelijk, en absoluut niet de
schoonmoeder op wie Lucy had gehoopt.
Andersom lijkt Diana zich ook een andere
ideale schoondochter te hebben
voorgesteld. Tien jaar later wordt Diana
dood aangetroffen. Naast haar ligt een
briefje waarin staat dat ze niet meer verder
kon met haar door kanker verwoeste
lichaam. Maar als de autopsie plaatsvindt
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blijkt dat Diana helemaal geen kanker had.
Wel zat er gif in haar bloed. Wat is er
gebeurd? En wie weet er meer van? De
breekbare familieverhoudingen,
onderhuidse spanningen en lang verborgen
geheimen komen langzaam aan de
oppervlakte. Over de boeken van Sally
Hepworth ‘Perfect voor fans van Liane
Moriarty en Jojo Moyes, en voor alle
leesclubs.’ Library Journal ‘Een
hartverscheurend prachtig liefdesverhaal.’
People ‘Lezers zullen naar het einde van
deze intelligente roman snellen om de
waarheid te achterhalen.’ Publishers
Weekly ‘Hepworth weet heel goed hoe ze
een boeiend plot moet schrijven.’ New York
Journal of Books
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord
van stoomtrein de Hooglanden-expres
ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets
van de kostbare juwelen die overal
verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De
juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam
Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van
onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten
en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties
van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom
niet nodig als oppas, maar toch moet hij
met de reisjournalist mee op de laatste reis
van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook
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het Britse koningshuis is van de partij. Dan
ontdekt Alex een verstekeling aan boord.
Heeft die iets te maken met de kostbare
juwelen die verdwijnen, of is er meer aan
de hand? Geen van de volwassenen lijkt op
het goede spoor te zitten, en dus is het aan
Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Even Cat Sitters Get the Blues Blaize
Clement 2010-04-01 Dixie Hemingway has
a knack for being in the wrong place at the
wrong time. The day she happens upon the
dead body outside a fancy mansion is no
different. She's had her fill of homicide
investigations, so she leaves the gatekeeper's corpse to be found by somebody
else. Unfortunately, that somebody else
sees Dixie leaving the scene of the crime,
and the fatal bullet might have even come
from her own gun! To make matters worse,
the owner of the mansion is Dixie's new
client—a scientist who is either a genius,
insane, or both—whose pet iguana is under
her charge. All that, plus a feisty calico
kitten that needs some TLC, means that
time is running out for Dixie to catnip this
case in the bud... and collar the killer.
Duplicity Dogged the Dachshund Blaize
Clement 2007-01-01 As Dixie and an
adorable dachshund name Mame are out
for a walk, a car speeds by and Dixie waves
to the driver. Later, after the dog finds a
dead body, Dixie realizes that she has
waved to a killer. But what will happen
next?
Oude botten Preston & Child 2020-04-30
Het waargebeurde, noodlottige verhaal van
de Donner Party komt tot leven in een
opwindende mix van archeologie,
geschiedenis, moord en spanning. Oude
botten is het begin van een bloedstollende
nieuwe serie van thrillerschrijvers Douglas
Preston & Lincoln Child. Nora Kelly, een
jonge curator bij het Santa Fe Instituut voor
Archeologie, wordt benaderd om een
expeditie te leiden naar het zogeheten
‘verloren kamp’ van de Donner Party: een
groep pioniers die in 1847 ingesneeuwd
raakte in de Californische bergen en
overging tot kannibalisme om te overleven.
Wanneer het lang verloren kampement
wordt gevonden en de botten worden
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blootgelegd, blijkt dat kannibalisme destijds
nog maar het begin was. Ondertussen
onderzoekt junior FBI-agent Corrie
Swanson nieuwe moorden en verdwijningen
die met deze Donner Party te maken
hebben. Maar het lijkt er al snel op dat
Swansons eerste onderzoek zo maar eens
haar laatste zou kunnen zijn.
