Love And Truth Kathryn Perez
Eventually, you will entirely discover a additional experience and exploit by spending more cash. nevertheless when? complete you recognize that you require to acquire
those all needs later having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even
more something like the globe, experience, some places, like history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own grow old to bill reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is Love And Truth Kathryn Perez below.
het verleden weer in het heden terecht. Hun zoektocht naar het magische manuscript
dat de kennis bevat van alle levende soorten op aarde, zorgt voor nieuwe gevaren,
ontmoetingen met oude vijanden en stelt hun allesomvattende liefde voor elkaar
opnieuw op de proef. De reis brengt dit bijzondere paar naar eeuwenoude
familiehuizen en hypermoderne laboratoria, van de paleizen van Venetië tot de
meest hightech wetenschappelijke centra van de wereld. Zullen ze eindelijk
ontdekken wat de heksen al zo veel eeuwen weten?
Trumping Truth Salvador Jimenez Murgua 2019-06-13 When Kellyanne Conway, counselor
to President Trump, coined the phrase “alternative facts” in January 2017,
objectivity in public discourse—the long-held belief in a more or less agreed-upon
set of verifiable truths—went into a tailspin. The use of alternative facts and
narratives quickly became the go-to rhetorical strategy, especially among Trump’s
administration and base. Rebuttals based on fact-checking and hard data were
demoted to mere choices in a media bazaar where consumers are free to source their
own versions of reality. This volume explores the social and political disruption
accompanying the loss of faith in objectivity, along with reflections on the
disregard for truth and honesty, both within the Trump Administration and in
contemporary popular culture.
De tienduizend dingen Maria Dermoût 2015-06-30 Een Moluks eiland, in de nadagen
van de Nederlandse kolonialisering. Felicia, ‘mevrouw van Kleyntjes’, woont alleen
met haar bedienden op een afgelegen plantage aan een baai. Ze herinnert zich de
doden en de levenden, met weemoed maar berustend in haar lot. De tienduizend
dingen werd wereldwijd een groot succes. Toen het in 1958 in de Verenigde Staten
verscheen, duwde het Dr. Zhivago en Breakfast at Tiffany’s uit de
bestsellerlijsten.
Silence, Feminism, Power S. Malhotra 2013-01-11 An interrogation of the oftenunexamined assumption that silence is oppressive, to consider the multiple
possibilities silence enables. The volume features diverse feminist reflections on
the nuanced relationship between silence and voice to foreground the creative,
meditative, generative and resistive power our silences engender.
Darius de Grote is niet oké Adib Khorram 2019-06-13 'Darius de Grote is niet oké'
is een ontroerende young adult-roman over vriendschap tegen het decor van de
betoverende Iraanse stad Yazd. Darius reist met zijn familie af naar Yazd, de
woonplaats van zijn ernstig zieke Iraanse opa. Hij is bang moeilijk te kunnen
aarden in een land waar hij eigenlijk niets mee heeft, en voelt zich
buitengesloten te midden van zijn familie. Hij is het wel gewend - door zijn
depressie heeft hij nooit het gevoel gehad ergens makkelijk in te passen. Totdat
Darius Sohrab ontmoet. Door Sohrab voelt hij zich beter over wie hij is en begint
hij zich steeds meer verbonden te voelen met zijn moederland. 'Darius de Grote is
niet oké' is een ontroerend coming of age-verhaal over vriendschap tegen het decor
van de betoverende Iraanse stad Yazd. De roman werd door Publishers Weekly
uitgeroepen tot een van de beste young adult-boeken van 2018. In Nederland won dit
prachtige boek niet voor niets Beste Boek voor Jongeren in 2020.
