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fiction, history, novel, scientific research, as capably as various extra
sorts of books are readily nearby here.
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you remain in the best website to see the amazing book to have.

De groene kust Natalie
Bakopoulos 2013-04-18
Aangrijpend, verstild, levensecht.
Een prachtige roman over het leven
van drie vrouwen op zoek naar het
evenwicht tussen geweten en
voorzichtigheid, tussen heimelijk
verzet en openlijk protest in een
periode in de recente geschiedenis die
voor velen inmiddels al lang
geleden lijkt. In haar schitterende
debuut, gesitueerd in Athene en
Parijs, schetst Natalie
Bakopoulos een prachtig beeld van
drie vrouwen, wier
hartverscheurende levensverhalen
en verzet zich afspelen tegen de
achtergrond van de Griekse
militaire dictatuur in de jaren
zestig van de twintigste eeuw.
Athene, 1967. Terwijl het
overgrote deel van de stad
slaapt, plegen Griekse militairen een
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razendsnel geplande militaire
staatsgreep. In De groene kust zijn
we getuige van deze verwoestende
gebeurtenis en de wrede gevolgen
ervan aan de hand van de verhalen
van drie memorabele personages.
Drie vrouwen, een moeder en haar
twee dochters, wier liefdeslevens
en verzetsdaden zich afspelen tegen
de achtergrond van dit bepalende
maar weinig beschreven moment in de
moderne geschiedenis van
Griekenland. Sophie, een studente
Franse literatuur, die samen met
haar vriendje meegesleurd wordt in
het verzet tegen het regime. Haar
moeder, Eleni, een arts die niet
alleen worstelt met het verlies
van haar man, maar ook met het
verlies van haar passie en
levenslust. En Anna, het jongere
zusje van Sophie, dat een
opmerkelijke verandering ondergaat,
van een bangelijk meisje dat aan
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slapeloosheid lijdt, tot een
bedrogen minnares en fanatieke
studentenactiviste. Drie vrouwen,
die het Grieks-zijn in het hart dragen
en ieder op hun eigen manier
uiteindelijk tot de conclusie komen
dat opgeven geen optie is. De groene
kust is een meeslepende tour de
force met onvergetelijke personages
waarin de auteur de psychologie
van de niet altijd zuivere motieven
prachtig weet te beschrijven.
10 truths en een dare Ashley
Elston 2021-05-20 De
nachtmerrie van elke laatstejaars:
toch n
t afstuderen? Olivia
staat op het punt om als beste
van haar klas af te studeren,
wanneer ze tot haar schrik ontdekt
dat ze een onderdeel van haar
studie nog niet heeft afgerond en
nog maar
n week heeft om dit
voor elkaar te krijgen. En dat
allemaal door een niet ondertekend
formulier... Vrijwilligerswerk bij een
plaatselijk golftoernooi zou haar
uit de brand moeten helpen, maar
dan moet ze er wel voor zorgen
dat haar grote nieuwsgierige
familie er niet achter komt. Dat
blijkt nog een hele uitdaging, want
haar moeder kan iedere stap volgen
met een tracking app op haar
telefoon. Gelukkig kunnen haar
vrienden Sophie, Charlie en Wes
haar helpen dit geheim te bewaren.
Nu kan er niets meer misgaan, toch?
Of schoppen de golfers en die
knappe, maar vooral onbereikbare
jongen toch haar hele plan in de
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war? ‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk?
Absoluut.’ De Leesclub van Alles
over 10 blind dates
Falend licht Stephen Holmes
2019-10-17 Ivan Krastev en
Stephen Holmes geven in Falend
licht een scherpzinnige analyse van
onze politieke cultuur. Het idee, de
belofte, was dat Oost-Europese
landen na de val van de Muur
steeds meer op West-Europa
zouden gaan lijken. Maar anno
2019 worden we wakker in een
wereld waarin het Westen juist
steeds meer inspiratie lijkt te
putten uit de antiliberale
populistische leiders uit de
voormalige Sovjet-Unie. Ergens is
iets verschrikkelijk misgegaan, dat
staat vast. In dit briljante boek,
dat zowel politieke psychologie,
geopolitieke analyse als
cultuurkritiek is, laten Krastev en
Holmes overtuigend zien dat we
terug moeten naar 1989 om de
wereld van vandaag te begrijpen. In
dat jaar werd Oost-Europa min of
meer verplicht het westerse
liberale model over te nemen. De
wrok hierover resulteerde
uiteindelijk in het xenofobe
populisme van vandaag. Ironisch
genoeg lijken de rollen nu
omgedraaid. Het einde van de
geschiedenis bleek het begin van het
tijdperk van imitatie.
Ziel van het zwaard Julie Kagawa
2019-06-18 De demon kamigoroshi
is ontsnapt... Eens in de duizend
jaar, wanneer een nieuw
tijdperkfrom
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aanbreekt, krijgt degene die op dat
moment eigenaar is van een
geheimzinnige perkamentrol een
geweldige kans. Hij of zij kan de
grote Kami-draak aanroepen en een
wens doen. De nieuwe tijd is bijna
daar, en boze krachten zijn eropuit
om de rol in handen te krijgen. Tot
nu toe is het de zestienjarige
Yumeko gelukt de drakenrol uit
handen van de vijand te houden. Ze
is al een eind op weg om haar stukje
van de rol naar de tempel te
brengen, waar het veilig is. Maar
dan dient zich een nieuwe vijand aan:
een levensgevaarlijke demon, die
eeuwenlang gevangen zat in een
vervloekt zwaard, is ontsnapt en
heeft bezit genomen van Kage, de
jongen die had beloofd haar te
beschermen...
Europese Unie John Pinder
2014-04-12 Hoe is de Europese
Unie (EU) ontstaan en gegroeid?
Hoe werkt de EU? Waar is de EU
goed voor? Hoe ziet de toekomst
van de EU eruit? Dit deeltje geeft
op al deze actuele vragen een
overzichtelijk en beknopt
antwoord. De auteurs onderzoeken
de toekomst van de EU en de
uitdagingen en keuzes die haar in de
21ste eeuw te wachten staan.
Elementaire Deeltjes is een serie
boekjes van AUP die kennis
toegankelijk maakt voor een breed
publiek. Het is de manier om snel
kennis op te doen over onderwerpen
die je interesseren. Experts nemen je
mee op een ontdekkingsreis waarbij
elusion-1-claudia-gabel