Duplicity Dogged the Dachshund Blaize
Clement 2007-10-30 Everybody who loves
dachshunds knows about their adventurous
streak. So when Mame, the elderly
dachshund in Dixie Hemingway's care, gets
away from her to investigate a mound of
mulch, Dixie isn't surprised. What the
dachshund digs up, however, is not only a
surprise but a trigger for a whole new pile
of jolting events that puts Dixie at the
center of a hunt for a psychopathic
killer—someone who fears Dixie saw him
leaving the scene of a brutal murder. In the
lovely seaside community of Sarasota,
Florida, another desperate chase to collar a
criminal is about to begin...
The Cat Sitter's Nine Lives Blaize Clement
2014-07-08 Plucky heroine Dixie
Hemingway is back in this ninth installment
of Blaize Clement's beloved cozy mystery
series. While driving along the beachside
road that runs through the center of her
hometown Dixie witnesses a terrible headon collision. Ever the hero, she springs into
action and pulls one of the drivers from his
car just before it explodes in flames. A little
shaken but none the worse for wear, Dixie
proceeds to her local bookstore where she
meets Cosmo, a fluffy, orange tomcat, and
Mr. Hoskins, the store's kind but strangely
befuddled owner. The next day the driver
whose life she saved claims that he is
Dixie's husband. Meanwhile, both Cosmo
and Mr. Hoskins have disappeared without
a trace, and a mysterious phone call from a
new client lures her to a crumbling,
abandoned mansion on the outskirts of
town. Soon Dixie finds herself locked in a
riddle of deception, revenge, murder, and
mystery. The Cat Sitter's Nine Lives
features a compelling main character and a
riveting plot that is bound to satisfy the
appetites of Dixie Hemingway fans and
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newcomers to the series.
The British National Bibliography Arthur
James Wells 2007
Book Review Index 2006 Every 3rd issue is
a quarterly cumulation.
Mijn naam is Nina David Almond
2012-11-05 Mijn naam is Nina en ik hou van
de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet
domweg schrijven dat er dit is gebeurd en
toen dat en daarna dit en toen weer dat, en
dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek
moet groeien zoals gedachten groeien,
zoals een boom of een beest groeit, zoals
het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch
geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te
vertellen?
Spotgaai Suzanne Collins 2013-09-10 Dit
e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat
het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat
dyslectici minder moeite hebben ze van
elkaar te onderscheiden, waardoor er
minder leesfouten gemaakt worden en het
lezen gemakkelijker wordt. Katniss
Everdeen overleefde tot twee keer toe de
Hongerspelen. Ze maakt zich klaar voor
haar rol als leider van de revolutie. Ze is
zelfs bereid te sterven voor vrijheid. Maar
dan geeft president Snow Katniss te kennen
dat hij iedereen van wie ze houdt kapot zal
maken als de rebellen hun plannen
doorzetten. De prijs van vrijheid lijkt hoger
dan ooit... Spotgaai is het bloedstollende
slot van de reeks die begon met De
Hongerspelen en Vlammen.
Cat Fancy 2008-10
Het suikerhuis Laura Lippman 2013-11-19
‘Optimale spanning, levensechte
personages.’ – Harlan Coben Privédetective
Tess Monaghan wordt ingeschakeld door
Ruthie, een bekende van haar vader. Een
jaar geleden is Ruthies lijmsnuivende broer
doodgestoken in de gevangenis nadat hij
had bekend een tienermeisje te hebben
vermoord. Ruthie vraagt Tess om de
identiteit van het vermoorde meisje te
achterhalen – in de hoop het verband
tussen deze moord en die op haar broer te
ontdekken. Met niet meer dan een paar
aanwijzingen volgt Tess een gevaarlijk
spoor dat haar kriskras door Baltimore
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leidt. Met ieder antwoord dat ze vindt,
komen er echter meer vragen op haar af.
De belangrijkste: welke rol heeft haar eigen
vader in deze moordzaak gespeeld? Laura
Lippman was jarenlang journalist. Ze brak
door met haar serie rond het personage
Tess Monaghan. Ze heeft alle belangrijke
prijzen in het thrillergenre gewonnen.
