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verstoppen, waar hij misschien veilig zal zijn. Simon kan niet eens blij
zijn met het feit dat zijn kamergenoot en oude rivaal spoorloos
verdwenen is, omdat hij zich zorgen blijft maken over het kwaad. En er
zijn spoken. En vampiers. En verschrikkelijke, duivelse dingen die
proberen om Simon neer te halen. Als je 's werelds krachtigste magiër
bent, kun je nooit even relaxen en genieten.
Het buurmeisje Ruth Rendell 2016-06-07 In de aanloop naar de Tweede
Wereldoorlog werd onder de groene weilanden van Loughton in Essex
een netwerk van tunnels gegraven. Een groep kinderen ontdekt die en
maakt er hun geheime speelplek van. Zeventig jaar later is de wereld
veranderd. Ontwikkelaars hebben het groene landschap voorgoed
veranderd. Vrienden uit het verleden zijn getrouwd, gestorven, verhuisd
of verdwenen. Bij de bouw van een nieuw huis wordt een vreselijke
ontdekking gedaan, een geheim dat tientallen jaren geleden begraven is.
Een overbelaste politie-inspecteur, die zijn handen meer dan vol heeft
aan misdaden in het heden, moet nu een mogelijke moordzaak gaan
onderzoeken... ‘Vintage Rendell en een perfecte kroon op haar vijftigjarig
schrijverschap.’ – THE TIMES
Gemeengoed Ann Patchett 2017-03-09 Op een zondagmiddag in 1964
bezoekt Bert Cousins onuitgenodigd het doopfeestje van Franny Keating.
Voordat het avond wordt, heeft hij met haar moeder Beverley gezoend.

De Potter's Grand Tour Joanna Scott 2015-05-05 Joanna Scott pluist het
vreemde verleden van haar verdwenen overgrootvader uit Scott baseert
zich op brieven, documenten en dagboeken die ze per toeval terugvond
en schetst een verfijnd beeld van een teloorgegane tijd en een
verdwenen man, dat leest als een spannend detectiveverhaal. In 1905
verdwijnt reisorganisator en antiekverzamelaar Armand de Potter in
mysterieuze omstandigheden voor de Griekse kust. Zijn lichaam wordt
nooit teruggevonden en zijn vrouw Aimee moet zijn zaken alleen
afhandelen. Terwijl Joanna zijn leven bij elkaar puzzelt, beseft ze dat niet
alles was zoals hij het had laten uitschijnen. Gelardeerd met brieven en
dagboekfragmenten pendelt het verhaal heen en weer in de tijd en
ruimte en legt een verborgen leven met een valse identiteit, illegale
antiekhandel en zwendelpraktijken bloot. Als jonge, arme Belg was
Armand de Potter zijn geluk in New York gaan beproeven. Hij sjoemelt
en bluft zich hoger op, tot de zaken uit de hand beginnen te lopen en hij
maar één uitweg meer ziet.
Carry On Rainbow Rowell 2016-04-20 Simon Snow wil gewoon relaxen
en genieten van zijn laatste jaar op de Watford School of Magicks, maar
iedereen valt hem lastig. Zijn vriendin heeft het uitgemaakt, zijn beste
vriend is een plaaggeest, en zijn mentor probeert hem in de bergen te
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Het is een stap die uiteindelijk tot het ontbinden van Beverleys huwelijk
zal leiden en die de twee gezinnen tot elkaar zal veroordelen.
Gemeengoed laat zien hoe in een tijdsbestek van vijftig jaar dit ene,
bepalende moment de levens van vier volwassenen en zes kinderen voor
altijd heeft veranderd. Door de zomers die ze samen doorbrengen in
Virginia, bouwen de kinderen van de Cousins en de Keatings een band op
die gebaseerd is op een gemeenschappelijke teleurstelling in hun ouders
en oprechte genegenheid voor elkaar.
