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houden, maar ook dat hij zijn succes niet altijd op legale wijze heeft
Assassin's Creed Unity Christie Golden 2014-11-11 Crafted by resemble a set of

verkregen. Dus niet alleen zijn eigen carrière, maar ook die van andere

Abstergo case files, this immersive and interactive book provides a glimpse

hooggeplaatste figuren komt op het spel te staan. Isabel wordt daarom

into the technology that allows characters to inhabit the lives of their ancestors

nauwlettend in de gaten gehouden door Wolfs persoonlijke waakhonden, die

- a cornerstone of the 'Assassin's Creed' narrative. This book will grant a

koste wat kost moeten zien te voorkomen dat het manuscript uitgegeven

never-before-seen look at the inner workings of the fictional corporation at

wordt. In Zürich verschuilt de auteur zelf zich in een schemerig leven als

the heart of the blockbuster franchise.

expat, als boetedoening voor jaren vol leugens en verraad. Maar ook hij is zijn

Assassin's Creed Unity Christie Golden 2014-11-11 Following the narrative of

leven niet zeker en moet constant achterom kijken.

the popular video game series, a companion book, which resembles a

Voor altijd van jou Maya Banks 2015-12-16 Het derde, afsluitende deel in de

collection of Abstergo case files, provides a glimpse into the inner-workings of

Overgave-serie van bestsellerauteur Maya Banks Chessy en Tate zijn al jaren

the fictional corporation through data, schematics and artifacts.

getrouwd. In het begin was hun relatie alles wat ze wilden. Gepassioneerd.

Hylas en de roep van de dolfijn Michelle Paver 2012-08-15 Met een pijl in

Gloedvol. Chessy voelde zich veilig, vervuld en geliefd door haar man. Maar

zijn arm probeert Hylas aan zijn achtervolgers te ontsnappen. Hij is zijn zusje

hij wordt steeds meer geabsorbeerd door zijn eigen zaak en Chessy heeft

kwijt en hij gaat met gevaar voor eigen leven naar haar op zoek. Het is 3500

steeds meer het gevoel dat ze op de tweede plaats komt. Er moet iets

jaar geleden in een land aan de Middellandse Zee. Vulkanen spuwen, de

veranderen. Tate houdt van zijn vrouw met heel zijn hart. Voor haar zorgen

aarde beeft en de zon brandt. Op zijn zoektocht ontmoet hij vijanden en maakt

voelt als zijn roeping in het leven. Maar ze lijkt steeds ongelukkiger te

hij vrienden.

worden, en hij maakt zich zorgen. Zo veel zorgen dat hij een nacht samen

Het verraad van Montverre Bridget Collins 2020-11-10 Op Montverre, een

voor hen regelt waarvan hij hoopt dat die het oude vuur weer zal doen

exclusieve school in de bergen, worden de intelligentste studenten

opvlammen. Maar een werktelefoontje op het verkeerde moment verpest

voorbereid op het Grand Jeu, een mysterieuze filosofische wedstrijd. Léo nam

alles. Tate beseft dat hij op het punt staat Chessy voorgoed te verliezen. Hij is

ooit deel, maar hij verloor zijn passie voor het spel na een tragische

bereid voor haar te vechten en álles te geven om haar voor zich terug te

gebeurtenis. Nu keert hij, in ongenade gevallen na een mislukte carrière,

winnen. Als ze hem nog maar één kans wil geven... De pers over de boeken

terug naar Montverre. De school is veranderd, een vrouw vervult nu de rang

van Maya Banks 'Zeker een aanrader!' **** chicklit.nl 'Maya Banks geeft haar

van Magister Ludi bij het Grand Jeu. Hij voelt een vreemde connectie met

lezers altijd precies wat ze willen.' Romance Junkies 'Vergeet Vijftig tinten

haar: Léo en Claire hebben hun leven allebei op leugens gebouwd. Terwijl

grijs. Maya Banks heeft iets veel beters voor je.' Examiner.com

het hoogtepunt van het jaar dichterbij komt, beginnen de muren geheimen te

33 Revoluties Canek Sánchez Guevara 2016-10-11 Maar weinigen kunnen

fluisteren...