elk thema in de meest beknopte vorm
volledig uitgediept wordt. De
handige en handzame boekjes geven
altijd antwoord op de vraag: 'Hoe
zit dat nu eigenlijk?'
Leuvense bijdragen 2000
Elusion Claudia Gabel
2014-03-18 The mind-blowing
beginning of a futuristic series
about the seductive nature of a
perfect virtual world and how
far one girl will go to uncover
the truth behind the illusions. A
new technology is sweeping the
country. To enter Elusion®, you
need an app, a visor, and a
wristband, and you'll be virtually
transported to an exotic
destination where adventure comes
without the complications or
consequences of real life. When
there are accusations that
Elusion is addictive and dangerous,
Regan is determined to defend it and
is pulled into incredible new
worlds to discover deeply buried
truths—and to make the ultimate
choice between love and loyalty. .
. . Full of thrilling mystery,
romance, and intriguing
technology, this Inception-inspired
thriller is perfect for fans of
dystopian and sci-fi novels such
as Uglies by Scott Westerfeld,
Matched by Ally Condie, and
Partials by Dan Wells, and is
continued in the sequel,
Etherworld.
Zwartspreuk Claudia Gray
2017-09-26 NadiaDownloaded
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heksen. De magische krachten die ze
heeft, worden overgebracht van
moeder op dochter, maar wanneer
haar moeder van de ene op de andere
dag vertrekt en haar gezin
achterlaat, is Nadia nog maar half
ingewijd in de magie. En dat terwijl
ze die krachten al snel hard nodig
heeft! Om een nieuwe start te
maken, gaan Nadia en haar vader
verhuizen, maar zodra ze hun nieuwe
woonplaats in rijden, voelt ze dat
er iets mis is. Het is overduidelijk
voor haar dat er duistere
krachten aan het werk zijn in
Captive's Sound, maar hoe kan zij
er in haar eentje iets aan doen? Dan
krijgt ze gelukkig hulp van een
knappe, geheimzinnige jongen, die
beweert dat er een vloek op zijn
familie rust...
Het rampzalige verhaal van jou en
mij Jess Rothenberg 2012-10-16
Sterven aan een gebroken hart is
nog maar het begin. Welkom in de
eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt
door Jacob betekent dat het einde
van haar wereld. Letterlijk. Alleen
is Brie nog niet klaar om onder de
zoden te liggen en ze blijft als geest
op aarde. Nu ze D&W is (Dood en
Weg), komt Brie erachter dat liefde
veel ingewikkelder is dan ze ooit
had gedacht. In Half Moon Bay
begint haar familie uit elkaar te
vallen. Haar beste vriendin
verbergt een geheim over Jacob en de
waarheid achter zijn verraad. En
dan is er Patrick, Brie's mysterieuze
nieuwe gids en collega-Verloren
elusion-1-claudia-gabel