MLA International Bibliography of Books and Articles on the Modern
Languages and Literatures Modern Language Association of America
2002 Vols. for 1969- include ACTFL annual bibliography of books and
articles on pedagogy in foreign languages 1969Fiction, 1876-1983: Titles R.R. Bowker Company. Department of
Bibliography 1983
Chicago Tribune Index 2004
Als verlangen liefde wordt Kathleen Woodiwiss 2013-06-27 Engeland,
1585. Op een stormachtige nacht wordt de jonge, beeldschone Elise
Madselin Radborne ontvoerd door de handlangers van Maxim Seymour,
markies van Bradbury en aartsvijand van Elises familie. Maxims
bedienden blijken echter per ongeluk de verkeerde vrouw te hebben
meegenomen. De markies weet niet wat hij met zijn gevangene aan moet.
Ze zouden gezworen vijanden moeten zijn en maken voortdurend ruzie,
maar onder de oppervlakte smeult een passie en aantrekkingskracht die
steeds moeilijker te ontkennen valt. Dan wordt Elise opnieuw gekidnapt
en dreigt Maxim haar kwijt te raken. Hij beseft dat hij hartstochtelijk
verliefd is geworden op deze temperamentvolle schone met haar saffi
erblauwe ogen en haren met de kleur van kersenhout en zet alles op
alles om haar leven te redden...
Niemandsbruid Meg Rosoff 2009-09-20 Niemandsbruid Meg Rosoff De
nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat ze zou trouwen kroop Pell Ridley
in het donker haar bed uit, kuste haar zusters vaarwel, haalde Jack uit de
wind en de regen van de boswei en vertelde hem dat ze weggingen. Al
was het niet waarschijnlijk dat hij bezwaar zou maken, als paard. Op de
ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van
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haar ouderlijk huis. Haar jongste (stief)broertje Bean wil met haar mee.
Samen trekken ze rond door het negentiende-eeuwse Engeland.
Onderweg raakt Pell eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt.
Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een stroper, zigeuners en een
paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige wijze het rauwe leven op
het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
Orfeo Richard Powers 2014-06-26 Orfeo vertelt het verhaal van de
gepensioneerde avant-gardecomponist Peter Els, die zijn verleden in
moet duiken terwijl hij aan het heden probeert te ontsnappen. In een
hernieuwde poging muziek in de meest onverwachte patronen te vinden
(een project waar hij al zijn leven lang aan werkt) heeft Els thuis een
laboratorium opgericht waar hij onderzoek doet naar bacteriële DNA.
Maar dit is Amerika, een paar jaar na 9/11, en Homeland Security heeft
hem in het vizier gekregen.
Woorden schieten tekort Nicci Gerrard 2019-02-01 ‘Een openhartig
boek. Verplichte kost voor iedereen in de zorg maar ook voor ons
allemaal.’ DWDD-Boekenpanel In dit persoonlijke boek onderzoekt Nicci
Gerrard alle aspecten van dementie. Wat is het? Hoe gaat de
maatschappij ermee om en wat zegt de wetenschap erover? Ze put uit
kunst, literatuur en filosofie, neemt je mee in de belevingswereld van de
buitenstaander en in de ervaringen van mensen die zelf deze ziekte
hebben. Want wat betekent het om mens te zijn, om een identiteit te
hebben, om jezelf te zijn en jezelf vervolgens kwijt te raken? ‘Dementie is
een ontmanteling, een uitdoving – een verdwijnen van betekenis. Sinds ik
mijn vader in slow motion heb zien sterven, tot zijn werkelijke dood in
november 2014, ben ik veel bezig geweest met dementie: met degenen
die het hebben en degenen die voor hen zorgen. Dit is een boek vol
verhalen van mensen, zowel verdrietig als optimistisch. Het is een reis
door de schemering en dan de duisternis – en dan verder naar de andere
kant.’ De pers over Woorden schieten tekort ‘Een boek vol liefde en
hartstocht, en met een boodschap: mensen met dementie moeten met
veel meer respect en waardigheid worden behandeld dan nu gebeurt.’