tippen aan de roem van Che Guevara. Bijna 50 jaar na zijn dood is hij nog

Onze wederzijdsche vriend Charles John Huffam Dickens 1870

steeds een icoon. Maar wat heeft Che’s revolutie teweeggebracht? Che’s

Total war - Rome - ondergang van Carthago David Gibbins 2013-09-19 David

kleinzoon beschrijft het dagelijkse leven van een Cubaan die zijn weg zoekt

Gibbins, Total War - Rome - Ondergang van Carthago Hoe ver zou jij gaan

binnen de beperkingen die het regime de bevolking oplegt. Hij hunkert naar

voor Rome? Total War - Rome - Ondergang van Carthago is het verhaal van

vrijheid, naar een uitweg van de hitte en de honger. En hij is niet de enige

de Romeinse legionair en centurio Fabius Petronius Secundus, en van zijn

die droomt een beter leven. Plots kaapt een groepje Cubanen een gammele

greep naar de macht. Van zijn eerste strijd tegen de Macedoniërs tot de totale

veerboot om te vluchten, een ultieme wanhoopsdaad. Maar de Cubaanse

oorlog in Noord-Afrika en de belegering van Carthago. Fabius

politie houdt hen tegen. Nooit eerder was het gevoel niet vrij te zijn zo

overwinningen bezorgen hem bewondering en respect, maar trekken ook

tastbaar. De eerste spontane betoging breekt uit. Cuba wankelt en er knakt iets

hebzucht en jaloezie aan. Zo leert hij al snel dat zelfs je trouwste bondgenoten

in het hoofdpersonage. Wat is Che’s revolutie nog waard als je collectief

je ergste vijanden kunnen worden. Voor Fabius komt het echter neer op één

gevangen blijkt in eigen land? 33 Revoluties is een ontroerend verhaal over

vraag: hoeveel is hij bereid op te offeren voor zijn visie van Rome?

de ontgoocheling van een generatie die geloofde in de idealen van de

Ondergang van Carthago, geïnspireerd op de game Total War: Rome II uit de

Cubaanse revolutie. Tegelijkertijd doet het waar enkel de beste fictie toe in

bestsellende Total War-reeks, is de eerste in een serie epische verhalen. Een

staat is: het biedt een wezenlijke inkijk in een land en zijn volk aan de hand

verhaal over het lot van één man en zijn reis door het hart van het Romeinse

van het tijdloze verhaal van de beproevingen en triomfen van een man. 'Een

Rijk. Een wereld waarin elke soldaat en elke burger militaire slimheden en

briljant schrijver. Een onvergetelijke roman.' - Jon Lee Anderson, The New

politieke intriges gebruikt om aan de dood te ontsnappen...

Yorker

Het ongeluk Chris Pavone 2014-05-01 'Pavone is absoluut een schrijver van

Warcraft: Durotan Christie Golden 2016-04-26 Met World of Warcraft

wie we meer gaan horen!' - Detectiveboek.nl Terwijl de zon langzaam

creëerde Blizzard een van de grootste games aller tijden. Voorloper Warcraft,

opkomt in New York, slaat literair agent Isabel Reed de laatste pagina's om

over de eerste kennismaking tussen mens en orc, is nu spectaculair verfilmd

van een mysterieus, anoniem manuscript om terwijl ze de ene na de andere

onder regie van Duncan Jones. Warcraft: Durotan is het verhaal dat voorafgaat

explosieve onthulling leest over een zeer machtige en invloedrijke

aan die film. In de wereld van Draenor krijgt de sterke en zelfstandige

mediamagnaat. Er wordt niet alleen in onthult dat deze Charlie Wolf de dood

Frostwolf Clan te maken met steeds hardere winters en uitdunnende kuddes.

van een studiegenote op zijn geweten en heeft dit altijd verborgen weten te

Wanneer Gul’dan, een mysterieuze buitenstaander, arriveert in Frostfire
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Ridge met de belofte van een nieuw jaaggebied, moet Durotan, de clanleider,

geacht worden verslag te doen van de legendarische Mint 400, een motorrace

een onmogelijk besluit nemen. Kan hij het gebied, de trots en de tradities van

dwars door de Nevada-woestijn.

zijn mensen achterlaten en zijn volk het onbekende in sturen...?