Ziel die misschien wel de sleutel tot
haar eeuwige geluk in handen heeft.
Slimme mannen Manu Joseph
2013-02-18 Slimme mannen is een
tragikomische vertelling over
dromen, hoop en wetenschap. De
klerk Ayyan Mani werkt in het
Instituut voor Theorie en
Onderzoek als de laagste
persoonlijke assistent van een
briljante, onoverwinnelijke
astronoom, Arvind Acharya. Om
uit zijn alledaagse mis re te komen,
de moraal van zijn slovende vrouw
een prikkel te geven en zijn tienjarige
zoon Adi zelfvertrouwen te bieden,
weeft Ayyan een steeds dichter web
van verzinsels rond zijn zoontje,
wiens almaar toenemende
hoogbegaafdheid iedereen verrast
Intussen is zijn baas, boegbeeld van
het voorname instituut,
geobsedeerd door een stofdeeltjestheorie waarmee hij het bestaan
van buitenaards leven in hogere
luchtlagen wil bewijzen. Maar hoe
afhankelijk is hij van zijn
persoonlijke assistent? Slimme
mannen is een onderhoudende, soms
schrijnende, soms humoristische, en
steeds meeslepende roman over twee
sterk uiteenlopende slimme mannen:
een klerk die zijn gezin geluk gunt, en
een briljante geleerde die langzaam
maar zeker ten val lijkt te worden
gebracht.
Sneeuw als as Sara Raasch
2017-01-10 Zestien jaar geleden
werd het koninkrijk Winter onder de
voet gelopen door de
Downloaded from

4/14

gestionandohijos.com on
August 12, 2022 by guest

kwaadaardige koning Angra. De
Winterianen werden tot slaaf
gemaakt en hun magie werd hun
afgenomen. Alle hoop is nu
gevestigd op de acht mensen die
wisten te ontsnappen en sindsdien
op de vlucht zijn. Meira was nog
maar een baby toen Winter werd
aangevallen en kent alleen het
leven als vluchteling. De
Winterianen zijn vastbesloten om
hun rijk ooit terug te veroveren en
ondernemen daarvoor gevaarlijke
verkenningstochten, waarbij Meira
tot haar frustratie nooit mee mag.
Dus wanneer ze iets opvangt over
een antiek medaillon dat Winter zijn
magie kan teruggeven, besluit ze er
stiekem achteraan te gaan om
zichzelf te bewijzen. 'Plot en
schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer
aan te bevelen.' - School Library
Journal 'Een nieuwe wereld, een
spannend avontuur en een grote
liefde... alles in
n groot episch
fantasyverhaal.' - Booklist
Het stille blauw Veronica Rossi
2014-10-06 Perry en Aria hebben
voor hun liefde gevochten en hebben
de zware tests van hun leiderschap
doorstaan. Nu zijn ze klaar om een
laatste poging te ondernemen om de
twee kampen samen te brengen in een
nieuwe wereld.Het stille blauw is
het verpletterende derde en laatste
deel in de Wereld zonder hemeltrilogie. De eerste twee delen
waren in de Verenigde Staten en
Engeland een enorm succes en
stonden daar wekenlang hoog in de
elusion-1-claudia-gabel

bestsellerlijsten. De lezersreacties
op de aankondiging van het derde
deel waren overweldigend. Nu De
hongerspelen en de Divergent-serie
zo’n groot succes zijn, blijft de
verfilming van Een wereld zonder
hemel door Warner Bros niet lang
uit.
Duizend kilometer tussen jou en mij
Jennifer E. Smith 2015-01-07
Duizend kilometer tussen jou en mij
is het heerlijke, onweerstaanbare
verhaal van Lucy en Owen die
elkaar in een lift ontmoeten en op
slag verliefd worden. Schrijfster
Jennifer E. Smith, bekend van de
bestseller De statistische
waarschijnlijkheid van liefde op het
eerste gezicht, heeft opnieuw een
prachtige jeugdroman geschreven.
Wanneer de stroom uitvalt in New
York zit Lucy vast in de lift met de
zoon van de conci rge. Lucy kent
Owen nauwelijks, maar al snel
blijkt dat ze een klik hebben. Eenmaal
bevrijd neemt Owen haar mee naar
het dak van hun wolkenkrabber,
waar ze een magnifiek uitzicht
hebben over donker New York. Het
wordt een magische nacht. Met het
licht keert ook de realiteit terug:
Owen verhuist naar de westkust
en Lucy vertrekt naar Schotland.
Betekent dit het einde? Of kan liefde
elke afstand overbruggen? Jennifer
E. Smith groeide op in de buurt van
Chicago en woont in New York. Ze
werkt als redacteur bij een
Amerikaanse uitgeverij. Haar
debuut De statistische
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waarschijnlijkheid van liefde op het
eerste gezicht werd wereldwijd een
groot succes, gevolgd door Happy
m@il. Duizend kilometer tussen jou
en mij is haar derde young adultroman.
Veldslag om een hart + CD / druk
1 Michael De Cock 2014-08-22
Ben je ooit zo verliefd geweest dat
de grond onder je voeten daverde?
Zo verliefd, dat het even duurde
voor je begreep, dat het niet de
grond was die daverde, maar dat jij
het zelf was die op je benen trilde?
Als je dat ooit meemaakte, dan kan
je geloven wat mij overkwam.
0Helena is getrouwd met Menelaos.
Op een dag krijgen ze bezoek van
Paris, zoon van koning Priamos uit
Troje. Helena wordt verliefd op
Paris. Nooit eerder voelde ze de
liefde zo branden in haar borst. Ze
verlaat man en kind en kiest voor
de nieuwe liefde. Samen vertrekken
ze, als twee dieven in de nacht, op
de vleugels van de liefde. Maar
Menelaos wil wraak. Met meer dan
duizend schepen trekt hij naar Troje.
Op zoek naar Helena. Op zoek naar
wraak. 0Het verhaal van Helena
van Troje inspireerde door de
eeuwen heen al tal van auteurs. Nu
is het de beurt aan bekroond
auteur Michael De Cock die het
verhaal bewerkte voor een
hedendaags en jeugdig publiek. Het is
een verhaal over liefde en verraad,
over de eerste vechtscheiding uit de
geschiedenis. Passioneel, intens en
intrigerend. Net zoals bij de vorige
elusion-1-claudia-gabel

