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Eventually, you will totally discover a extra experience and deed by spending more cash. yet when? realize you acknowledge that you require to get those every
needs bearing in mind having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to understand even more
concerning the globe, experience, some places, in imitation of history, amusement, and a lot more?
It is your definitely own era to be active reviewing habit. among guides you could enjoy now is Project Princess The Diaries 45 Meg Cabot below.

De schok van de val Nathan Filer 2013-06-06 'De schok van de val' van de
Britse auteur Nathan Filer is een boek dat iedereen ontroert en achterlaat met een
glimlach. De negenjarige Matthew en zijn broer Simon sluipen tijdens hun vakantie
stiekem s nachts naar buiten. Alleen Matthew komt veilig terug. Tien jaar later
heeft hij nog steeds moeite met de gebeurtenissen van die nacht. Wat begint als een
vertelling van een wanhopige jongen, verandert in het verhaal van een moedige
jongeman die op zoek is naar een manier om de herinnering aan zijn broer levend te
houden. Nathan Filer heeft met 'De schok van de val' een ontroerend,
hartverwarmend en universeel portret over verlies, liefde en familie geschreven.
Met `De schok van de val heeft hij de Costa Book Award 2013 gewonnen.
Ik dacht het niet Emily Giffin 2011-06-15 Tessa heeft twee jonge kinderen en is
getrouwd met een beroemde kinderarts. Ze heeft haar eigen carri re opgegeven om
zich op haar gezin te richten. Iedereen denkt dat Tessa het thuis prima naar haar zin
heeft. Valerie is advocaat en alleenstaand moeder van de zesjarige Charlie. Na de
zoveelste teleurstelling heeft zij zich voorgenomen nooit meer verliefd te worden ?
en al helemaal niet op foute mannen. Hoewel beide vrouwen in dezelfde buurt in
Boston wonen, hebben ze weinig gemeenschappelijks behalve de heftige liefde voor
hun kinderen. Tot Charlie op een avond een ernstig ongeluk krijgt.
Klik Rainbow Rowell 2017-02-07 Beth en Jennifer weten dat het niet toegestaan
is om hun werkmail te gebruiken voor persoonlijke berichten. Ze proberen zich
daaraan te houden, maar ze zijn beste vriendinnen, dus dat lukt niet al te best. Hun
mailwisselingen staan vol met persoonlijke verhalen en goede grappen. Als ITmedewerker Lincoln de mailwisselingen van Beth en Jennifer tegenkomt, moet hij ze
eigenlijk een offici le waarschuwing sturen. Maar hun mailtjes zijn zo grappig en zijn
baan is zo saai... Hij blijft de berichten van Beth en Jennifer lang meelezen. Wanneer
tot hem doordringt dat hij verliefd aan het worden is op Beth, leest hij al zo lang
mee dat hij haar eigenlijk niet meer onder ogen durft te komen. Kan hij de situatie nog
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redden?
Van alles het beste Rona Jaffe 2011-10-06 Rona Jaffes iconische pageturner
verscheen in 1958 en maakte bij verschijnen een enorme indruk. Sommige lezers waren
geschokt, maar de meeste, miljoenen, vonden het fantastisch zichzelf in het verhaal
van de vijf jonge, ambitieuze medewerkers van een New Yorkse uitgeverij te kunnen
herkennen. Van alles het beste volgt meisjes als de pas afgestudeerde Caroline, die
op de typekamer droomt van een promotie tot redacteur, April, het na eve
provinciaaltje, dat in een paar maanden tijd transformeert tot een vrouw met wie
elke man gezien wil worden, en Gregg, de vrijgevochten actrice, die stiekem hunkert
naar een huiselijk bestaan. Jaffe volgt hun persoonlijke en zakelijke strubbelingen in
intelligent, meelevend proza, dat tegelijk zo scherp is dat je je eraan kunt snijden.
About a boy Nick Hornby 2015-09-23 Will Freeman is 36 en heeft niet de
geringste behoefte aan kinderen. Hij is volmaakt gelukkig in zijn hippe appartement in
Londen en geniet van zijn vrije tijd. Om met een leuke jonge moeder in contact te
komen, verzint hij een tweejarig zoontje. Het wordt pas echt ingewikkeld als hij zich
aansluit bij een praatgroep voor alleenstaande ouders en zo de twaalfjarige
Marcus ontmoet. Will glijdt ongemerkt de vaderrol in en dat haalt zijn
ongecompliceerde vrijgezellenleventje behoorlijk overhoop.
