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Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR
KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE:
'Een exceptioneel verhaal over wreedheid en de kracht
van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over
onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te
hebben.' Vier studievrienden zoeken samen hun weg in New
York: de charmante acteur Willem, de excentrieke
kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en
Jude St. Francis. Jude is teruggetrokken, slim en
raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen
te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te
verlichten, maar naarmate de decennia verstrijken dringt
zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de
demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een
aangrijpend verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet,
beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan
het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden
van goed en kwaad.' Trouw 'Een fascinerende
leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze
bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene
Amsterdammer Hanya Yanagihara groeide op in Hawaii en
Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en
debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven
betekende haar wereldwijde doorbraak als schrijver en
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Ik ben Eleanor Oliphant Gail Honeyman 2017-06-08 Eleanor
Oliphant heeft haar leven vrij goed onder controle. Ze
draagt elke dag dezelfde kleren, eet elke dag dezelfde
maaltijd, en koopt elk weekend twee flessen wodka. Met
Eleanor Oliphant gaat eigenlijk alles goed. Haar
zorgvuldig gestructureerde leven loopt op rolletjes en
ze mist niks. Of althans, soms (best wel vaak eigenlijk)
is ze eenzaam en zou ze gelukkig willen zijn. Als
Eleanor op een dag samen met een collega een oudere man
helpt die gevallen is, verandert haar hele leven
onverwachts. De muren die haar al zo lang beschermen
verdwijnen als sneeuw voor de zon, en ze zal voor het
eerst de confrontatie met haar angsten en twijfels aan
moeten gaan. Want Eleanor Oliphant weet misschien wel
hoe ze moet functioneren, maar ze heeft geen idee hoe ze
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werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Een weeffout in onze sterren John Green 2017-12-08 Hazel
werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw
medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd. Genoeg
om een studie op te pakken en vooral niet als zieke
behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker
overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment dat
Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen
aan de zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar
Hazel wil niet iemands tijdbom zijn. Hazel laat Gus
kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial
Affliction van Peter Van Houten, een roman over een ziek
meisje, die midden in een zin eindigt. Samen besluiten
ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te
vragen hoe het de personages vergaat nadat het boek is
opgehouden. De tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de
schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat
ze zich van hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt
een wending die ze zich niet hadden kunnen indenken.
John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt
dan ook geen verbazing dat zijn roman bij verschijning
de internationale bestsellerlijsten invloog en is
bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en
buitenland. In de VS werden van ‘The Fault In Our Stars’
nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren
verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op
nummer één in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is
de roman wereldwijd in meer dan dertig talen
verkrijgbaar. In Nederland werd ‘Een weeffout in onze
sterren’ bekroond met de jury- en de publieksprijs van
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In
2014 veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming
van het boek wereldwijd de bioscopen. De film werd een
regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
The *autobiography of Melek-Hanum 1873
Sketch 1896
Whether a Dove Or a Seagull Sylvia Townsend Warner 1933
Once a Week Eneas Sweetland Dallas 1867
One Fine Day Mollie Panter-Downes 2003-06-05 It is a
summer's day in 1946. The English village of Wealding is
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no longer troubled by distant sirens, yet the rustling
coils of barbed wire are a reminder that something, some
quality of life, has evaporated. Together again after
years of separation, Laura and Stephen Marshall and
their daughter Victoria are forced to manage without
'those anonymous caps and aprons who lived out of sight
and pulled the strings'. Their rambling garden refuses
to be tamed, the house seems perceptibly to crumble. But
alone on a hillside, as evening falls, Laura comes to
see what it would have meant if the war had been lost,
and looks to the future with a new hope and optimism.
First published in 1947, this subtle, finely wrought
novel presents a memorable portrait of the aftermath of
war, its effect upon a marriage, charting, too, a
gradual but significant change in the nature of English
middle-class life.
In a Yorkshire Garden Reginald Farrer 1973
One Fine Day in the Middle of the Night Christopher
Brookmyre 2012-05-01 “Pulp Fiction meets And Then There
Were None” during a high school reunion off the coast of
Scotland (Booklist). Gavin Hutchinson has it all planned
out. A unique “floating holiday experience” on a
converted North Sea oil rig, a haven for tourists who
want a vacation but without the hassle of actually going
anywhere. What better way to test out his venture than
to host a fifteen-year high school reunion, the biggest
social event of his life? How embarrassing then for
Gavin. Not only does no one remember him, but his wife
has discovered his philandering ways and plans to ditch
him with a very public announcement in front of his
assembled guests. That includes the uninvited ones, like
a band of party-crashing mercenaries who are about to
bring out the very worst in very old friends. Let the
fun begin “as champagne bottles morph into defensive
weapons” in prize-winning author Christopher Brookmyre’s
comedy of betrayal, double-cross, blackmail, revenge,
and survival (The Hartford Courant). “Furiously paced
and wonderfully absurd, with more one-liners than a
Colombian coke dealer.” —Maxim “Broad humor . . . and
breakneck plotting.” —The New York Times Book Review
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Het laatste woord Alena Graedon 2014-06-03 In een nabije
toekomst waarin boeken collector s items zijn geworden
en technologie ons leven beheerst, breekt een mysterieus
virus uit waardoor mensen wartaal beginnen uit te
slaan.Terwijl het virus om zich heen grijpt, zoekt Ana
wanhopig naar haar vader Doug. Doug werkte aan de
laatste gedrukte editie van de North American Dictionary
of the English Language toen hij plotseling verdween.