Kleine Klassiekers zorgde Gerda
Dendooven voor de illustraties. De
Cock en Dendooven herwerkten
voor deze reeks eerder al de Griekse
Odyssee in 'De Lange weg naar
huis', het verhaal van de
Minotaurus in 'Vliegen tot de
hemel' en de Metamorfosen in'Diep in
het woud'.
Eona Alison Goodman
2011-10-07 Daar waar macht is,
is ook de meeste kans op verraad...
Ooit was ze Eon, een meisje dat
haar leven waagde voor een
droom. Nu is ze Eona en heeft het
land haar nodig om de rechtmatige
keizer op de troon te krijgen. Tot
haar afschuw moet ze een verbond
sluiten met haar grootste vijand,
een vijand die alles wat ze liefheeft
in een handomdraai zou kunnen
vernietigen.
De SS en Nederland N. K. C. A. in 't
Veld 1987
Calamity Brandon Sanderson
2017-01-10 Bijna alle Wrekers
zijn dood of bezweken voor het
duister. Kaalslag maakt hele
steden met de grond gelijk en het
ziet ernaar uit dat Regalia’s snode
plannen alsnog zullen worden
uitgevoerd. David is ervan
overtuigd dat de oplossing van
het problem ligt bij Calamity, de
bloedrode ster aan de hemel die de
veroorzaker lijkt van alle ellende.
Eerst trekt David nog met een paar
getrouwen naar Ildithia, de uit
zoutkristallen opgebouwde stad
die zich langzaam verplaatst
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van achteren af te brokkelen en van
voren weer aan te groeien. Daar
wacht een reeks grimmige
confrontaties, niet alleen met een
oude medestander maar ook met hun
eigen diepste angsten.
Misplaatst Nell Zink 2016-02-03
Misplaatst’ is de weergaloze
roman van Nell Zink, bekend van ‘De
rotskruiper’. 1966, Stillwater
College, Virginia.
Eerstejaarsstudente Peggy valt
als een blok voor Lee, professor,
dichter en afkomstig uit een gegoede
familie. Ze beginnen een verhouding
die gedoemd is te mislukken – zij is
lesbisch, hij is homo – maar die pas
na tien jaar eindigt. Peggy vlucht
met haar driejarige dochtertje
Karen, haar negenjarige zoon Byrdie
laat ze achter. Ze besluit onder te
duiken en neemt de Afro-Amerikaanse
identiteit aan. Wanneer Karen jaren
later een beurs krijgt voor de
universiteit van Virginia, ontmoet
ze eindelijk haar oudere broer
Byrdie, wat culmineert in een
grootse finale. ‘Misplaatst’ is een
opwindende roman van Nell Zink, die
geen taboe schuwt. ‘‘Misplaatst’ is
een Great American Novel.’ – The
Telegraph
Hun beloofde land Ian Buruma
2016-03-03 In Hun beloofde land
vertelt Ian Buruma het verhaal
van zijn grootouders Bernard
Schlesinger en Winifred Regensburg,
de in Londen geboren kinderen van
Duits-Joodse immigranten. Hun
liefde hield zestig jaar stand,
elusion-1-claudia-gabel