Atlas of Imagined Places Matt Brown 2021-09-28 WINNER, Edward Stanford
Travel Writing Awards 2022: Illustrated Travel Book of the Year. From
Stephen King’s Salem’s Lot to the superhero land of Wakanda, from Lilliput of
Gulliver's Travels to Springfield in The Simpsons, this is a wondrous atlas of
imagined places around the world. Locations from film, tv, literature, myths,
comics and video games are plotted in a series of beautiful vintage-looking maps.
The maps feature fictional buildings, towns, cities and countries plus mountains
and rivers, oceans and seas. Ever wondered where the Bates Motel was based? Or
Bedford Falls in It's a Wonderful Life? The authors have taken years to
research the likely geography of thousands of popular culture locations that
Downloaded from leofarache.com on August 9, 2022 by guest

have become almost real to us. Sometimes these are easy to work out, but other
times a bit of detective work is needed and the authors have been those
detectives. By looking at the maps, you'll find that the revolution at Animal
Farm happened next to Winnie the Pooh's home. Each location has an an extended
index entry plus coordinates so you can find it on the maps. Illuminating essays
accompanying the maps give a great insight into the stories behind the imaginary
places, from Harry Potter's wizardry to Stone Age Bedrock in the Flintstones. A
stunning map collection of invented geography and topography drawn from the
world’s imagination. Fascinating and beautiful, this is an essential book for any
popular culture fan and map enthusiast.
For Younger Readers; Braille and Talking Books 2006
De IJzerprinses Julie Kagawa 2021-03-03 Vijandige fae, verraad en verboden
liefde: welkom terug in de magische wereld van The Iron Fey. Meghan Chase moet
haar belofte aan prins Ash nakomen en is nu de gevangene van de Winterkoningin.
Dat Ash haar vervolgens in de steek laat, stelt haar diep teleur. Ondertussen
dreigt er oorlog tussen het Zomerhof en het Winterhof, nadat de machtige
Scepter van de Seizoenen verdwenen is. Meghan weet als enige dat de Scepter is
gestolen door de IJzerfae, maar niemand gelooft haar. Kan zij, een halfbloed fae,
Nimmernimmer van de ondergang redden?
Mijn niet zo perfecte leven Sophie Kinsella 2017-03-28 Cat Brenner heeft er
genoeg van om een 'nobody' te zijn. Daarom gaat ze werken op een trendy
reclamebureau in Londen. Haar baas Demeter is een helse verschrikking maar daar
kan Cat wel tegen. Tot ze totaal onverwacht wordt ontslagen. Met al haar
dromen in duigen gaat ze noodgedwongen terug naar het platteland van Somerset,
waar haar vader een luxe biocamping is begonnen. Die wordt een geweldig succes.
En wie is een van de eerste bezoekers? Cat zweert wraak.
Jinx Meg Cabot 2007-08-01 Sixteen-year-old Jean "Jinx" Honeychurch, the
descendant of a witch, must leave Iowa to live with relatives in Manhattan
after the first spell she casts goes awry, but she will have to improve her skills
to stop her cousin from practicing black magic that endangers them and the boy
they both like.