Curiosity Killed the Cat Sitter Blaize
Clement 2007-01-02 Until three years ago,
Dixie Hemingway was a deputy with the
Sarasota County Sherriff's Department in
southwest Florida. Then came a tragic
accident. Now Dixie's a pet-sitter on Siesta
Key, a lush, exotic barrier island where the
people tend to be rich, suntanned, and
tolerant of one another's quirks. As Dixie
tried to get her life back in order, petsitting is the perfect job. She goes into
people's homes while they're gone and
takes care of their pets; she likes the
animals, they like her, and she doesn't have
to deal with people very much. She
especially does not have to be afraid that
she'll run into a situation that will cause her
to lose her hard-won composure. But when
Dixie finds a man bizarrely drowned in a
cat's water bowl, she is drawn into a
tangled web of danger and secrets.
Unbeknownst to Lieutenant Guidry, the
homicide detective handling the murder,
Dixie begins her own investigation into the
whereabouts of the cat's owner, who has
now vanished. Fans of The Cat Who... book
series by Lilian Jackson Braun will adore
this riveting new pet-oriented sleuth and
will eagerly await Dixie's next case: Will
duplicity dog the dachshund?
De jury John Grisham 2015-06-01 Even
buiten Clanton, een klein plaatsje in de
zuidelijke staat Mississippi, vindt een
afschuwelijk misdrijf plaats. Het tienjarige
zwarte meisje Tonya Hailey wordt ontvoerd,
mishandeld en meerdere malen verkracht
door twee witte jongens. Ternauwernood
overleeft ze het drama, maar haar leven is
voorgoed verwoest. Tot grote opluchting
van de inwoners van Clanton worden de
daders snel gepakt. Maar Tonya’s hevig
geëmotioneerde vader heeft weinig
vertrouwen in justitie en neemt het recht in
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eigen hand. Hij vermoordt de twee
verkrachters van zijn dochtertje. De rollen
zijn nu omgedraaid. Het is nu Hailey die
terecht moet staan. De aanklager en de
rechter zijn wit, de verdachte is zwart. Jake
Brigance, verdediger van ‘kleine’
criminelen als winkeldieven en dronken
automobilisten, neemt de verdediging op
zich. Zijn opponent is Rufus Buckley, een
zeer ervaren aanklager die de hele zaak wil
gebruiken als publiciteitsstunt.
De gifhouten bijbel Barbara Kingsolver
2014-08-14 Eind jaren vijftig trekt Nathan
Price met zijn vrouw Orleanna en hun vier
dochters naar een dorp in Congo om de
bevolking tot het christendom te bekeren.
De onderneming is van begin af aan
gedoemd te mislukken. Het gezin is niet
ingesteld op de harde, primitieve
levensomstandigheden, en Nathans
fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving
roepen gevaarlijke reacties over hen af. Als
de kerk zijn handen van Nathan aftrekt en
de onrust in Congo toeneemt, vlucht
Orleanna met haar dochters door het
oerwoud naar de bewoonde wereld. De
gifhouten bijbel is een meeslepende
familiegeschiedenis en een ontnuchterend
verslag van de gruwelen van religieus
fundamentalisme in een uitgebuit land
tussen kolonialisme en onafhankelijkheid.
Barbara Kingsolver publiceerde diverse
verhalenbundels en romans. Voor De
gifhouten bijbel ontving ze internationaal
diverse prijzen, waaronder The American
Booksellers Book of the Year. `Dit boek
raakt je op een onvergetelijke manier.
Oprah Winfrey `Een geweldige roman () die
de schrijfster nieuwe fans zal bezorgen. The
Library Journal `Onweerstaanbare
familiegeschiedenis met een scherpzinnige
kijk op westers imperialisme in Afrika.
Publishers Weekly `Kingsolver is een
subliem stiliste. NRC Handelsblad
Biochips William Gibson 2014-04-01 De
tweede cyberpunkroman van Gibson speelt
zich tien jaar na het driemaal bekroonde
Zenumagiër af in de supersnelle
hightechsamenleving van ontzagwekkende
metropolen, van alles en iedereen
beheersende multinationals, op de meest
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linkse van de tienbaans snelwegen, waar
één fout voldoende is om de gebruiker
levenslang te ontregelen. In die wereld
proberen een freelance huurling, een
uitgerangeerde galerie-eigenaar en een
zogenaamde computercowboy niet alleen te
overleven, maar ook de beste te worden in
wat ze doen en succes te behalen.