hoewel de geliefden jaren van
elkaar gescheiden waren. Want
tijdens de Eerste Wereldoorlog
diende Schlesinger in Frankrijk en het
Midden-Oosten, in de Tweede in
India. Ze schreven elkaar brieven,
bijkans dagelijks, waarin ze
vertelden over hun leven, maar ook
over kunst, muziek en hoop. De
brieven vormen de basis van
Buruma’s verhaal. Hun beloofde
land is een eerbetoon van Ian
Buruma aan zijn grootouders, die
erin geslaagd zijn hun gezin met
toewijding en liefde door twee
wereldoorlogen te loodsen.
Onze eindeloze dagen Claire Fuller
2016-02-16 Dit is het verhaal
van Peggy Hillcoat, in 1975 acht
jaar oud. Tijdens de zomer van dat
jaar gaat ze vaak kamperen met
haar vader, luistert ze eindeloos
naar haar favoriete plaat van The
Railway Children en naar het
betoverende pianospel van haar
moeder. Na een familiecrisis die
Peggy pas veel later zal begrijpen,
neemt haar vader James, een
zogenaamde ‘survivalist’, haar mee
van Londen naar een hut ergens diep
in de bossen van Europa. Hij vertelt
Peggy dat de wereld is vergaan. Ze
zullen met zijn twee n moeten zien
te overleven. En zo bestaat haar
leven ineens alleen nog uit een
zelfgebouwde piano die geen geluid
maakt, een bos waarin alles wat
groeit gebruikt wordt om van te
leven en een klein houten huisje dat
Alles is. Negen jaarDownloaded
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voor de buitenwereld verdwenen.
‘Beeldschoon en bijzonder. Vanaf de
eerste zin grijpt dit verhaal je bij de
keel.’ – The Sunday Times ‘Een
triomf... Fuller heeft een meesterlijk,
spannend sprookje voor
volwassenen geschreven.’ – The
Times ‘Fuller beschrijft de natuur
bedwelmend mooi, in al haar
schoonheid en wreedheid.’ –
Independent
Ik besta niet Cristin Terrill
2013-09-05 Cristin Terrill, Ik
besta niet Het leven lacht de
zestienjarige Marina toe: ze is
populair, heeft veel vrienden en
haar beste vriend is haar
buurjongen James, een wonderkind.
Em heeft niets. Zij zit vast in een
gevangenis met een keihard regime.
Marina en Em hebben een belangrijk
ding gemeen: ze zijn een en dezelfde
persoon. Em leeft vier jaar in de
toekomst, en als ze niets doet dan
zal Marina een gruwelijk leven
tegemoet gaan. Er is maar
n
manier om dat te voorkomen: ze
moet terug in de tijd om haar beste
vriend James, op wie ze stiekem
verliefd is, te vermoorden. Cristin
Terrill is een young adultschrijfster. Ze studeerde
theaterwetenschap, met als
specialisatie Shakespeare. Naast
het schrijven geeft Terrill ook
workshops in creative writing in
haar woonplaats Washington,
D.C. Ik besta niet is haar debuut. De
filmrechten zijn verkocht aan Gold
Circle Entertainment.
elusion-1-claudia-gabel

www.cristinterrill.com `Het meest
verslavende boek dat ik dit jaar heb
gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je
telefoon uit. Trek de stekker uit je
computer. En zeg tegen iedereen dat
je niet thuis bent. Dit boek wil je
namelijk in
n ruk uitlezen!
Spanning, romantiek en een bijna
onmogelijke opdracht: wat wil je
nog meer?' Mel Wallis de Vries
Etherworld Claudia Gabel
2015-03-31 The mind-blowing
action from Elusion, about the
seductive nature of a perfect
virtual world, continues as Regan
goes deeper into the deceptive
world. Full of mystery, romance,
and intriguing technology, this
Inception-inspired thriller is perfect
for fans of dystopian and sci-fi
novels such as Uglies by Scott
Westerfeld, Matched by Ally
Condie, and Partials by Dan Wells.
Regan and her friend Josh now know
the truth about Elusion—but
they, along with Regan's dad and
other uses of Elusion, are stuck
beyond the firewall in bleak
Etherworld. They must fight
Elusion from within, but the longer
they stay, the less likely they'll
be able to return to the real
world. And even if they do escape,
the next battle to stop Elusion
may be even more difficult. They'll
face corporate cover-ups,
personal betrayals, and the
terrifying realization that the
danger may have grown beyond
anyone's control. Downloaded from

8/14

gestionandohijos.com on
August 12, 2022 by guest

Enders Lissa Price 2013-10-18
Het spectaculaire vervolg op
Starters Nu de Bodybank is
vernietigd hoeft Callie haar
lichaam niet meer aan Enders te
verhuren. Alleen merkt ze al snel
dat de Ouweheer nog steeds
controle over haar heeft. De enige
manier om voorgoed van hem af te
zijn is door de chip in haar hoofd
weg te laten halen. Maar als ze
dat doet legt ze definitief het
zwijgen op aan de stem die ze in haar
hoofd hoort. En die zou wel eens
van haar overleden vader kunnen
zijn. Zal ze ooit nog vrij zijn? Over
Starters: 'Lissa Price weet dit
toekomstbeeld zo overtuigend te
brengen dat de rillingen over je rug
lopen.’ De Telegraaf Over de
auteur: Lissa Price schreef eerder
film- en televisiescenario’s. Haar
vorige boek Starters werd in 2012
bekroond met een Crimezone YAThriller Award.
Reboot Amy Tintera 2016-06-15
De zeventienjarige Wren Connolly
werd vijf jaar geleden
neergeschoten. Na 178 minuten
kwam ze weer tot leven – als
Reboot. Reboots zijn ongekend
sterk, snel en onkwetsbaar, maar
hoe langer ze dood zijn geweest hoe
minder menselijk ze terugkeren. Wren
is met haar 178 minuten de
dodelijkste Reboot die er is. Callum
Twee ntwintig daarentegen is nog
praktisch menselijk. Wren moet hem
opleiden tot soldaat, maar
Callum is langzaam, stelt te veel
elusion-1-claudia-gabel