Tarzan van de apen Edgar Rice Burroughs 2021-12-23 In 1888 wordt een jong
Brits stel achtergelaten in de Afrikaanse jungle door een groep muiters. Ze zien
geen mogelijkheid om terug te keren naar huis en bouwen een hut om daar te
bevallen van hun zoon. Kort na zijn geboorte komen zijn ouders om het leven. Hun
zoon wordt gevonden door apin Kala, die hem adopteert en hem de naam Tarzan
geeft. Al opgroeiend in de jungle worstelt Tarzan ermee dat hij anders is dan de
rest. Maar op een dag ontdekt hij de hut van zijn ouders en langzamerhand begint hij
zijn achtergrond te begrijpen. Wat hij nog niet kan weten is hoe gevaarlijk mensen
kunnen zijn... ‘Tarzan van de apen’ is het eerste boek in een reeks van vierentwintig
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boeken over Tarzan, waaraan auteur Edgar Rice Burroughs tot in de jaren veertig
heeft gewerkt. Het is talloze keren verfilmd en beroemd geworden door onder
andere de animatieserie van Disney in 1999, een versie waarvoor Phil Collins de
soundtrack componeerde. De verhalen van Tarzan, geschreven door Edgar Rice
Burroughs, zijn nog spannender en veelzijdiger dan je zou denken. Iedereen kent Jane, de
slechterik Clayton, Professor Archimedes en Tuk, maar de boeken zijn gevuld met
nog veel meer geweldige karakters. Je kent Tarzan pas echt als je de boeken hebt
gelezen, en daar kan je niet snel genoeg mee beginnen! Edgar Rice Burroughs
(1875-1950) was een Amerikaanse schrijver die voornamelijk bekend staat om zijn
populaire boekenreeks over Tarzan en de sciencefictionreeks die zich afspeelt op
Mars. Het lezen van pulpbladen, die in die tijd populair waren, inspireerde
Burroughs om zelf verhalen te schrijven. De verhalen over de jungleheld Tarzan
zijn wereldberoemd en zijn ondertussen bijna 100 keer verfilmd in animatie- en
speelfilms en uitgebracht als televisie- en stripseries.
In haar schoenen Jennifer Weiner 2016-08-09 Het boek van de film In Her Schoes,
met Cameron Diaz en Toni Colette Maggie en Rose zijn zussen, maar ze verschillen
als dag en nacht. Maggie is mooi en sexy; oppervlakkig maar heel charmant. Rose is
twee jaar ouder, advocaat en heeft haar pensioenvoorziening al geregeld. Ze heeft
een relatie met een gescheiden collega, waarvan ze hoopt dat die zal uitmonden in
een huwelijk. Als Maggie bij haar zoveelste baantje de laan uit vliegt, gaat ze
voor hulp naar Rose, die voor de zoveelste keer probeert haar zus te helpen. Maar
als blijkt dat Maggie niet alleen een voorkeur heeft voor de schoenen van Rose,
maar ook voor haar minnaar, ontspoort hun toch al wankele relatie. Dan komt
Ella in hun leven: hun grootmoeder die ze al twintig jaar niet hebben gezien. Zij
brengt Maggie en Rose samen in haar huis in Florida, waarop even hilarische als
hartverscheurende verwikkelingen volgen. Over de boeken van Jennifer Weiner: ‘Niet
weg te leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’ The
New York Times ‘Dit ontroerende verhaal over een levenslange liefde is Weiner op
haar hartverscheurende best.’ Kirkus Reviews
Niet te stoppen Angie Thomas 2019-03-29 Bri is zestien en wil een van de
grootste rappers ter wereld worden. En ze heeft wat te bewijzen, aangezien haar
overleden vader een echte raplegende is. Maar dan wordt Bri's moeder ontslagen en
wordt overleven haar prioriteit. Bri uit al haar frustraties in haar raps. Het is
nu geen kwestie meer van willen: ze m
t het maken!
Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook
golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje
Aruba met haar vrienden wordt
n groot feest, tot ze Elise vermoord
aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen
n voor
n, en Anna en
Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna
begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel.
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Downloaded from leofarache.com on August 9, 2022 by guest

Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt
gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie,
filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in
Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam
Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.
For Younger Readers 2007
Al ga je op je kop staan Marian Keyes 2014-03-06 Lucy is niet gelukkig in de
liefde. Maar een waarzegster heeft haar voorspeld dat ze binnen een jaar zal
trouwen. Daar gelooft Lucy natuurlijk niks van. Haar vriendinnen Karen en
Charlotte gruwen van het nieuws. Gedrie n leiden ze een heerlijk chaotisch leventje
met afhaaleten, goedkope wijn en vriendjes over de niet gestofzuigde vloer. Hoe
moet dat nou als Lucy vertrekt? Ondertussen probeert ze een aanstaande uit te
zoeken. De verleidelijke maar onbetrouwbare Gus? Of Chuck, die knappe Amerikaan?