Zinderende spanning, actie en intrige
maken Biochips tot een doolhof waarin de
lezer tot de laatste bladzijde wil verdwalen.
The Cat Sitter's Cradle John Clement
2013-07-09 Blaize Clement won fans all
over the world with the charm and wit of
her pet-sitting mysteries. Now, with the
help of her son, author John Clement,
Blaize's beloved heroine Dixie Hemingway
is back for yet another thrilling adventure
in this critically-acclaimed series. Dixie has
built a nice, quiet life for herself in the
sleepy town of Siesta Key, a sandy resort
island off the coast of Florida. In fact, her
pet-sitting business is going so well she's
even taken on part-time help: Kenny, a
handsome young surfer who lives alone in a
rickety old houseboat. But things get a little
messy when, on an early morning walk in
the park with a client's schnauzer, Dixie
makes a shocking discovery. Hidden among
the leafy brambles is a homeless girl, alone
and afraid, cradling a newborn baby in her
arms. Dixie takes the young girl under her
wing, even though she's just been hired by
Roy Harwick, the snarky executive of a
multi-national oil company, to care for his
equally snarky Siamese cat, Charlotte,
along with his wife's priceless collection of
rare, tropical fish. It's not long before Dixie
stumbles upon a dead body in the
unlikeliest of places, and soon she's set
adrift in a murky and dangerous world in
which no one is who they appear to be.
Smart, fast-paced and entertaining, The Cat
Sitter's Cradle is a perfect illustration of
why Dixie's loyal fans have come to know
and love her and eagerly await the next
installment of her adventures.
Cat Sitter Among the Pigeons Blaize
Clement 2011-01-04 Author Blaize Clement
has earned herself a legion of fans with the
first five books in her pet-sitting mystery
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series. Now Blaize's beloved heroine, Dixie
Hemingway, is back, and when Dixie's
latest assignment turns dangerous, it's up
to her to save the day. Dixie, no relation to
you-know-who, is helping an injured and
cantankerous man take care of Cheddar, his
orange shorthair cat. Soon Dixie finds
herself totally smitten with the man's
adorable infant great-granddaughter. But
the baby's naive young mother has enough
knowledge about certain powerful local bigmney honchos to send them to prison for
life, and they are willing to do anything,
even kill her baby, to shut her up. Caught in
the turmoil caused by the grandfather's
prickly pride, the granddaughter's
misguided plans to regain her young
husband's respect by telling the truth in
court, and the ruthless determination of
wealthy villains to preserve their ill-gotten
millions, Dixie is the only person who can
rescue the baby. And she has to do it
without letting law-enforcement people
know -- not even Lieutenant Guidry, with
whom she has a new romantic relationship.
Does Dixie have her claws sunk too deep to
make it out of this one? Find out in book six
of Blaize Clement's splendid series.
American Book Publishing Record 2005
Library Journal 2005
Daar waar de rivierkreeften zingen
Delia Owens 2020-01-27 In Barkley Cove,
een rustig stadje aan de kust van North
Carolina, gaan al jarenlang geruchten over
het moerasmeisje. Kya is in haar eentje
opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich
thuis. De natuur is haar leerschool. Dan
komt de tijd dat ze ernaar verlangt
aangeraakt te worden en lief te hebben.
Twee jonge mannen uit de stad raken
geïntrigeerd door haar fascinerende
schoonheid. Wanneer een van hen dood
wordt gevonden, valt de verdenking
onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een
bedwelmende debuutroman over een
geïsoleerde jonge vrouw, die in de wildernis
van het diepe zuiden van Noord-Amerika
weet te overleven. Het is wel duidelijk dat
de auteur hier zelf vandaan komt. Haar
prachtige, dampende proza is onvergetelijk.