Napoleon Adam Zamoyski 2018-09-25 Over niemand is meer geschreven dan Napoleon
Bonaparte, de man die zich tot keizer van de Fransen liet kronen, het gezicht van
Europa voorgoed veranderde en eindigde als balling op Sint-Helena. Toch hebben ook
serieuze historici zich niet weten te onttrekken aan vooroordelen. De Fransen
verheerlijken hem, de Engelsen zijn kritisch en ook in andere landen wordt hij
gevormd naar het beeld dat het beste past in de eigen geschiedenis. In dit boek
ontrafelt meesterhistoricus Adam Zamoyski het verleden op zoek naar de echte
Napoleon - niet de supermens, maar de man. Eind achttiende eeuw was Europa in
oorlog. Er was een botte strijd om de macht aan de gang, waarin elk land handelde
uit eigenbelang, verdragen schond en bondgenoten schaamteloos bedroog. Toen
Napoleon in 1799 eerste consul werd van Frankrijk, was de Republiek die hij erfde
niet veel meer dan een chaos. Vijftien jaar later was de jongen die afkomstig was
van een afgelegen eiland een van de machtigste figuren van Europa. Hij werd als
een messias binnengehaald door het progressieve deel van Europa. Hij moderniseerde
de structuur van de staat en zijn instellingen radicaal. Op basis van een groot
aantal betrouwbare primaire bronnen in hun oorspronkelijke taal ontrafelt Zamoyski
wat Napoleon dreef. In deze briljante evocatie van een man en een tijd haalt hij
de mythe omver en laat ons de man zien die Napoleon Bonaparte was: hoe hij dit
alles bereikte - en hoe hij het uiteindelijk weer ongedaan maakte. Adam Zamoyski
is een van de bekendste historici van het Westen. Hij is van Poolse komaf, werd
geboren in New York en studeerde en werkte in Engeland. Eerder publiceerde hij
onder andere de bestsellers 1812, De ondergang van Napoleon en De fantoomterreur.
Change of Hart M.E. Carter 2018-06-14 My name is Jason Hart. As the best defensive
lineman in the country, I eat, sleep and breathe football. And I like it that way.
I’ve only got a few more years before I’ll have to retire, so expending energy on
anything other than football seems like a waste of time. That is, until I have a
random meeting with a little boy that just lost his father. We have more in common
than you might think and it creates an unlikely bond. As our friendship grows, so
do my feelings for his mother. I know Addison, as a recent widow, isn’t ready to
date again. But I want to get to know her better, in spite of all her rejections.
Is it possible that I, a self-proclaimed bachelor, could be having a Change of
Hart? "Change of Hart is an impressive debut for M.E. Carter. With just the right
mix of sexy and sweet, laugh out loud one-liners and relatable characters, Carter
immerses readers in a story that’s much more than just a romance. I can’t wait to
see what’s next for her." --Brenda Rothert, Bestselling Author of the "Fire on
Ice" series "A fun and refreshing love story that is sure to put a smile on your
face." –Kathryn Perez, Author of “THERAPY”, “Sex Unlimited,” “Love and Truth” and
“Jessica’s Journal” "A sweet, sexy, touching story of romance and friendship.
Definitely a touchdown". –AE Woodward, Author of “Kismet” and “Working Girl” "Real
people get second chances at love too. Beautifully written with humor, romance and
just the right amount of surprise. A must read!" -Dawn L. Chiletz, Author of “The
Contest” Change of Hart is the first book in the bestselling Hart series. The
series continues with: Hart to Heart Matters of the Hart Matters to Me Topics:
contemporary romance, football romance, sports romance, football series, modern
romance, hot romance, emotional romance, widow romance, HEA, strong heroine,
Dallas, heart-warming, happy ending, alpha, romance, pro football, family, love,
dating with kids, Halloween costumes, M.E. Carter, M.E. Carter football, single
woman, single mother, alpha hero, Hart series, celebrity friends.
Study Guide for Book Clubs: American Dirt Kathryn Cope 2020-10-23 An essential
tool for all reading groups! No reading group should be without this book club
companion to Jeanine Cummins’s bestselling novel, American Dirt. This
comprehensive guide includes useful background to the novel, a full plot summary,
discussion of themes & symbols, detailed character notes, thought-provoking
discussion questions, and even a quick quiz. Study Guides for Book Clubs are
designed to help you get the absolute best from your book club meetings. They
enable reading group members to appreciate their chosen book in greater depth than
ever before. Please be aware that this is a companion guide and does not contain
the full text of the novel.