Of wereldkampioen flirten Daniel? 'Heerlijk, die Ierse humor.' Cosmopolitan 'De
koningin van de moderne vrouwenroman.' Hello Magazine Marian Keyes heeft zich
ontwikkeld tot een waar fenomeen, met meer dan 23 miljoen boeken wereldwijd in
omloop. Haar romans, waaronder Ben je gek, Sterrenregen en Kom terug bij mij,
vormen een briljante mix van originaliteit, spanning, humor en diepgang. De auteur
woont met haar man en hun twee denkbeeldige honden in Dublin, Ierland.
Fatale vlucht Kathy Reichs 2012-09-19 Een passagiersvliegtuig stort neer in de
bergen van Noord-Carolina. Forensisch antropologe Temperance `Tempe Brennan
maakt deel uit van het regionale rampenteam en haast zich naar de plaats des
onheils om mee te helpen bij het identificeren van de slachtoffers. Over de ware
toedracht van de ramp lopen de meningen van collega s van de FBI en andere
instanties ver uiteen. Dan vindt Tempe in de bossen een voet die onmogelijk van een
van de passagiers kan zijn geweest. Met hulp van Andrew Ryan, een rechercheur uit
Montreal en haar voormalige geliefde, begint ze haar onderzoek naar de herkomst
van de voet en stuit op een reeks mysterieuze verdwijningen. Het gevolg is dat ze
vrijwel meteen op non-actief wordt gesteld en dat haar betrouwbaarheid
publiekelijk in twijfel wordt getrokken. Maar Tempe trekt zich niets aan van de
beschuldiging en zet door tot de onderste steen boven komt.Kathy Reichs is
forensisch antropoloog. Ze werkt voor de gerechtelijke medische dienst van
Noord-Carolina en Quebec. Daarnaast is ze hoogleraar antropologie en wordt ze
vaak gevraagd om op te treden als getuige-deskundige. Met D ja Dead vestigde ze
haar faam als schrijver. Fatale vlucht is haar vierde thriller.
Avalon High: Coronation #1: The Merlin Prophecy Meg Cabot 2007-07-03 Being
a new student at Avalon High has been exciting for Ellie, to say the least—she's
an honor student, a star on the track team, and, oh yeah, dating the super-hot
class president, Will. Who also happens to be the alleged reincarnation of King
Arthur. Ellie couldn't be happier to have Will in her life, but she's also worried
project-princess-the-diaries-45-meg-cabot

3/6

that his estrangement from his parents is tearing him apart. To make matters
worse, Will's doubt that he really is King Arthur could prevent the Merlin
Prophecy—an age of enlightenment—from occurring. Can Ellie convince Will to
believe in something that even she isn't sure about? And more importantly, can she
get him to give his parents another chance? With all the mythology and
mysticism of avalon high, Meg Cabot's very first manga is indeed a tale for the
ages.
De jonkvrouw en de eenhoorn Tracy Chevalier 2014-04-10 In de roman De
jonkvrouw en de eenhoorn kiest Tracy Chevalier wederom het thema van de relatie
tussen kunst, artiest en beeltenis; zoals ze eerder deed in Meisje met de parel. Ook
nu heeft ze een rijk, overweldigend verhaal geweven over passie en de prijs van een
artistieke creatie Jean le Viste is een vijftiende-eeuwse edelman die op goede voet
met de koning staat. Hij wil zijn statusverhoging aan het hof vieren en geeft een
ambitieuze kunstenaar de opdracht om zes wandtapijten te ontwerpen. De
getalenteerde miniatuurschilder Nicholas des Innocents overwint snel zijn
schroom als hij kennismaakt met Claude, de weelderige dochter van zijn patroon.
Zijn poging haar te verleiden, zuigt hem in het web van kwetsbare betrekkingen
tussen echtelieden, ouders en kinderen, geliefden en bedienden.
De goede grap van Norman Foreman Julietta Henderson 2021-04-28 De wereld
van de 12-jarige Norman stort in na de dood van zijn beste vriend. Zijn moeder neemt
hem mee op een roadtrip, die Norman ook gebruikt om op zoek te gaan naar zijn vader
die hij niet kent. De 12-jarige Norman en zijn beste vriend Jax waren een legendarisch
komisch-duo-in-wording, met als doel over vijf jaar optreden op het Edinburgh
Fringe Festival. Maar als Jax onverwacht overlijdt, stort Normans wereld in. Hij
besluit als eerbetoon aan Jax om alsnog op te treden op de Fringe, niet over vijf
jaar, maar over vijf weken. Zijn moeder wil niets liever dan Norman steunen, dus
laden ze de auto in (en haar tachtigjarige collega – lang verhaal) en gaan op
weg. Norman heeft alleen nog een verrassing voor zijn moeder: hij wil onderweg op
zoek gaan naar zijn vader, die al voor zijn geboorte uit beeld was...