NRC Handelsblad ‘Gerrard schrijft op een prettige, bewogen manier. Ze
is scherp en nietsontziend tegenover alle ellende die het
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alzheimerdomein kenmerkt, maar ze blijft steeds zoeken naar de
mogelijkheid om liefde te ontdekken tussen de slachtoffers en de
omgeving.’ Bert Keizer, Trouw ‘Aangrijpend en tot-op-het-beenmerg
openhartig verhaal over het lot van mensen met dementie. Prachtige,
bedremmelde zinnen.’ De Correspondent
Meer van herinnering Kristin Hannah 2018-05-16 Na twintig jaar
huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat haar man wil scheiden.
Eenzaam vertrekt ze naar Mystic, het kleine stadje waar ze is
opgegroeid. Daar ontmoet ze haar jeugdliefde Nick. Het meer van
herinnering is een meeslepende roman die laat zien dat liefde de diepste
wonden kan helen...
Het monster van essex Sarah Perry 2017-07-17 Boek van het Jaar bij
de British Book Awards 2017 De nummer 1 bestseller van Engeland
Londen 1893: de nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw
leven. Met haar onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en
diens even stoere als charmante gouvernante neemt ze haar intrek in het
stadje Colchester. Tijdens haar enerverende ontdekkingstochten door de
ruige natuur van Essex, op zoek naar een mythisch zeemonster dat het
nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de steile en stugge
dorpsdominee William Ransome, die aanvankelijk niets moet hebben van
deze onconventionele dame uit de Londense society met haar bizarre
voorliefde voor monsters en fossielen. De oerkrachten van aantrekking
en afstoting die daarbij loskomen, dreigen hun beider leven volledig te
ontwrichten. Tegen de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen
in de medische wetenschap en de gepassioneerde strijd tegen de
levensgevaarlijke huisvesting van de Londense armen, heeft Sarah Perry
een roman geschreven met een hele stoet onvergetelijke personages en
spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een
frisse en prikkelende stijl die wemelt van de pakkende beelden:
topliteratuur vol schrijnende en soms ook lyrische momenten, die toch
speels en onderhoudend blijft. Sarah Perry (Essex, 1979) recenseert
literatuur voor The Guardian en The Financial Times. Het monster van
Essex was een fenomenale bestseller in Engeland en Boek van het Jaar
bij de British Book Awards 2017, Waterstones Boek van het Jaar 2016, en
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het werd genomineerd voor acht andere prijzen, waaronder de Costa
Novel Award 2017 en de Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry
woont in Norwich. 'Een van de meest memorabele historische romans
van de afgelopen tien jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het monster van Essex
is een prachtige roman over de werking van het leven, de liefde en het
geloof, over wetenschap, religie, geheimen, mysteries en de
ingewikkelde en onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo
goed geschreven dat de pagina's van binnenuit verlicht lijken te zijn.
Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.' HELEN MACDONALD, AUTEUR
VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische fictie bereikt Perry het
vrijwel onmogelijke: een roman met daarin een wereld die geheel
overeenkomt met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar
personages zijn even modern als in overeenstemming met hun eigen tijd.
Voor een tweede roman is het een schitterende prestatie, waarvoor ze
veel nominaties voor prijzen mag verwachten.' THE INDEPENDENT
Bibliographic Guide to Art and Architecture New York Public
Library. Art and Architecture Division 1975
Books 1988
Geiger Gustaf Skördeman 2021-02-23 Een spectaculaire nieuwe stem uit
Scandinavië Als een oude vrouw net afscheid heeft genomen van haar
kleinkinderen die even op bezoek waren, gaat de telefoon. Ze haast zich
op te nemen. Uit de hoorn klinkt één woord: Geiger. Al tientallen jaren
wacht ze op dit bericht, maar toch komt het onverwacht. Ze weet wat ze
moet doen. De oude vrouw pakt een pistool, schroeft er een
geluiddemper op en loopt naar haar man toe, die nietsvermoedend in zijn
stoel zit. Ze zet de loop tegen zijn achterhoofd, haalt de trekker over, en
verlaat haastig het huis. De schokkende moord in Bromma valt buiten
het werkgebied van politieagente Sara Nowak, maar haar collega's
weten dat ze het slachtoffer kent, en tegen de wil van haar
leidinggevenden sluit ze zich aan bij het onderzoeksteam. De vragen
stapelen zich op en het is duidelijk dat de antwoorden in het verleden
liggen – een verleden waarin ooit een verwoestend plan is gesmeed dat
nu tot een uitbarsting komt.