vragen en heeft altijd een glimlach
op zijn gezicht. De training verloopt
moeizaam, maar Callum maakt iets
in haar los. Als ze in zijn buurt is,
voelt ze zich menselijker dan ooit.
Wren heeft nog nooit een bevel
genegeerd, maar wanneer ze het
bevel krijgt om Callum te elimineren
besluit ze alles op alles te zetten
om hem te redden. Lissa Price,
auteur van Starters - Een
bottenbrekende heldin vecht voor
haar leven, haar liefde en voor
wat er nog over is van haar
mensel?kheid in deze frisse k?k op een
wereld waarin alles mis is gegaan.
Veronica Rossi, auteur van Een
wereld zonder hemel - Vol vaart en
aangr?pend… Ik heb dit boek
verslonden!
Een frozen hart Elizabeth Rudnick
2016-02-03 Anna heeft het
grootste deel van haar jeugd
afgezonderd van de wereld in stilte
doorgebracht. Haar ouders zijn
omgekomen bij een ongeluk en haar
zus Elsa - de enige persoon die haar
een greintje liefde had kunnen - tonen
is koud en afstandelijk. Wanneer de
knappe prins Hans naar de stad
komt voor de kroning van Elsa
valt Anna meteen als een blok
voor hem. Maar Hans heeft weinig
goeds in de zin. Wanneer het
oppervlakkige laagje van
vriendelijkheid wegsmelt, vindt
Anna eindelijk de liefde waar ze
altijd bij haar zus naar op zoek
was geweest. Een Frozen Hart
vertelt vanuit vanuit
wisselend
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perspectief het verhaal van Anna
en Hans. Duik dieper in het hoofd van
de twee bekende hoofdrolspelers,
krijg nieuwe inzichten bij deze
moderne klassieker en je zal de film
weer bekijken met andere ogen!
De overstap Veronica Roth
2013-10-16 Voor alle fans van
de internationale bestsellerserie
Divergent van Veronica Roth! De
overstap is het eerste korte
verhaal in een serie van vier,
verteld vanuit Fours perspectief.
Zie de wereld van Divergent door de
ogen van de mysterieuze,
charismatische Tobias Eaton.
Hierbij ontdek je nieuwe feiten over
zijn leven, zijn personality en zijn
relaties.
Het programma Suzanne Young
2015-02-20 ‘Voor de lezer die
houdt van een dystopie
la The
Hunger Games van Suzanne Collins,
is Het Programma van Suzanne
Young misschien wel de beste tip.’ –
NRC Handelsblad ‘Met dit
krachtige psychologische drama
springt Young tussen alle andere
young adults uit.’ – BCCB In de
wereld van Sloane is het uiten van
echte gevoelens verboden, depressie
onder jongeren is een epidemie en de
enige oplossing is het Programma...
Sloane denkt wel twee keer na
voordat ze in het openbaar begint
te huilen. Sinds zelfdoding is
uitgegroeid tot een internationale
epidemie, zou een huilbui haar in het
Programma kunnen doen belanden, de
enige bewezen behandelingsmethode.
elusion-1-claudia-gabel