De verborgen taal van bloemen Vanessa Diffenbaugh 2021-06-10 Welke bloem
past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als kind groeide ze op
in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en moederziel alleen. Door de
traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig afgesloten voor
alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een baantje als bloemist en
weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen voor mensen. De
Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt, totdat een
mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar trauma’s onder
ogen te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa Diffenbaugh
(1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek ‘De verborgen taal van
bloemen’ heeft geschreven. Haar debuutroman werd een echte New York Times
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bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in 42 talen vertaald is. In
haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van een meisje die zich
alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een terugkerend thema in
Diffenbaughs carri re, want naast schrijfster werkt ze ook bij een organisatie die
pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar man en vier kinderen in
Californi .
School Library Journal 2002
Young Adult Literature in Action: A Librarian's Guide, 3rd Edition Rose Brock
2019-06-14 Taking a genre approach, this overview of young adult literature
shows new librarians and library science students the criteria to use for
selecting quality books, including recommended titles. • Provides unbiased,
authoritative guidance for finding recommended classic and recent titles by genre
• Presents an excellent introduction to the field of young adult literature for
undergraduate and graduate students who intend to be public or school
librarians and for librarians who are new to working with young adults •
Focuses on timely topics such as diverse books, LGBTQ+ selections, the role of
book formats, and the relevance of librarians serving teen populations • Provides
updated information on audio and e-books, accessible books, and graphic novels •
Shows how YALSA and AASL standards and competencies can be demonstrated
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus die
vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is
een serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar
January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een
gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer
voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met
het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven voorgoed vernadert. Maar
er wordt niemand verliefd. Beloofd.
Hoe ik nu leef Meg Rosoff 2020-05-19 Wereldwijde YA-hit Hoe ik nu leef van Meg
Rosoff weer leverbaar, nu in fraaie gebonden editie. Hoe ik nu leef van Meg Rosoff,
winnaar van de Astrid Lindgren Memorial Award, is weer leverbaar, nu in een
prachtige gebonden editie. Het ultieme YA-debuut van de Amerikaanse-Britse
auteur overrompelde vijftien jaar geleden lezers, boekverkopers en pers wereldwijd.
Hoe ik nu leef gaat over de 15-jarige Amerikaanse Daisy, die bij haar familie in
Engeland logeert als er een wereldoorlog uitbreekt. Rosoffs debuut is bekroond
met de prestigieuze Guardian Children’s Fiction Prize, de Michael L. Printz Award en
de Branford Boase Award. ‘De jongerenboeken van de Amerikaans-Britse Rosoff
behoren tot de beste young adult-literatuur.’ Thomas de Veen, NRC Handelsblad
‘Hoe ik nu leef is een heftige en originele puberroman die schokt en ontroert. Dat is
vooral te danken aan Rosoffs opmerkelijke stijl. Hoe ik nu leef is een meer dan
welkom debuut.’ de Volkskrant ‘Hoe ik nu leef is een van die schaarse boeken die nog
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een tijdlang in je hoofd en hart blijven nazinderen. Of je nu tiener of volwassene
bent, lees dit boek dat je vertelt hoe je hart nog kan breken als je denkt dat er
niets meer te breken valt.’ De Standaard
The Princess Diaries, Volume X: Forever Princess Meg Cabot 2009-10-06 The
tenth book in the #1 New York Times bestselling Princess Diaries series by Meg
Cabot. It's Mia's senior year, and things seem great. She aced her senior project,
got accepted to her dream college(s), and has her eighteenth birthday gala
coming up . . . not to mention prom, graduation, and Genovia's first-ever
elections. What's not to love about her life? Well . . . everyone adores her
dreamy boyfriend, J.P., but Mia is not sure he's the one. Her first love, Michael, is
back from Japan . . . and back in her life. That senior project? It's a romance novel
she secretly wrote, and no one wants to publish it. And her father is losing in the
Genovian polls—to Mia's loathsome cousin Ren ! With not just Genovia's but
her own future hanging in the balance, Mia's got some choices to make. And what
she decides might determine not just the next four years but . . . forever! Forever
Princess is the tenth book in the beloved, bestselling series that inspired the
feature film starring Anne Hathaway and Julie Andrews.