Een duister koor Sophie Hannah 2014-02-21 Louise heeft hoogoplopende
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ruzie met de buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit
haar slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te helpen. Beeld zij zich
alles in...? Van de ‘koningin van de psychologische thriller’ komt deze
beklemmende standalone, in de stijl van Stephen King. Dit boek kruipt
bij alle lezers onder de huid. Louise woont met haar man Stuart in
Cambridge. Hun zoontje Joseph is net aangenomen op een prestigieuze
koorschool, waardoor ze hem alleen nog in de vakanties zal zien. Louise
is daar helemaal kapot van, maar zo zijn de regels, en Stuart houdt vol
dat dit het beste voor hun kind is. Zonder Joseph thuis is er niets dat
Louise af kan leiden van de hoogoplopende ruzie met hun buurman die ’s
nachts harde muziek draait en Louise uit haar slaap houdt. Politie en
gemeente weigeren te helpen, en uiteindelijk ziet ze maar een oplossing:
ze verhuist naar een vakantiehuis in een idyllisch park en hoopt zo haar
leven weer op orde te krijgen. Maar Louise wordt achtervolgd door
muziek die alleen zij kan horen, gezongen door een koor dat alleen zij
kan zien... Sophie Hannah is een internationaal bestsellerauteur. Haar
ijzersterke psychologische thrillers rondom de zaken van rechercheurs
Simon Waterhouse en Charlie Zailer zijn al in 24 landen verschenen. Ze
debuteerde met ‘Kleine meid’, daarna volgden ‘Gevarenzone’,
‘Moederziel’ (door de BBC verfilmd), ‘De andere helft leeft’, ‘De lege
kamer’, ‘Verborgen gebreken’ en ‘Brandschoon’. ‘Een duister koor’ is een
standalone, waarmee ze bewijst ook andere genres in de vingers te
hebben.
De Potter's Grand Tour Joanna Scott 2014-09-02 A gripping novel about a
seemingly charmed marriage and a mysterious disappearance at sea In
1905, a tourist agent and amateur antiques collector named Armand de
Potter mysteriously disappeared off the coast of Greece. His body is
never recovered and his wife is left to manage his affairs on her own. But
as she starts to piece together his life, she realizes that everything was
not as he had said. Infused with details from letters and diary entries, the
narrative twists forward and backward through time, revealing a lost
world of fake identities, underground antiques networks, and a husband
who wasn't what he seemed. Originally from Belgium, young Armand de
Potter comes to New York without a penny in his pocket. With cunning
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ambition, he quickly makes a name for himself as both a worldwide
travel guide and a trusted—if illegal—antiques dealer. After marrying, he
moves the family to a luxurious villa in Cannes and embraces an
aristocratic life. But as he grows increasingly entangled in the antiques
trade and his touring business begins to falter, Armand's control starts to
fray. As the world closes in, he believes he only has one option left. Told
with masterful narrative agility, De Potter's Grand Tour is a tale as grand
as the tour guide at its center. Drawing on real letters, legal documents,
and a trove of diaries only recently discovered, Joanna Scott points
delicately toward the story's historical basis and unfolds a detective tale
of the highest order.
Conversations with Joanna Scott Michael Lackey 2020-07-15 Joanna
Scott (b. 1960) has been one of America’s leading writers since the
1990s. Both critically acclaimed and winner of numerous prestigious
awards, Scott’s unique and probing vision and masterful writing has
inspired readers to adjust their perceptions of life and of themselves. Her
fiction jolts and illuminates, frequently exposing the degree to which the
perverse is natural and the ordinary is twisted and demented.