Sociological Abstracts Leo P. Chall 1991
Assertiviteit voor engelen op aarde Doreen Virtue 2015-01-06 Aarde-engelen zijn
intens vriendelijke mensen die het geluk van anderen altijd voor hun eigen welzijn
laten gaan. In Assertiviteit van je engelen leert Doreen Virtue hoe deze mensen
grenzen kunnen stellen zonder hun behulpzame aard geweld aan te doen. Ze vertelt
hoe de angst om nee te zeggen overwonnen kan worden en hoe een Aarde-engel hulp
kan vragen aan de engelen en de mensen om haar heen. Doreens zachte-maar-stevige
aanpak draagt bij aan een groter innerlijk geluk. Assertiviteit van je engelenis
een openbaring voor iedereen die zich assertiever wil opstellen ten opzichte van
geliefden, familie, vrienden en werkrelaties.
Catalog of Copyright Entries Library of Congress. Copyright Office 1962
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven
echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de internationale
lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de

De geheime gasten Benjamin Black 2020-02-27 Terwijl Londen nachtelijke Duitse
bombardementen moet zien te doorstaan, neemt de Britse geheime dienst de Engelse
prinsessen Elizabeth en Margaret onder zijn hoede; de meisjes worden in veiligheid
gebracht in een oud landhuis van de hertog van Edenmore in Ierland. Intussen is
Celia Nashe opgetogen als ze eindelijk wordt overgeplaatst naar MI5. Maar wat ze
zich ook had voorgesteld van haar bijdrage aan de oorlogsinspanningen, niet dit:
een afbrokkelend kasteel in het afgelegen en landelijke Ierland waar ze
kindermeisje moet spelen voor de twee verwende koninklijke wichten. Haar opdracht
blijkt algauw veel spannender te zijn. De plaatselijke bevolking vraagt zich af
wie de meisjes die onder haar hoede vallen precies zijn. En wanneer er opeens een
lijk ligt bij het toegangshek van het landhuis, moet alles in het werk worden
gesteld om de waarheid te achterhalen én moet ze zien te voorkomen dat het een en
ander in de openbaarheid komt.
Laat me nooit alleen Kazuo Ishiguro 2013-07-08 Nobelprijswinnaar Ishiguro schreef
een spannend en verontrustend verhaal dat draait om leerlingen van een kostschool
die worden gekweekt om later als orgaandonor te dienen. ‘Laat me nooit alleen’ van
Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro speelt in Engeland, eind twintigste eeuw. Kathy
is eenendertig en werkt op het platteland in een revalidatiekliniek. Ze heeft haar
vriendschap met Ruth na jaren weer op kunnen pakken toen ze haar verzorger werd na
een orgaandonatie. Ook haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de vrienden door hun gemeenschappelijke lot en
afkomst een bijzondere band hebben – en dat achter hun idyllische jeugd een
donkere werkelijkheid schuilgaat. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde en
gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre bekroond
met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote emotionele
zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld bloot.’ –
Nobelprijscomité 2017
The Question of Women in Chinese Feminism Tani Barlow 2004-03-25 DIVBarlow
documents the history of “woman” as a category in twentieth century Chinese
history, tracing the question of gender through various phases in the literary
career of Ding Ling, a major modern Chinese writer./div
American Queen Sierra Simone 2021-07-04 Mijn naam is Greer Galloway en ik sta ten
dienste van de President. Pas op wie je liefhebt. Dat was het advies dat ik kreeg
toen ik een meisje was. Het advies dat ik tot twee keer toe negeerde en wat me tot
twee keer toe op een compleet gebroken hart kwam te staan. En aangezien ik me niet
voor een derde keer wilde stoten aan dezelfde steen, was ik wel klaar met de
liefde. Voor altijd. Maar President Colchester is niet klaar met mee. Nog lang
niet. Voor mij is hij Ash, de soldaat die ik ooit kuste te midden van een cirkel
van gebroken glas. Ik ben zijn verbroken beloftes en verboden verlangens nog
altijd niet vergeten. Maar het land kent hem als de leider van de Verenigde Staten
van Amerika, als enige verdedigingslinie tussen het volk en een oorlog. Ash wil me
en stuurt zijn beste vriend Embry om me te halen. Hij weet niets van de geheimen
tussen Embry en mij. Van ons verdriet. Van ons verlangen. Van die tweede kus… Al
snel zit ik vast tussen het heden en het verleden, tussen plezier en pijn, en
tussen de twee mannen die net zo naar elkaar verlangen, als dat ze verlangen naar
mij. Onder een duistere deken van oorlog en verraad, vallen wij voor elkaar en
storten ons in een gepassioneerde driehoeksverhouding die de wereld zal doen
veranderen. USA Today bestsellerauteur Sierra Simone komt met een eigentijdse
hertelling van het klassieke verhaal van Koning Arthur, Guinevere en Lancelot.