Justine, of de tegenspoed der deugdzaamheid D. A. F. de Sade 1978

Onze wederzijdse vriend Charles John Huffam Dickens 1868

Zedenroman waarin de omkering van de strekking van de conventionele

The Sacred & the Digital F.G. (Frank) Bosman 2019-04-18 Video game studies

roman wordt getoond, namelijk de overwinning van het kwade op het

are a relative young but flourishing academic discipline. But within game

goede.

studies, however, the perspective of religion and spirituality is rather

On Her Majesty's Secret Service Ian Fleming 2011-11-01 'Bond is wat iedere

neglected, both by game scholars and religion scholars. While religion can

man zou willen zijn en wat iedere vrouw tussen de lakens zou willen

take different shapes in digital games, ranging from material and referential to

aantreffen.' - Raymond Chandler In Zwitserland loopt geheim agent 007 een

reflexive and ritual, it is not necessarily true that game developers depict

oude vijand tegen het lijf, die zich heeft gevestigd als exploitant van een

their in-game religions in a positive, confirming way, but ever so often games

exclusieve kliniek. In het Instituut voor Fysiologisch Onderzoek kan men

approach the topic critically and disavowingly. The religion criticisms found

voor allergieën behandeld worden. Bond komt erachter dat de kliniek een

in video games can be categorized as follows: religion as (1) fraud, aimed to

dekmantel is voor een experiment met biologische oorlogvoering. Om een

manipulate the uneducated, as (2) blind obedience towards an invisible but

ramp af te wenden moet Bond zich met de informatie die hij heeft vergaard

ultimately non-existing deity/ies, as (3) violence against those who do not

in veiligheid zien te brengen. Hierbij wordt hij gedwarsboomd door de

share the same set of religious rules, as (4) madness, a deranged alternative for

agenten van SPECTRE. Maar Bond krijgt hulp van een vrouw die heel wat

logical reasoning, and as (5) suppression in the hands of the powerful elite to

in haar mars heeft... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen.

dominate and subdue the masses into submission and obedience. The critical

Hij bezocht Eton College en na een korte periode op de beroemde Royal

depictions of religion in video games by their developers is the focus of this

Military Academy van Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau

special issue.

Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-

Assassins creed broederschap Oliver Bowden 2013-05-03 `Ik ga op reis naar

inlichtingendienst, waar hij van dichtbij kennismaakte met de

het zwarte hart van een verdorven rijk om mijn vijanden uit te roeien. Maar

spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou vereeuwigen. On Her

Rome is niet in één dag gebouwd en kan niet genezen worden door één

Majesty's Secret Service, het elfde boek in de reeks, verscheen oorspronkelijk

enkele assassijn. Ik ben Ezio Auditore da Firenze. Dit is mijn broederschap.

Star
Wars:
Disciple
in 1963.
IanDark
Fleming
overleed in 1964.

Het eens zo machtige Rome is in verval geraakt. De stad wordt overspoeld

Christie Golden 2015-07-09 When the Jedi decide to

door rampspoed en verloedering en haar inwoners gaan gebukt onder het juk

target Count Dooku-Darth Tryanus- himself, they turn to his ex-apprentice,

van de familie Borgia. Er is maar één man die hen kan bevrijden van deze

Asajj Ventress, for help in getting close to the slippery Sith Lord. But when

tirannie: Ezio Auditore, de meesterassassijn. Ezio s missie vraagt het uiterste

unexpected sparks fly between Ventress and Quinlan Vos, the unorthodox

van hem. Cesare Borgia, nog kwaadaardiger en gevaarlijker dan zijn vader,

Jedi sent to work with her, the mission becomes a web of betrayal, alliances,

de paus, zal niet rusten voordat hij heel Italië heeft veroverd. En in zulke

secrets, and dark plotting that might just be the undoing of both Jedi and Sith

verraderlijke tijden zijn samenzweringen aan de orde van de dag, zelfs

- and everything in between!

binnen de gelederen van de broederschap

Assassins creed - renaissance Oliver Bowden 2013-05-03 Ik zal ze allemaal

Onder mijn huid Mary Higgins Clark 2014-07-30 De echtgenoot van Laurie

wreken, zij die mijn familienaam hebben verraden. Ik, Ezio Auditore di

wordt voor de ogen van haar zoontje vermoord en de dader wordt nooit

Firenze, ik kan een kille moordenaar zijn. Florence, 1476. Lorenzo de Medici

gepakt. Vijf jaar later heeft Laurie een baan als tv-producent. Maar ze kan de

leidt de stad, die wordt beheerst door rivaliteit tussen de bankiersfamilie Vieri

moord niet loslaten en ze begint een nieuw tv-programma over cold case-

en de familie van marktkooplui Auditore. De zeventienjarige Ezio Auditore

zaken. Lauries eerste aflevering gaat over een rijke dame die werd vermoord

stelt alles in het werk om het verzet tegen de Vieri s van de grond te

toen haar dochter en drie vriendinnen bij haar logeerden. Nu keren de

krijgen. Die halen Ezio s familie voortdurend door het slijk. De grond wordt

volwassenen vrouwen terug naar de plaats van het misdrijf om voor eens en

de Auditores te heet onder de voeten en Ezio s vader besluit dat zijn zoon

altijd hun onschuld te bewijzen. Maar zijn ze wel zo onschuldig?