Met zijn verdwijning lijkt ook het lemma waarin hij werd
genoemd te zijn gewist. Samen met de verlegen
lexicograaf Bart moet Ana haar weg zien te vinden in een
wereld waarin communicatie allengs onmogelijk wordt en
iedereen om haar heen een reden lijkt te hebben om tegen
haar te liegen.Het laatste woord is een filosofische
parabel over leven in een digitaal tijdperk, een
literaire thriller voor liefhebbers van taal en een
prachtige liefdesgeschiedenis.
An Introduction to Child Language Development Susan H.
Foster-Cohen 1999 An introductory textbook on language
acquisition, this volume explores the ideas of Universal
Grammar and its role in language development. It aims to
be more psycholinguistic than sociolinguistic although
references are provided to allow students to expand
their knowledge the latter.
The Pasquier Chronicles Georges Duhamel 1938
Extracts from Chordal's Letters James Waring See 1893
The Canadian Magazine 1895
Midwest Folklore 1959
One Bright Day in the Middle of the Night Dwayne
Alistair Thomas 2015-10-30 A witty autobiographical work
of fiction that takes a look at life through the eyes of
a sister and brother as they try to figure it all out
like the rest of us. And now...a poem There was this guy
at work Who they told me not to get talking but when he
finally spoke to me amongst men among men i found he had
something pertinent to say funny how the intelligent are
told not to speak or be heard
The Life and Letters of Joseph Severn William Sharp 1892
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Once a Month 1869
The Book of Noodles: Stories of Simpletons William
Alexander Clouston 1888
Double Agent Helen Daniel 1982
Song in the Works of James Joyce Matthew John Caldwell
Hodgart 1959 Looks at the songs and song references in
the works of James Joyce. Studies his poems, Ulysses,
and Finnegan's Wake.
"Bones and I" George John Whyte-Melville 1868
Zo klaar met jou! Emily Giffin 2010-06-02 Ellen en Andy
passen perfect bij elkaar en genieten van hun leven in
Manhattan. Tot Ellen op een regenachtige dag toevallig
haar ex tegen het lijf loopt. Leo, haar eerste grote
liefde. Onweerstaanbare, sexy Leo, die haar acht jaar
geleden zonder verklaring dumpte. Hij is nog steeds erg
knap en single en weer in haar geïnteresseerd. Het
verslavende kat-en- muisspel begint van voren af aan.
Ellen wordt verscheurd door tegenstrijdige gevoelens.
Zal haar huwelijk met de degelijke Andy spannend genoeg
blijven? Waarom kan ze haar oude vlam niet gewoon
vergeten?
Parnell and the lieutenants. Complicity and betrayal,
with an epilogue to the present day Frank Hugh O'Donnell
1910
One Fine Day In The Middle Of The Night Christopher
Brookmyre 2011-06-16 Gavin is creating a unique 'holiday
experience', every facility any tourist who hates abroad
will ever want, will all be available on a converted
North Sea oil rig. To test the facilities he's hosting a
reunion for his old school (none of his ex-classmates
can remember him, but what the heck, it's free). He is
so busy showing off that he doesn't notice that another
group have invited themselves along -- a collection of
terrorist mercenaries who are occasionally of more
danger to themselves than to the public. And they in
turn are unaware that Inspector MacGregor has got wind
of their activities. Within twenty-four hours Gavin's
dream has blown to the four winds, along with a lot of
other things. Fast, rabidly funny, and seriously over
the top.
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Murray's Magazine 1887
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met grote
letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in een
band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein, 1994. Vert. van: Sofies verden. - Oslo : Aschehoug, 1991. Een 15-jarig meisje wandelt aan de hand van een
leermeester de geschiedenis van de filosofie door.
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Maritime Provinces - Off the Beaten Path Trudy Fong
2005-03 Enjoy the unusual in Canada's Maritime
Provinces. See which gourds pass the finish line in the
pumpkin regatta, get a rare look at an Atlantic puffin,
and check out the Psychic Fair at the reportedly haunted
Churchill Mansion.
The Entomologist 1882

4/4

Downloaded from leofarache.com on August 7, 2022 by guest