De mannen met de roze driehoek Heinz Heger 1982 Persoonlijk getuigenis van een man
die vanwege zijn homoseksualiteit gevangen werd genomen door de Nazi's en van
1939 tot 1945 in concentratiekampen leefde.
Hush, Hush Becca Fitzpatrick 2015-12-04 Nora Grey is verstandig, slim en
loopt nooit in zeven sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te worden
op Patch. Patch maakt de ene fout na de andere en heeft een verleden dat verre van
brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het beste dat hem ooit is overkomen.
Maar kunnen Nora en Patch een brug slaan tussen hun twee verschillende werelden
als dat betekent dat hun hart op een hartverscheurende manier op de proef wordt
gesteld?
Mijn leven na jou Katherine Center 2019-06-13 ‘Katherine Center weet als geen
ander hoe ze de lezer moet boeien en vasthouden.’ Graeme Simsion, auteur van Het
Rosie project Voor de lezers van Rosie Walsh, Nicholas Sparks en Jojo Moyes Het
leven lacht Margaret Jacobsen toe. Ze is net afgestudeerd, heeft nu al een
geweldige baan, en haar vriend Chip is alles wat ze maar kan wensen. Maar op de
dag dat al Maggies dromen uit lijken te komen, begint een nachtmerrie: Chip, een
jonge piloot, neemt haar mee in een vliegtuig om haar hoog in de lucht een aanzoek
te doen. Maar het vliegtuig crasht. Chip heeft geen schrammetje, Maggie een
dwarslaesie... Als Maggie bijkomt in het ziekenhuis, hoort ze dat ze misschien nooit
meer zal kunnen lopen, en dat is het begin van een lange weg, vol tegenslagen, maar
ook vol hoop. Ze leert dat de nieuwe Maggie misschien anders is dan ze zich had
voorgesteld, maar dat ze sterker is dan ze ooit had kunnen denken, en dat je steun
en liefde op de meest onverwachte plekken kan tegenkomen. De pers over Katherine
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Center ‘Sympathieke personages die het gevecht aangaan met de problemen die het
leven op hun pad gooit. Een wijs boek dat alle tekenen van een bestseller
vertoont.’ Booklist ‘Dit is niet alleen een verhaal over een familietragedie, het is
vooral een les om zoveel mogelijk uit het leven te halen.’ Publishers Weekly
Forthcoming Books Rose Arny 2004
Transcriptie Kate Atkinson 2018-10-01 Kate Atkinsons ‘Transcriptie’ is, in de
woorden van ‘The Telegraph’, een eigenzinnige spionageroman met een schitterend
gevoel voor het absurde. In 1940 laat de achttienjarige Juliet Armstrong zich
aarzelend rekruteren door de binnenlandse spionagedienst MI5. Ze wordt
gedetacheerd naar een obscure afdeling die de activiteiten van een groep profascistische Londenaren in de gaten moet houden. Het werk is grotendeels eentonig,
maar gedurende een paar weken angstaanjagend. Na de oorlog sluit ze dat
hoofdstuk van haar leven voorgoed af. Denkt ze. Tien jaar later woedt er een heel
andere oorlog, tegen een nieuwe vijand. Juliet is inmiddels producent bij de BBC
geworden als ze wordt ingehaald door schimmige figuren die haar het verleden
betaald willen zetten.
Het 13e huis Romina Russell 2015-05-27 'Superspannend, snel, goed geschreven.
Dit is echt een van de meest unieke werelden waarover ik in tijden heb gelezen.' Goodreads.com***** Rhoma Grace is een zestienjarige student met een
ongebruikelijk talent voor het lezen van de sterren. Terwijl haar klasgenoten
metingen nodig hebben om nauwkeurige, astrologische voorspellingen te doen, kan
Rhoma omhoogkijken naar de nachtelijke hemel en zien wat er in het verschiet ligt.