American Queen is een elegant, onvergetelijk en vooral sexy sprookje.
Lezersreviews op Goodreads: 'Sierra Simone heeft een van de heetste romanceboeken
geschreven sinds… Nou, sinds ooit' 'Ben jij klaar voor dit boek? Nee. Was ik klaar
voor dit boek? Nee. En toch wil ik het dolgraag WEER. HELEMAAL. OPNIEUW. LEZEN.'
'Niets kan je voorbereiden op deze gepassioneerde, intense, wilde rit.'
Lies That Bind Susan D. Blum 2007-01-10 This provocative book explores the
ideology of truth and deception in China, offering a nuanced perspective on social
interaction in different cultural settings. Drawing on decades of fieldwork in
China, Susan D. Blum offers an authoritative examination of rules, expectations,
and beliefs regarding lying and honesty in society. Blum points to a propensity
for deception in Chinese public interactions in situations where people in the
United States would expect truthfulness, yet argues that lying is evaluated within
Chinese society by moral standards different from those of Americans. Chinese, for
example, might emphasize the consequences of speech, Americans the absolute
truthfulness. Blum considers the longstanding values that led to this style of
interaction, as well as more recent factors, such as the government's control over
expression. But Chinese society is not alone in the practice of such customs. The
author observes that many Americans also excel in manipulation of language, yet
find a simultaneous moral absolutism opposed to lying in any form. She also
considers other traditions, including Japanese and Jewish, that struggle to
control the boundaries of lying, balancing human needs with moral values in
contrasting ways. Deception and lying, the book concludes, are distinctively
cultural yet universal—inseparable from what it is to be a human being equipped
with language in all its subtlety.
The Saint Burl Barer 2003-05-30 The now legendary character created by Leslie
Charteris has survived nearly three-quarters of a century of perilous action and
narrow escapes with nary a hair out of place nor the slightest jolt to his
jauntily tipped halo. From his earliest days battling "crooks, blood suckers,
traders in vice and damnation" (and cracking the occasional safe on the side), the
Saint has captured the imaginations of millions. Using the voluminous
correspondence and writings of author Leslie Charteris and examining the many
incarnations of Simon Templar, alias "The Saint," in other media, a detailed
history emerges. Includes plot synopses of the radio and television programs, with
air dates and production credits; descriptions of the movies and their credits; a
bibliography, reviews of the books, and quotes from the principals.
Love and Truth Kathryn Vance-Perez 2013-02-15 Eighteen-year-old Nicole Harrison
has spent her high school years devoted to academics and dance, leaving no time
for a boyfriend and a life. Her parents' shocking divorce causes Nicole to believe
that true love is impossible to find. After spending her life in a small Texas
town, Nicole joins a foreign exchange student dance program in the country where
she was born. After years dreaming about her birthplace, she boldly leaves her
world behind and moves in with a host family on the island of Okinawa in Japan.
She anxiously awaits a year of improving her dance technique while enjoying a
world of new experiences Jonathan Hayes was born to a Japanese mother and American
Marine father via a surrogate in the States. After his father's tragic death in
Iraq when Jonathan was only a baby, his mother moved them back to her home in
Okinawa. As a child, Jonathan's mother immersed him in American culture to honor
his father. His good looks and immense musical talent have left him with no
shortage of female admirers. But after a bad break-up from his girlfriend of two
years, Jonathan plunges into a playboy lifestyle that leads him along a
destructive path. As his wounds begin to slowly heal, he tries regaining his selfrespect by living on the straight and narrow. But his heart remains closed to the
idea of love; that is, until the night he sees the beautiful and innocent Nicole
Harrison, upon the balcony of his neighbor's home. While Nicole tries to navigate
an unfamiliar country, she also has to learn how to navigate the unfamiliar and
unwanted feelings she's developing for Jonathan through some very heart-wrenching
and trying times. Will her fears push him away, or will Jonathan show her the
truth of loyal love...
Books Kids Will Sit Still for 3 Judy Freeman 2006 Keep children on the edge of
their seats with this guide to captivating read-alouds for grades K through 6.
Tips on presentation and references to related titles help you plan effective
programs and instill a love of books and reading.