tijdelijk moet verdwijnen. Hij stuurt hem op een belangrijke missie: cruciale

Chamber Music Will Ashon 2018-11-20 Op 9 november 1993 werd het

documenten bezorgen bij Lorenzo de Medici. Op zijn weg ontmoet Ezio

debuutalbum van de Wu-Tang Clan uitgebracht: Enter The Wu-Tang: 36

invloedrijke wijzen als Leonardo da Vinci en Niccolò Machiavelli. Hij weet

Chambers. De plaat bereikte in een half jaar de platina status, maar de impact

dat hun kennis voor hem van het grootste belang is om te overleven. In zijn

ging veel verder dan verkoopcijfers en werkt tot vandaag door. In hiphop

strijd om corruptie te lijf te gaan en de reputatie van zijn familie in ere te

worden continu verbindingen gemaakt, en het web van verwijzingen dat

herstellen, groeit hij uit tot een bekwaam moordenaar. Voor zijn

Wu Tang maakte bleek complexer en rijker dan al wat tot dan toe uit deze

tegenstanders is hij een nachtmerrie, maar voor zijn bondgenoten onwikkelt

subcultuur was voortgekomen – een subcultuur die steeds prominenter

Ezio zich tot een kracht van hoop en verandering. De waarheid zal

wordt. Hoog tijd voor een boek als dit. Chamber Music is even excentriek en

geschreven worden in bloed.

complex als het album. De benadering van Ashon is net als die van de hiphop

Code Kathy Reichs 2013-06-11 Het derde deel in de spannende jeugdreeks

zelf: hij werkt als een ekster, hoppend tussen stijlen: van tekstanalyse tot

met het nichtje van Temperance Brennan, alias Bones, in een van de

comedy, van prikkelende essayistiek tot wetenschap en satire. De

hoofdrollen. De Viralen vinden een doos met daarin een ingewikkelde

onderwerpen lopen evenzeer uiteen: de FBI en the war on drugs, de

puzzel. Shelton ziet kans het raadsel te ontcijferen, maar die leidt alleen maar

pornocultuur rond 42nd Street, de geschiedenis van Jazz en de toekomst van

naar nog meer aanwijzingen van de Gamemaster. Een tweede, nog

de politiek; rap-trivia, religie en filosofie. Het is een thema met variaties, een

belangrijker aanwijzing ligt binnen handbereik als de Viralen die uitdaging

riff op Amerikaanse cultuur, de rol van de zwarte bevolking daarin, en de

aan durven te gaan.Maar de jacht verandert al snel in een nachtmerrie. Als ze

betekenis van muziek in die precaire identiteit. In 36 stukken.

een tweede doos vinden, blijkt deze een nepbom te bevatten, en een

Fear and loathing in Las Vegas Hunter S. Thompson 2012-03-30 Raoul Duke

angstaanjagend voorstel van de Gamemaster. Ergens ligt een echte bom

en Dr. Gonzo reizen in hun Chevrolet cabrio - de Grote Rode Haai - gevuld

verborgen en de Viralen moeten alles op alles zetten in een adembenemende

met 'twee zakken weed, vijfenzeventig mescalinetabletten, vijf vellen

race tegen de klok.

krachtige blotters, een zoutvaatje halfvol cocaïne en een veelkleurig arsenaal

Asterix en Cleopatra René Goscinny 2002

uppers en downers, gillers, lachers... plus nog 1 liter tequila, 1 liter rum, een

De magiër John Fowles 1990 Een jonge Britse leraar raakt als gast van een

krat Budweiser, 0,5 liter pure ether en vierentwintig ampullen amylnitriet'

wonderlijke oudere man op een Grieks eiland verstrikt in diens mystificaties.

naar Las Vegas, alwaar zij in opdracht van een chic New Yorks sportblad
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