Raining Cat Sitters and Dogs Blaize
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Clement 2010-01-19 "A knockout read. For
anyone who loves mysteries, animals, or
just plain great writing, this is a book to
savor."—Laurien Berenson, author of
Doggie Day Care Murder on Curiosity Killed
the Cat Sitter In this fifth installment of the
wildly popular Dixie Hemingway mystery
series, a mysterious young girl is missing.
Lieutenant Guidry, the hunky homicide
detective with whom Dixie has an on-again,
off-again relationship, is trying to find the
girl because she may be a material witness
to a murder. Finally Dixie must go it alone
to confront criminals who will stop at
nothing to get what they want.
Het vonnis John Grisham 2015-06-01 Sam
Cayhall, een fanatiek lid van de Ku-KluxKlan, 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...
Library Journal Melvil Dewey 2007
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on
the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN
0000-0035, (called Junior libraries, 1954May 1961). Also issued separately.
Crossover Readers' Advisory: Maximize
Your Collection to Meet Reader Satisfaction
Jessica E. Moyer 2016-10-31 Help maximize
your existing collection with this browsable
volume containing titles that serve doubleduty with their appeal to both teens and
adults and cover genres spanning crime
novels, romance, horror, science fiction,
and more. • Features annotations that focus
on reader appeal factors • Provides lists of
titles as well as tips for using them with
readers • Considers the appeal of various
genres to adults and young adults •
Acknowledges format availability, including
various digital formats
De Hongerspelen Suzanne Collins
2013-06-12 Dit e-book uit de serie
PrismaDyslexie bevat het lettertype
Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn
zodanig aangepast dat dyslectici minder
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moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder
leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen
woont met haar moeder en haar zusje in het
12e en armste district van Panem. Daar
heerst het keiharde regime van het
welvarende, brute Capitool. Bij de jaarlijkse
Hongerspelen moeten twaalf jongens en
twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena
de strijd aan gaan op leven en dood. Zo
begeeft ook Katniss zich onder het oog van
de hele bevolking in de gemanipuleerde
arena. Gevangen in een meedogenloos web
van geweld, gemanipuleerde tv-beelden en
corrupte politici staat ze voor de vraag: hoe
ver ga je om te overleven?
Een mooie plek om te sterven Malla
Nunn 2010-11-12 In de verte veranderde
een bergketen de horizon in onregelmatige
blauwe pieken. Een mooie plek om te
sterven, dacht Emmanuel, en hij liep
langzaam over de rivieroever. Na tien
stappen zag hij het lichaam. Nu begreep hij
waarom de landarbeiders zo bang waren
geweest. Wanneer rechercheur Emmanuel
Cooper wordt opgeroepen bij een moord in
Jacob s Rest, een stadje op de grens van
Zuid-Afrika en Zimbabwe, krijgt hij een
gevoelige zaak in handen. Het lichaam is
van de blanke politiecommissaris Willem
Pretorius, een geliefde inwoner van het
dorp, en een echte Boer. Het onderzoek
wordt al snel overgenomen door de
Veiligheidsdienst, die de moord het liefst in
de schoenen van zwarte politiek activisten
wil schuiven. Maar Cooper gaat op eigen
kracht verder en ontrafelt langzaam het
geheime leven dat Pretorius leidde, een
geheim leven dat ook hem fataal kan
worden.
The Gay Male Sleuth in Print and Film
Drewey Wayne Gunn 2013 This new edition
of The Gay Male Sleuth in Print and Film
provides an overview of milestones in the
development of gay detectives over the last
several decades. Also included in this
volume is an annotated list of novels, short
stories, plays, graphic novels, comic strips,
films, and television series featuring gay
amateur sleuths, police detectives, private
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investigators, and the like.
The Publishers Weekly 2007
Duplicity Dogged the Dachshund Blaize
Clement 2007-10-01 The follow-up to
"Curiosity Killed the Cat Sitter." Out on a
morning walk with her dog, Dixie
Hemingway waves to the driver in a passing
car, only to discover that she has waved to
a killer. Fearful that Dixie can identify him,
the chase is on. Martins Press.
Later Stephen King 2021-03-02 VN Thriller
van het jaar 2021! Normaal ziet hij de
doden maar voor een paar dagen. Maar wat
als ze ervoor kiezen om langer te blijven?