Het boek des levens Deborah Harkness 2014-08-26 Deborah Harkness Het Boek des
Levens Deel 3 in de Allerzielen-trilogie Diana Bishop, historicus en heks, en haar
geliefde Matthew Clairmont, wetenschapper en vampier, komen na hun avonturen in
love-and-truth-kathryn-perez
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liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van
Taylor Jenkins Reid is een internationale lezersfavoriet, over het leven en de
geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van
stilte eindelijk de waarheid te vertellen over haar glamoureuze, maar door
schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique
Grant benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze
deze kans om naam te maken. In het luxueuze New Yorkse appartement van Evelyn
luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière
in de jaren vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte
besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren tachtig. Evelyn openbaart
een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de
prijs van roem. De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate
het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns leven op tragische en
onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn
Hugo is een betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren
zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee vrouwen worstelen met
de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal
over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde,
geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner.
'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had
gewild. Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke
dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende plotwendingen. Een femme
fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe
en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van
glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die
inmiddels 79 is.’ - Trendalert
Love & Truth Kathryn Perez 2014-10-02 Eighteen year old Nicole Harrison spent her
high school years devoted to academics and dance leaving little time for a life,
let alone a boyfriend. After years of dreaming, she boldly leaves her world behind
in order to expand her dancing abilities and horizon in Okinawa, Japan. After a
bad break-up that left him reeling, American born Jonathan Hayes has immersed
himself in a playboy lifestyle in his mother's home country of Japan. That is,
until the night he sees the beautiful and innocent Nicole on the balcony of his
neighbor's home. One chance moment and one unexpected girl causes Jonathan to
question his bad boy ways once and for all. As Nicole learns to navigate an
unfamiliar country, can she also learn to navigate a complex relationship? And
will Jonathan's past continue to catch up with him, or will he be able to show
Nicole the truth of loyal love?
Ravenzwart Ann Cleeves 2011-08-19 Op een koude januariochtend wordt in de sneeuw
die Shetland bedekt het lichaam gevonden van Catherine Ross. Het zeventienjarige
meisje is gewurgd met een sjaal. Boven het lichaam cirkelt een grote groep raven.
Inspecteur Jimmy Perez ondervraagt als eerste Magnus Tait, de laatste die
Catherine in leven heeft gezien. De plaatselijke bevolking brengt de verdachte ook
in verband met de verdwijning van de elfjarige Catriona Bruce, een aantal jaren
geleden. Voor de bewoners van Shetland is Magnus de gedoodverfde moordenaar. Maar
Perez twijfelt. Is deze eenzame, tragische figuur wel tot moord in staat?
Wat het hart verwoest John Boyne 2017-10-13 De grootse nieuwe roman van de auteur
van De jongen in de gestreepte pyjama en De grote stilte Voor de liefhebbers van
De as van mijn moeder van Frank McCourt Ierland, 1945. Cyril wordt geboren als
bastaardzoon van een verstoten tienermeisje. Het welgestelde echtpaar Avery
adopteert hem, maar Cyril vraagt zich vaak af waarom, want zijn adoptieouders
laten geen gelegenheid onbenut om hem op het hart te drukken dat hij geen echte
Avery is. Hij voelt zich ook geen Avery, en hij voelt zich ook niet thuis in het
katholieke naoorlogse Ierland. Pas als hij de flamboyante charmeur Julian Woodbead
ontmoet, is de eerste stap naar de zoektocht van zijn identiteit gezet – een
zoektocht die hem tot in Amsterdam en New York voert, in een poging het geluk en
de liefde te vinden. John Boyne verbeeldt op fenomenale wijze de verlossende
kracht van de menselijke geest, en laat de lezer en passant voelen hoe onwelkom de
wereld kan zijn voor zoekende zielen. De pers over Wat het hart verwoest
‘Afwisselend slim, geestig en hartverscheurend triest. Dit is een schrijver op de
top van zijn kunnen.’ Mail on Sunday ‘Groots en slim en vaak erg grappig.’ The
Sunday Times ‘Een picareske, ronddwalende odyssee voor de afzonderlijke karakters.