Bij een heftige explosie in het sterrenstelsel slaan de manen van Kreeft uit hun
baan. Het leven op Kreeft verandert hierdoor in een nachtmerrie waarbij duizenden
bewoners de dood vinden. Rho is met stomheid geslagen wanneer zij als nieuwe leider
van de planeet wordt aangewezen. Dan, als er meer planeten het slachtoffer
worden van bizarre natuurrampen, ontdekt Rho een patroon in de sterren. Ze komt
erachter dat Ophiuchus - de verbannen leider van het 13e Huis uit de Zodiaklegende
- is teruggekeerd om de macht over het Zodiak-sterrenstelsel in handen te krijgen.
Rho moet de leiders van de andere Huizen in het sterrenstelsel op de hoogte brengen
van het heersende gevaar. Maar wie zal haar geloven, zo jong en onervaren als ze
is? Wie kan Rho vertrouwen in een universum dat is bepaald door verschillen? En
hoe kan ze 12 verschillende Huizen overtuigen van de noodzaak tot samenwerking?
De ontkoppeling Meg Wolitzer 2015-02-21 Wat zou er gebeuren als alle
vrouwen zich ineens zouden afkeren van intimiteit met hun mannen? Deze intrigerende
vraag werd voor het eerst gesteld in de Griekse tragedie Lysistrata en wordt
door de bekroonde romanschrijfster Meg Wolitzer op meesterlijke wijze verplaatst
naar het heden. Het kan geen toeval zijn dat juist op de school van het kleine
stadje Stellar Plains de prikkelende Griekse komedie Lysistrata wordt
ingestudeerd voor de jaarlijkse toneelopvoering. In dit eeuwenoude verhaal
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verenigden de vrouwen van het strijdende Sparta en Athene zich onderling om hun
mannen te dwingen de oorlog te be indigen. De ontkoppeling speelt zich af in een
moderne buitenwijk in New Jersey waar de vrouwen -een voor een- in een
sprookjesachtige ban raken en zich afkeren van hun mannen. Robby en Dory Lang zijn
een docentenechtpaar dat benijd wordt om hun goede, liefdevolle huwelijk. Toch is
Dory een van de eerste vrouwen die zich -als betoverd- van haar man afwendt,
maar al snel volgt de rest van de vrouwelijke bevolking. Niemand begrijpt de
oorzaak en niemand weet hoe ze hun vertrouwde leven en gevoelens weer terug kan
krijgen. De reactie onder de mannen over het verlies van intimiteit varieert van
woede, verdriet en angst tot onverschilligheid voor de mannen die de verandering
niet hebben opgemerkt. In welke levensfase je je ook bevindt, en wat je eigen ervaring
ook is, iedereen zal zich kunnen identificeren met iemand in deze even betoverende als
enerverende roman.
De beminde Kiera Cass 2020-05-04 Het langverwachte nieuwe boek van
Selection-auteur Kiera Cass Met mooi vormgegeven kaart met quote in de eerste
oplage! Hollis Brite is opgegroeid in Keresken Castle, samen met de andere dochters
van adel, in de hoop de aandacht van de toekomstige koning te trekken. De jonge
koning Jameson van Coroa is eigenlijk nooit op zoek geweest naar een echtgenote,
totdat hij Hollis ontmoet. Als Jameson haar de liefde verklaart, is Hollis dolblij.