Conversations with Joanna Scott presents eighteen interviews that span
two decades and are as much about the process of reading as they are
about writing. Witty, probing, wide-ranging, and insightful, Scott’s offthe-cuff observations about literature and life are as thought-provoking
as some of the most memorable lines and scenes in her fiction. Not only
shedding new light on Scott’s fiction, Conversations with Joanna Scott
also illuminates enduring areas of inquiry, like the challenge of trying to
make art out of sentences; the effort to recover and imagine lost stories
from the past; the changing status of the literary imagination; fictional
portraiture and the productive possibilities that come from blending
biography and fiction; and concerns about literacy. Joanna Scott has
made her name through brilliant, award-winning novels, but this volume
clarifies why she is also one of America’s leading public intellectuals and
an astute critic of literature and culture.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K.
Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia
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zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze
kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit
heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het
weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen
en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk
maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt
haar dagen door met het ontcijferen van haar moeders laatste
boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip
op de werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt
goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het
weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te
herenigen met de rest van haar familie op zijn immense landgoed. Het
enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen
wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een
huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar
verloren familie en haar moeder te weten te komen. Maar elke familie
heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het
sleept je mee, breekt je hart en geeft ook hoop. Een betoverend mooi
boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely
Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een
aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’
ThrillZone.nl
Doodgewone helden Scott Turow 2021-02-04 Stewart schrikt als hij
erachter komt dat zijn vader berecht is voor oorlogsmisdaden tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Hij had zijn vader altijd als held gezien die zijn
moeder uit een concentratiekamp wist te bevrijden. Hij wil meer te
weten komen over zijn vader en probeert zijn oorlogstijd te ontrafelen
door de archieven in te duiken. Zal Steward de keuzes uit zijn vaders
verleden weten te begrijpen of roept het alleen maar meer vragen op? In
‘Doodgewone helden’ geeft Turow een ontroerend beeld van een officier
in de oorlog en de zoektocht van zijn zoon. Scott Turow (1949) is naast
schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn
rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’.
‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met
de-potters-grand-tour-a-novel-joanna-scott

Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’
en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te
denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken
vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van
de Verenigde Staten.
The Publishers Weekly 2002
New Books on Women, Gender and Feminism 2013
Wat we niet vertelden Lara Prescott 2019-09-24 1956. Boris Pasternak
legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter Zhivago, wetend dat het
Russische volk hem nooit zal kunnen lezen. De CIA wil het boek, op het
hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor
deze missie worden twee secretaresses uit de typeklas van de CIA
gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde nieuweling Irina. Hun
opdracht: de Russische editie koste wat kost Rusland in smokkelen en
verspreiden. Geen gemakkelijke opdracht, maar ze mogen niet falen - dit
boek kan de koers van de wereldgeschiedenis bepalen.
New Books on Women and Feminism 2013
Meneer Pip Lloyd Jones 2010-09-14 De dertienjarige Matilda woont op
het eiland Bougainville in de Grote Oceaan. Op deze idyllische plek
woedt al enkele jaren een allesvernietigende burgeroorlog, die het
alledaagse leven totaal heeft ontregeld. Al zesentachtig dagen heeft
Matilda niet naar choool kunnen gaan, totdat meneer Watts, de enige
blanke man in het dorp, de school weer opent. Zijn gebrek aan
leservaring besluit hij te compenseren door elke dag een hoofdstuk uit
Great Expectations van Charles Dickens voor te lezen. Niet alleen de
kinderen raken in de ban van de avonturen van Pip, ook de andere
dorpsbewoners komen naar de school om de verhalen te horen. Maar op
een eiland waar oorlog domineert, heeft de kracht van literatuur
verstrekkende gevolgen. Meneer Pip is een duizelingwekkende prestatie.
Een overgetelijke roman over liefde en verraad, over de betekenis van
namen en de uiteindelijke overwinning van de verbeelding.
Tourmaline Joanna Scott 2002 A vividly imagined new novel from awardwinning Scott. In the mid-1950s, an American family travels to an island
off the coast of Italy to make a fortune in gemstones.
