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onmisbare als controversiële mijlpaal in de geschiedenis van de detective.' The Guardian Met haar sensationele
Dark matter Blake Crouch 2016-08-26 Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af.

thriller De moord op Roger Ackroyd werden Agatha Christie en haar personage Hercule Poirot in een keer

Maar wat als dat nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt

wereldberoemd. In 2013 werd het boek door de Crime Writers' Association tot beste detective ooit verkozen. Het

krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason Desson hoort vóórdat

dorp King's Abbot wordt opgeschrikt door twee plotselinge sterfgevallen: de dood van de mooie mevrouw Ferrars

de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is

en de moord op de rijkste man van het dorp, Roger Ackroyd. Onmiddellijk doen allerlei geruchten de ronde. Alle

aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een

roddels, maar ook de feiten die de politie ontdekt, worden nauwkeurig verzameld en opgetekend door de

man die Jason nog nooit heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin

dorpsarts. Maar voor de oplossing van het raadsel zorgt een man die nog maar net in het dorp woont: Hercule

Jason Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit geboren.

Poirot.

Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld waar hij vandaan komt een

De oorsprong van l'art nouveau Gabriel P Weisberg 2004 The opening of Sigmund Bing’s gallery L’Art Nouveau

droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe kan hij die dan ooit weer terugvinden? De

had been an eagerly expected event in the Paris art world throughout the latter half of 1895, since Bing first

antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen

announced that he would be soon exhibiting artistic furniture. The doors finally opened on 26 December 1895 as

voorstellen. Een reis die hem dwingt naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet
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Bing’s collection.
DirectoryBeginning with Bing’s special feeling for

opnemen tegen een angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.

Asian art, the author discusses his many other eclectic interests in art. Over 300 colour illustrations show the objects

De droogte Jane Harper 2017-02-07 Al twee jaar teistert droogte het plattelandsstadje Kiewarra. Het land verdort,

that were
traded in his gallery: Tiffany glass, paintings and sculptures by Henri Toulouse Lautrec, Rodin, Claudel
The
Bookseller

het vee sterft. Men is de wanhoop nabij. De spanning wordt ondraaglijk als drie leden van een gezin dood worden

and Vuillard, as well furniture, ceramics and jewellery by Van de Velde, Colonna, De Feure and Gaillard. The

aangetroffen. Luke Hadlers zelfmoord – nadat hij zijn vrouw en zesjarige zoontje van het leven beroofde – laat

book is based on extensive archive research, tracing destinations of the art objects that Bing traded to collectors and

iedereen verbijsterd achter. Aaron Falk keert terug naar het stadje waar hij opgroeide om de begrafenis van zijn

museums or sponsored personally. The authors show how one man, an art dealer, became an international

vroegere beste vriend bij te wonen. Hij raakt daar tegen wil en dank betrokken bij het onderzoek naar de

trendsetter who influenced the canon in Europe and the US. The result is a renewed appreciation of Sigmund

dramatische zaak. Als de vragen zich beginnen op te stapelen en het wantrouwen groeit, wordt Falk gedwongen

Bing’s role as the principal founder of the new style that carries the name of his gallery: Art Nouveau.

de gemeenschap onder ogen te komen die hem twintig jaar geleden heeft verstoten. 'Een van de meest

Haines San Mateo County Criss-cross Directory 2007
1978

verbluffende debuten die ik ooit gelezen heb. Elk woord is zo goed als perfect.' - DAVID BALDACCI
Forthcoming Books Rose Arny 1997

De moord op Roger Ackroyd Agatha Christie 2014-09-16 Een boek dat nooit vergeten zal worden. Een even
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