Ze heeft al een broer verloren, dus
Sloane weet zeker dat haar ouders
er alles aan zullen doen om haar in
leven te houden. Ze weet ook dat
iedereen die het Programma heeft
gevolgd terugkeert met een schone
lei: hun depressies zijn verleden tijd,
maar hetzelfde geldt voor hun
herinneringen. Omdat ze zowel thuis
als op school constant onder
toezicht staat, zorgt Sloane dat
ze zo min mogelijk opvalt en
verbergt ze haar gevoelens zo goed
mogelijk. De enige bij wie Sloane
zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft
beloofd om ervoor te zorgen dat ze
geen van beiden in het Programma
terechtkomen en Sloane weet dat
de liefde tussen hen sterk genoeg is
om allerlei tegenslagen te
weerstaan. Maar ondanks de
beloftes die ze elkaar maken, wordt
het steeds moeilijker om de waarheid
te verbergen. Ze worden alle twee
steeds zwakker, depressie ligt op de
loer. En het Programma zit hun op
de hielen... ‘Een boek om te
verslinden: razendsnel geschreven,
origineel uitgangspunt en een sexy
liefdesverhaal.’ – Booklist ‘Een
aangrijpend verhaal voor fans van
dystopische liefdesverhalen.’ –
Kirkus Reviews
De onverwachte held van kamer
13B Teresa Toten 2015-12-23
Als de 14-jarige Adam tegen zijn
wil naar een serie bijeenkomsten
voor jongeren met een
dwangneurose wordt gestuurd,
verwacht hij niet daar
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halsoverkop verliefd te worden.
Maar zodra hij de iets oudere Robyn
ziet, is hij sprakeloos. Adam raakt
vastbesloten om Robyn te leren
kennen, te helpen en te beschermen.
Dat is nog niet zo makkelijk voor
een tienerjongen met ruzi nde
gescheiden ouders en een lastig
stiefbroertje om over zijn eigen
dwangneurose nog maar te zwijgen.
Teresa Toten weet met liefde en
humor een onvergetelijke held neer
te zetten die, ondanks de obstakels
die hij zelf moet overwinnen, vol
overgave anderen in zijn hart sluit.
Daemon Daniel Suarez
2015-12-30 DAEMON:
superspannende actie en een
onthutsend toekomstbeeld dat
sneller werkelijkheid wordt dan je
denkt. Het begint allemaal als het
overlijdensbericht van Matthew
Sobol online verschijnt... Sobol
was een legendarische
computerspelontwerper. Hij
overleed vroegtijdig maar hij liet
iets achter op internet, een daemon,
dat online overlijdensberichten
scande en een hele reeks
programma's activeerde.
Programma's die geld verplaatsen,
die mensen rekruteren en vermoorden
en maar
n doel beogen: een
totale herziening van de
wereldorde. Daniel Suarez is een
onafhankelijke systeemconsultant
voor de Fortune top duizendbedrijven en heeft software
ontworpen en ontwikkeld voor o.a.
de wapenindustrie en de
elusion-1-claudia-gabel

entertainmentindustrie. Hij is een
fervent gamer, gek op technologie
en hij woont in Los Angeles.
`Daemon is voor romans wat The
Matrix was voor films: de
maatstaf voor toekomstige
romans over technologie.' Rick
Klau, Google
Democratie voor de elite / druk 1
Michael Parenti 2008-09 Kritische
analyse van het politieke systeem
in de Verenigde Staten.
Door de bril van de taal Guy
Deutscher 2012-06-19 Karel V
sprak ooit de woorden: 'Ik spreek
Spaans tot mijn God, Italiaans
tegen de vrouwen, Frans tegen de
mannen en Duits tegen mijn paard.' De
onderliggende these dat
verschillende talen in verschillende
omstandigheden niet even goed te
gebruiken zijn, wordt ook
tegenwoordig nog breed gedragen.
Guy Deutscher daagt ons, in een
prikkelende, toegankelijke en
humoristische stijl, uit om te
onderzoeken of de taal inderdaad
effect heeft op ons wereldbeeld. Hij
neemt de lezer mee op een
ontdekkingsreis door de tijd en over
de hele wereld en gaat in op de
vraag of de taal ons een spiegel
verschaft voor onze culturele
omgeving. Kan deze these
wetenschappelijk onderbouwd
worden? Zijn alle talen even
complex? Of spreken primitieve
volken primitieve talen? Ziet onze
wereld, wanneer men deze in andere
talen beschrijft, er Downloaded
ook anders from
uit?
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Mafkezen en het Asperger-syndroom
Luke Jackson 2012 Aan de hand
van zijn eigen ervaringen vertelt een
dertienjarige jongen over wat het
betekent voor pubers om het
syndroom van Asperger te hebben.
Vanaf ca. 13 jaar.
Het land van vaste gewoonten Ted
Thompson 2015-08-12 American
Beauty in boekvorm, in de traditie
van John Cheever, John Updike en
Richard Yates Volwassen worden
kun je op elke leeftijd. Anders Hill,
60 jaar en bijna met pensioen, voelt
zich opgesloten in ‘het land van
vaste gewoonten’: de afgelegen
gehuchten in Connecticut, die
verbonden worden door de treinen
vol forenzen. Als de studies van
hun zoons zijn afbetaald verlaat
Anders zijn vrouw, koopt een
appartement en begint een nieuw
leven. Al snel vraagt hij zich af of
deze beslissing wel zo verstandig
was. Tijdens een feestje bij vrienden
van zijn ex-vrouw zet hij een
aantal gebeurtenissen in gang die
zowel hilarisch als catastrofaal
uitpakken. Is het leven dat hij de rug
toekeerde misschien j
st wat hij
nodig heeft?
Voor altijd M. Stiefvater
2011-09-15 In Huiver vonden Sam
en Grace elkaar. In Fluister
vochten ze ervoor om samen te
kunnen zijn. In Voor altijd staat er
meer op het spel dan ooit tevoren.
Wolven worden opgejaagd. Levens
komen in gevaar. En kan liefde
overleven als de dood op de loer
elusion-1-claudia-gabel