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De ravenmeester Christopher Skaife 2018-10-24 De raven van de Tower
of London mogen nooit verdwijnen Een van de vele legendes over de
raven zegt dat als er niet minstens zes raven binnen de Tower wonen, de
Tower én de monarchie zullen vallen. Maar raven zijn intelligente vogels,
die zich niet laten niet dwingen. Ze moeten het zo prettig hebben, dat ze
wíllen blijven. Christopher Skaife is een van de 37 Yeoman Warders van
de Tower of London. Hij is als enige de Ravenmaster. Het is zijn taak om
te zorgen dat de raven het naar hun zin hebben, en dat is een dagtaak.
Ze worden gevoed met noten, bessen, muizen, ratten, kippen en in bloed
gedrenkte biscuitjes. Skaife aait ze over hun snavel, krabbelt ze in hun
nekveren en praat met ze. Iedere avond fluit hij een speciale melodie die
de raven zegt dat het bedtijd is. Ze vliegen naar de ruime kooien waarin
ze de nacht doorbrengen, beschermd tegen roofdieren zoals vossen. De
ravenmeester getuigt van de innige en inspirerende vriendschap tussen
de raven en hun meester. Skaife vertelt over het gedrag van de vogels,
de pikorde, hun kuren en de trucjes die ze met je uithalen. Het resultaat
is een meeslepend verhaal dat je zal verrassen en betoveren, en dat laat
zien wie de echte bewakers zijn van de Tower.
Canadian Books in Print Marian Butler 2000
Gangsterland Tod Goldberg 2016-01-05 Sal Cupertine is een beruchte
maffiamoordenaar in Chicago. De politie weet nooit ook maar bij hem in
de buurt te komen. Totdat hij zichzelf een keer verliest en drie
undercover FBI-agenten vermoordt. Sal stemt in met een wild plan om
zijn huid te redden. Wat plastische chirurgie en een flinke studie later
bestaat Sal Cupertine bestaat niet meer. Hij is rabbijn David Cohen
geworden, voorganger van een grote synagoge in Las Vegas. Hij geniet
van zijn nieuwe rol en citeert naar hartenlust uit de Thora, al slipt er wel
eens een tekst van Bruce Springsteen tussendoor. Maar de maffia van
Las Vegas heeft grote plannen met de rabbijn. En de FBI-agent die op
eigen houtje achter hem aan zit, lijkt evenmin van plan Sal met rust te
laten...
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
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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.
Een nieuwe zomer, een nieuw begin Morgan Matson 2013-07-31 De 17jarige Taylor is van plan haar zomer aan het zwembad door te brengen,
maar dan hoort ze dat haar vader nog maar enkele maanden te leven
heeft. Hij wil de zomer met zijn gezin doorbrengen in hun huisje aan het
meer, een plek waar ze in geen jaren zijn geweest. De plek ook waar
Taylor vijf jaar geleden haar eerste vriendje en haar beste vriendin heeft
achtergelaten met het idee nooit meer terug te keren. Nu krijgt ze
ongewild een tweede kans met familie, met vrienden en in de liefde.
Forthcoming Books Rose Arny 2003-12
Bezeten stad Stephen King 2014-12-12 Op een ochtend leken alle
bewoners van het dorpje Salem's Lot verdwenen. Vijfentwintig jaar later
kennen slechts twee mensen het verschrikkelijke geheim. Een van hen is
de schrijver Ben Mears die weet dat hij de enige is die het verwoestende
kwaad eventueel kan stoppen... `Stephen King is een regelrecht
fenomeen.' De Morgen Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd
verhalen geschreven, waaronder vijftig thriller- en fantasytitels, alle
wereldwijde bestsellers en vrijwel allemaal verfilmd.
Overlevingslied Paul Tremblay 2020-10-27 In de huiveringwekkende
thriller Overlevingslied toont Paul Tremblay, de favoriete schrijver van
Stephen King, zijn meesterlijke vertelkunst. Overlevingslied is een
griezelig horrorverhaal van Paul Tremblay, een van de favoriete
schrijvers van Stephen King en winnaar van de Bram Stoker award voor
Superior Fiction in 2018. Massachusetts wordt geteisterd door een
verraderlijk virus met de symptomen van hondsdolheid en dat wordt
verspreid door speeksel. Maar in tegenstelling tot hondsdolheid, heeft
deze ongekende ziekte een angstaanjagend korte incubatietijd van een
uur. Besmette patiënten worden knettergek en ervaren een drang om
zoveel mogelijk andere mensen te bijten en infecteren, vooraleer hen een
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onvermijdelijke dood wacht. De ziekenhuis zijn overvol, de hysterie is
uitgebroken, mensen leven in quarantaine en een avondklok is ingesteld.