Maar terwijl hij haar het hof maakt, realiseert Hollis zich dat de eindeloze
stroom cadeaus en aandacht gepaard gaan met torenhoge verwachtingen. Met een
bezoek van de koning van Isolte in het vooruitzicht, ziet Hollis een kans om aan
Jameson – en zichzelf – te bewijzen dat ze een geschikte koningin is. Maar wanneer ze
een vreemdeling ontmoet die recht in haar hart lijkt te kijken, vraagt Hollis zich af
of een leven met Jameson in het paleis een droom is die uitkomt, of een nachtmerrie
die nooit eindigt. Over de Selection-serie: 'Kiera Cass houdt het spannend tot het
eind, de lezers zitten op het puntje van hun stoel om erachter te komen wie Maxon
uiteindelijk als zijn bruid zal kiezen.' Publishers Weekly 'Een glamourleven vol
rijkdom en een prins als lover: wie wil dat nou niet?!' CosmoGirl
Waarom het is uitgegaan Daniel Handler 2012-10-05 Dit is de doos, Ed. Hier zit
alles in. Twee flessendoppen, een bioscoopkaartje van Greta in the Wild, een briefje
van jou, een lucifersdoosje, je gradenboog, Joans boek, de gejatte suiker, een
speelgoedpick-up, die lelijke oorbellen, een kam van het motel, en de rest van de
spullen. Dit is het, Ed. Dit is het hele verhaal waarom het is uitgegaan. Waarom
het is uitgegaan is een prachtige roman voor iedereen die weleens een gebroken hart
heeft gehad. Daniel Handler (beter bekend onder zijn pseudoniem Lemony Snicket) is
op de middelbare school minstens drie keer gedumpt.
Donkerblauwe woorden Cath Crowley 2017-05-03 Ik had de brief geschreven
voor ik van huis ging, mijn handen bevend terwijl ik de woorden op papier zette. Het
was voornamelijk ik hou van je, met een beetje je kunt het dak op. De perfecte
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liefdesbrief, volgens Lola. In de tweedehandsboekwinkel van Henry's vader staat
een kast met boeken waarin klanten mogen schrijven. Mensen omcirkelen woorden die
ze mooi vinden, onderstrepen zinnen of ze laten boodschappen achter in de kantlijn:
gedachten, vragen, wensen. Sommigen laten brieven achter tussen de bladzijden.
Brieven aan schrijvers, aan (ex-)vrienden of vriendinnen. In deze kast laat Rachel
een liefdesbrief achter voor haar beste vriend Henry, vlak voordat ze gaat
verhuizen...
Books in Print 1991
Een rebelse meid Ru Freeman 2011-12-23 De elfjarige Latha is al sinds haar vijfde
dienstmeid bij de familie Vithanage in Colombo en koestert haar band met Thara, de
dochter des huizes, die even oud is als zij. Ze kent geen ander leven, maar van binnen
weet Latha dat ze, net als Thara, recht heeft op verfijnde dingen als
limoenlimonade en rozenzeep die ze dan ook steelt als niemand kijkt. Latha droomt
van nieuwe sandalen, helemaal van haarzelf, in plaats van de afdankertjes van
Thara, die ze al zo vaak heeft laten repareren. De vernederende manier waarop
mevrouw Vithanage Latha op haar plaats zet als ze deze wens uit, doet iets in
haar knappen. Ze beseft dat ze bovenal dienstmeid is en blijft, dat haar vriendschap
met Thara een illusie is, dat ze onzichtbaar is, dat haar positie niet anders is dan
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die van alle andere dienstmeiden in de Sri Lankaanse standenmaatschappij. Haar
roekeloze reactie blijkt verstrekkende gevolgen te hebben, niet alleen voor
haarzelf, maar ook voor Thara en de andere mensen om haar heen.
Royals Rachel Hawkins 2018-07-11 Royals van Rachel Hawkins Een heerlijke
YA-romance, perfect voor fans van de Selection-serie! Daisy Winters is dol op
scifi, heeft een bijbaantje bij Walmart, houdt ervan haar haar in knalkleuren te
verven en ze heeft een perfecte oudere zus die op het punt staat zich te verloven
met de Schotse kroonprins Alex. Daisy heeft absoluut geen zin in een leven in de
spotlights, maar door toedoen van de tabloids wordt ze gedwongen samen met
haar zus de zomer door te brengen aan het Schotse hof. Daisy vertrekt met grote
tegenzin en hoewel ze haar best doet om uit de problemen te blijven, raakt ze al
snel verstrikt in allerlei onhandige situaties. Onder de hoede van Miles, de
megasnobistische vriend van de jongere broer van de kroonprins, moet ze leren om
zich volgens de koninklijke norm te gedragen. Dat gaat alleen niet zo makkelijk als
diezelfde jongere broer overal waar hij komt voor een schandaal zorgt en Daisy
erin meesleurt. Terwijl ze zich zo goed mogelijk probeert te redden, worden de
verwikkelingen alleen maar groter als ze het ene koninklijke geheim na het andere
ontdekt.
The Engineer 1951
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