Jamie Conklin is enig kind. Als zoon van een
alleenstaande moeder die lastig rond kan
komen, wil hij niets liever dan een normale
jeugd. Maar jammer genoeg voor Jamie is
hij allesbehalve normaal... Geboren met een
bovennatuurlijke gave die hij van zijn
moeder geheim moet houden, ziet Jamie
dingen die niemand anders kan zien en
weet hij meer dan eigenlijk mogelijk zou
moeten zijn. Wanneer een rechercheur van
de New Yorkse politie hem betrekt bij de
klopjacht op een moordenaar, komt Jamie
opnieuw oog in oog te staan met een
overledene. Maar de prijs die deze keer
staat op het gebruiken van zijn gaven is
veel hoger dan hij ooit had gedacht – deze
geest is namelijk niet van plan weg te gaan.
Later is een krachtig en spookachtig
verhaal met ondertonen van de klassieke
thriller It. Een onvergetelijke zoektocht
naar wat ervoor nodig is om op te staan
tegen het kwaad en al zijn gezichten. In de
pers ‘Kan zich moeiteloos meten met de
klassieke Kings. Een fantastisch boek,
spannend tot de laatste bladzijde.’ Thomas
Olde Heuvelt over Het Instituut ‘Verslavend
vakwerk. King kan schrijven. Zo.’ Matthijs
van Nieuwkerk in de Volkskrant ‘Een
gloednieuwe thriller over de geheimen die
we verborgen houden en welke
consequenties eraan verbonden zitten om
deze op te rakelen. (...) De koning van het
spannende genre.’ VN Detective &
Thrillergids
The Cat Sitter's Whiskers Blaize Clement
2015-03-31 Pet sitter Dixie Hemingway is
on the prowl again in the newest
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installment of Blaize Clement's classic and
beloved series of cozy mysteries, now
written by her son, John Clement, using
Blaize's notes and ideas for future
adventures. Set in the sleepy beach-side
town of Siesta Key, Florida, THE CAT
SITTER'S WHISKERS catches up with Dixie
as she heads off for work one morning in
the dimly lit hours before sunrise. Her very
first client of the morning is Barney
Feldman, a Maine coon cat with a
reputation for mischief who's guarding his
vacationing owner's valuable collection of
decidedly creepy antique masks. But
someone's hiding in the house when she
arrives, and they sneak up and knock her
out cold. When the cops arrive at the house,
there's just one problem: no one has broken
in and nothing is missing. Searching for
answers, Dixie soon finds herself hopelessly
trapped in a murky world of black market
antiques, dark-hearted secrets, and
murderous revenge... a mystery only she
can solve.
Mona Lisa overdrive William Gibson
2014-04-01 Net als zijn eerdere
cyberpunkromans speelt William Gibsons
derde roman zich af in de verstedelijkte
samenleving van ontzagwekkende
metropolen, waar anarchie, misdaad,
geavanceerde computertechnologie en alles
beheersende multinationals de sfeer
bepalen.Het onstuimige gedrag van een
jonge vrouw met een bedenkelijk verleden
leidt tot een onvermijdelijke en
levensgevaarlijke confrontatie met de
internationaal aanbeden netwerkgrootheid
Angie Mitchell. Tegelijkertijd blijkt dat een
meesterbrein vanuit de matrix-ruimte, de
elektronische wereld van bestanden en
programma’s, erop zint Angie te kidnappen.
De zaak wordt er niet eenvoudiger op
wanneer de onbetwiste alleenheersers van
de Japanse onderwereld ten tonele
verschijnen en op wereldniveau
manipuleren om hun duistere plannen te
realiseren. Een intrigerende, bloedstollende
en supersnelle roman over een hightech
samenleving, waar het leven zich afspeelt
op de meest linkse van de tienbaans
snelwegen.
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Het allermooiste cadeau Patrick
McDonnell 2014-12-31 Het is een
bijzondere dag. De kat Ming wil zijn beste
vriend, hond Tibbe, een cadeau geven.
Maar wat geef je iemand die alles al heeft?