En toch lijken de noodprotocollen van de regering te haperen. Dokter
Ramola "Rams" Sherman, een zachtaardige kinderarts krijgt een
hysterische oproep van haar hoogzwangere vriendin, Nathalie. Nathalie’s
man is vermoord, nadat hij venijnig aangevallen werd door een besmette
buur. In een poging haar man te redden, werd ook Nathalie gebeten.
Zullen Nathalie en Rams de huiveringwekkende, en soms dodelijke
uitdagingen op hun pad overwinnen en zullen ze het leven van Nathalie
en haar ongeboren kind kunnen redden? “Paul Tremblay scared the
living hell out of me, and I'm pretty hard to scare.” Stephen King
Various Antidotes Joanna Scott 1994 This collection of stories by the
author of Arrogance contains tales featuring real and imaginary figures
drawn from the history of science and medicine and capturing their
peculiar obsessions. Tour.
Liefde is voor losers Wibke Brueggeman 2020-07-01 De vijftienjarige
Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen.
Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen
en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat doe
je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet
bepaald een keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young Adultboek in de traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat
liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat
denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in
de war schopt. Vlijmscherp en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het
leven en wat haar overkomt op in haar dagboek. Ze is de volgende in een
reeks sterke vrouwen als Bridget Jones en Georgia Nicholson, maar dan
van nu. Wibke Brueggemann woont tegenwoordig in Londen, maar ze
groeide op in Duitsland en de Verenigde Staten. 'Liefde is voor losers' is
haar debuut.
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
de-potters-grand-tour-a-novel-joanna-scott

geschiedenis van de filosofie door.
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 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 carrière, want naast schrijfster werkt ze ook bij een
organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar
man en vier kinderen in Californië.
Dora Bruder Patrick Modiano 1999 In 1988 Patrick Modiano stumbled
across an ad between the stock market report and a story of a school
visit to Marchal Ptain in the personal columns of Paris Soir from
December 31, 1941: "We are looking for a young girl, Dora Bruder, 15
years old, five feet tall, round face, gray-brown eyes, gray sportscoat,
burgundy pullover, navy blue hat and skirt, brown athletic shoes. Send
all information to Mr. and Mrs. Bruder, 41, Boulevard Ornano, Paris."
Placed by the parents of a 15-year-old Jewish girl who had run away from
her convent school just before New Year's Eve, this ad set Modiano on a
quest to find out everything he could about Dora Bruder and why she ran
away from the Catholic boarding school that had been hiding her. He
found only one other official mention of her name: on a list of Jews
deported from Paris to Auschwitz in September 1942. With no knowledge
of Dora Bruder aside from these two records of disappearances, Modiano
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year-old Jewish girl who had run away from her convent school just
before New Year's Eve, this ad set Modiano on a quest to find out
everything he could about Dora Bruder and why she ran away from the
Catholic boarding school that had been hiding her. He found only one
other official mention of her name: on a list of Jews deported from Paris
to Auschwitz in September 1942. With no knowledge of Dora Bruder
aside from these two records of disappearances, Modiano continued to
dig for fragments from Dora's past. What little he found in official
records or through remaining family members, Modiano transforms into
a meditation on the immense losses of the period--lost people, lost
stories, and lost history. As he tries to find connections to Dora, Modiano
delivers a moving account of the ten-year investigation that took him
back to the sights and sounds of Paris under the Occupation and the
paranoia of the Ptain regime. In his efforts to exhume her from the past,
Modiano realizes that he must come to terms with the specters of his
own troubled adolescence. The result is a montage of creative and
historical material that unfolds as a moving rumination on loss.
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