ligt? Een fascinerende, betoverende,
maar bovenal huiveringwekkende
ontknoping...
Starters Lissa Price 2012-05-25
De wereld is voorgoed veranderd
Callie staat voor een onmogelijke
keuze: Haar ouders zijn dood. Haar
broertje is ernstig ziek. En er is
niemand die ze kan vertrouwen Haar
enige uitweg is de bodybank: een
gewetenloze organisatie die ze
verafschuwt. Ten einde raad gaat
Callie met hen in zee. Ze moet haar
opdracht volbrengen en opgeven is
geen optie.
Disclosure Michael Crichton
2017-04-04 Michael Crichton is
schrijver van de wereldwijde
blockbusters Jurassic Park, The
Lost World, Airframe, Disclosure,
Tijdlijn, Dodelijke afdaling en Zero
Cool. Hij schreef ook de tv-serie
ER. Van Crichtons boeken zijn
dertien films gemaakt en ze zijn in
zesendertig talen vertaald.
Crichton overleed in 2008. Seks is
macht. Michael Crichtons
Disclosure is een opwindende
thriller over een schokkende
seksuele aanklacht die leidt tot
een psychologisch kat-en-muisspel.
De slimme en getalenteerde Meredith
Johnson komt bij Digital
Communications Technology binnen
als het nieuwe afdelingshoofd - een
positie die Tom Sanders dacht te
krijgen. Meredith is Toms
voormalige geliefde, en als ze hem
na kantoortijd uitnodigt in haar
kantoor, probeert ze
hem te from
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verleiden. Tom wijst haar af,
waarna Meredith hem beschuldigt
van seksuele intimidatie. Tom huurt
een doorgewinterde advocaat in,
maar heeft alle schijn tegen zich...
'Een origineel en uitdagend verhaal,'
- People
De schaduw van mijn broer Tom
Avery 2015-08-13 Die eerste keer
dat ik hem zag gilde ik, een klein
geluidloos gilletje, ergens diep van
binnen. De elfjarige Kaia voelt zich
alleen, bevroren, sinds haar broer
vorig jaar stierf. Dan verschijnt een
wilde jongen op school. Hij praat
niet, ze weet zelfs niet hoe hij heet.
Toch zou hij de vriend kunnen zijn die
Kaia zo hard nodig heeft. Dit e-book
is alleen geschikt voor de tablet.
U kunt het niet lezen op een ereader.
Het vuur in mij Erin Stewart
2019-10-18 Het vuur in mij is een
prachtverhaal over een meisje dat
alles verliest tijdens een brand. Een
intens, maar humorvol verhaal,
geschreven door Erin Stewart.
Huisbrand In een vreselijke huisbrand
heeft Ava alles verloren: haar
ouders, haar beste vriendin, haar
thuis en zelfs haar gezicht. Hoe kan
Ava nu nog een normaal leven
leiden? Wie wil er bevriend zijn met
een monster? Ze had niet gerekend op
Piper, een meisje op haar nieuwe
school dat ook een brand
overleefde. Met haar sarcastische,
botte humor krijgt zij Ava
langzaam weer uit haar cocon.
Maar zelfs de stoere Piper is niet zo
elusion-1-claudia-gabel

onaantastbaar als ze lijkt iedereen heeft littekens, maar ze zijn
niet allemaal even makkelijk te zien.
Erin Stewart Het vuur in mij is zo'n
zeldzaam intens verhaal dat je
hardop laat lachen n tot tranen
toe roert. Een prachtverhaal dat
binnenkomt als een mokerslag. Het
is het debuut van de Amerikaanse
Erin Stewart. De vertaalrechten
zijn nog voor verschijnen verkocht
aan 16 landen.
Roddel en achterklap Anna
Godbersen 2015-12-22 Echte
liefde, valse vrienden, roddel en
achterklap: Welkom terug in
Manhattan, 1899 Na het afscheid
van Elizabeth Holland, zoemt het in
de beau monde van New York van de
geruchten over haar vroegtijdige
dood. Alle ogen zijn gericht op
haar naasten: haar ondeugende zus
Diana, die de familie-eer nu moet zien
te redden, haar gedoodverfde
verloofde Henry Schoonmaker, de
verleidelijke Penelope Hayes, in de
startblokken om alles wat haar
beste vriendin achterliet in te pikken
(inclusief Henry), en zelfs
Elizabeths voormalige dienstmeisje,
de sluwe Lina Broud, die bij gebrek
aan afkomst met roddel en
achterklap de buit binnen hoopt te
halen. Terwijl oude vrienden
elkaars rivalen worden, wordt
Manhattans meest exclusieve
incrowd bedreigd door gefluister
uit het verleden.
Regels voor het mensenpark Peter
Sloterdijk 2000 Lezing
van de from
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Duitse filosoof over de noodzaak
van een nieuwe morele codex in het
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licht van ontwikkelingen in de
genetica, en een aantal reacties
daarop.
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