Prentenboek met kleine, expressieve zwartwittekeningen met rood als steunkleur.
Vanaf ca. 5 jaar.
The Cat Sitter and the Canary John
Clement 2016-12-20 Dixie Hemingway,
everyone’s favorite pet-sitting sleuth, is
back for yet another riveting case. Set in
the lush and beautiful island of Siesta Key,
with a cast of characters that Dixie fans the
world over have come to know and love,
The Cat Sitter and the Canary is the latest
book by Blaize and her son John Clement. A
delightful addition to this critically
acclaimed series, The Cat Sitter and the
Canary is sure to leave both mystery fans
and cat lovers alike purring with delight.
This time, Dixie finds a tall, handsome
tourist loitering around the home of one of
her long-time clients. He tells her he’s just
arrived from Scotland and that he’s lost his
glasses, which presumably explains why he
can’t find the house he rented for his
seaside vacation. Dixie points him to the
bungalow across the street (but not before
rebuffing a few of the sexy Scotsman’s
passes) and then continues about her
business. She doesn’t think about him again
until she stumbles upon a dead body in her
client’s front hall — a man in a three-piece
suit with jet-black hair, delicate wrists, and
a small notecard stuck to his lapel with a
pearl-tipped hat pin. Right away, Dixie puts
on her sleuthing cap and starts looking for
clues, but when she sees what’s written on
that card, she knows... this is going to be an
adventure unlike any she’s ever had before.
And if she’s not careful, it just might be her
last!
Flora en de fantastische eekhoorn Kate
DiCamillo 2021-05-26 Flora is een meisje
van tien. Haar ouders zijn gescheiden en ze
houdt van stripverhalen over superhelden.
Op een dag kijkt ze uit het raam en ziet ze
hoe een eekhoorn in de stofzuiger van haar
buurvrouw verdwijnt. Vanaf dat moment
verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt
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haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve
een gewone eekhoorn: hij kan vliegen en
schrijft poëzie. Ulysses is Flora's superheld.
Cat Sitter on a Hot Tin Roof Blaize Clement
2009-01-06 Curiosity Killed the Cat Sitter
introduced a winning sleuth in Florida pet
sitter Dixie Hemingway, and the next books
in the series, Duplicity Dogged the
Dachshund and Even Cat Sitters Get the
Blues, firmly established author Blaize
Clement as a new star amongst mystery
fans. Now Dixie Hemingway, no relation to
you-know-who, is back in this fourth
riveting installment. When Dixie meets
Laura Halston, a newcomer to Siesta Key,
she recognizes a kindred spirit and believes
she's found a new friend. Disarmingly
beautiful, Laura confesses that she's in
hiding from an abusive husband. Later,
when Laura receives threatening phone
calls, Dixie is certain the husband is the
culprit. But the more Dixie learns about
Laura, the less certain she is about
anything...and then matters turn deadly. As
she tries to understand Laura's past, Dixie
is forced to acknowledge things about
herself that she has never faced before.
Fast-paced and gripping, Cat Sitter on a
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Hot Tin Roof is everything Blaize Clement's
many fans have come to expect.
The Cat Sitter's Pajamas Blaize Clement
2012-01-03 Author Blaize Clement has
thrilled readers everywhere with the first
six books in her pet-sitting mystery series.
Now Blaize's beloved heroine Dixie
Hemingway is back for another adventure,
and she has her hands full when the worlds
of celebrity hijinks, counterfeit fashion, and
naughty cats collide. Dixie Hemingway, no
relation to you-know-who, accepts a job
taking care of famous linebacker Cupcake
Trillin's cats, Elvis and Lucy, while he's
away. But what seems like an easy job turns
scary when Dixie finds a celebrity fashion
model in Cupcake's house. The woman
refuses to leave AND she also claims to be
Cupcake's wife. But Dixie has met
Cupcake's wife, and this woman certainly
isn't her. Soon, Dixie is spun into the world
of counterfeit high fashion. When a valuable
list of fake merchandise sellers goes
missing, the criminals go after Dixie. Once
again, what started as a simple cat-sitting
job has turned into a mess that only Dixie
can solve.
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