Het boek brandt haast van woede over de levens die worden verwoest door sociale
minachting en zelfhaat. Een aanzienlijke prestatie.’ The Guardian ‘Een episch
verhaal vol verve, humor en liefde. Dit zal een groot publiek aanspreken.’ The
Irish Times ‘Boyne creëert licht in de verdoemenis, en humor in de meest
hartverscheurend trieste situaties. Een fantastische leeservaring.’ Press
Association
De dysasters Kristin Cast 2019-02-27 Geïllustreerde YA vol spanning, romantiek en
superkrachten voor de fans van Marvel Foster Stewart heeft altijd geweten dat ze
anders is. Praten met planten en het beheersen van wolkenformaties zijn geen
dingen waar de meeste zeventienjarigen mee bezig zijn. Het leven van football-ster
Tate Taylor is perfect. Hij heeft nooit nagedacht over zijn 'extra' vaardigheden.
Welke quarterback zou geen nachtzicht willen? Maar in de nacht van hun eerste
ontmoeting brengt een dodelijke tornado hen bij elkaar en worden hun ware
vermogens – de kracht om de elementen te beheersen – gewekt. Dan blijkt Fosters
wetenschapper-vader, Dr. Rick Stewart, hen te willen gebruiken voor zijn eigen
snode plannen. Foster en Tate zullen Dr. Stewart moeten stoppen voordat hij hun
leven en de rest van de wereld vernietigt. De Dysasters is het eerste deel in een
veelbelovende nieuwe serie van internationale bestsellerauteurs P.C. & Kristin
Cast.
De rode tent Anita Diamant 2015-01-23 `De rode tent van Anita Diamant is een
internationale bestseller over liefde, verraad en eeuwenoude vrouwelijke
tradities. Dina, de dochter van Jakob, wordt in de Bijbel slechts terloops
genoemd. In deze meeslepende roman vertelt Anita Diamant Dina's levensverhaal.
Dina wordt opgevoed door vier moeders, Lea, Rachel, Zilpa en Bilha, de dochters
van Laban en de vrouwen van Jakob. Zij wijden haar in in de geheimen van de rode
tent, de plaats waar vrouwen zich drie dagen per maand terugtrekken, tijdens de
nieuwe maan. Ze vertellen elkaar verhalen en geven hun kennis en geheimen door
over geboorte en bevalling, over geneeskrachtige kruiden en over de heilige riten
bij de eerste menstruatie. Dina vindt de liefde in de armen van de zoon van de
koning van Sichem, maar haar geliefde wordt door de zonen van Jakob op lafhartige
wijze vermoord. Gebroken door verdriet vervloekt Dina Jakob en haar broers en
vlucht naar Egypte... 'Indrukwekkend en ingrijpend, over vrouwelijke kracht en
wijsheid en de sterke band tussen vrouwen.' Het Nieuwsblad 'Een prachtig boek
waarin Anita Diamant een wereld schetst waarover de Bijbel weinig vertelt.' De
Telegraaf 'Anita Diamant is een fantastische vertelster met een prachtige,
meeslepende stem.' Libelle
Ovid in the Middle Ages James G. Clark 2011-07-28 Explores the extraordinary
influence of Ovid upon the culture - learned, literary, artistic and popular - of
medieval Europe.
Het allermooiste cadeau Patrick McDonnell 2014-12-31 Het is een bijzondere dag. De
kat Ming wil zijn beste vriend, hond Tibbe, een cadeau geven. Maar wat geef je
iemand die alles al heeft? Prentenboek met kleine, expressieve zwart-wittekeningen
met rood als steunkleur. Vanaf ca. 5 jaar.
Operation Kathryn Immonen 2015-08-12 Tying into the explosive events of ORIGINAL
SIN! In the early 1950s, an alien energy source is discovered in Russia. It s up
to Peggy Carter and Howard Stark to find it
but a newly risen terrorist group
called Hydra is also on the hunt! When the mysterious Woodrow McCord enters the
picture and Howard accidentally causes a UFO to fire on Moscow, Peggy and her team
must go underground. And when they discover a Hydra-run gulag that hides a
mysterious woman just as Soviet scientists open a portal between worlds, an
ancient terror is released! But what is it searching for? The truth behind S.I.N.
is exposed, and Peggy and the gang face impossible decisions with grisly
consequences! Plus: a tale of love and honor starring Peggy Carter and Captain
America! Collecting OPERATION S.I.N. #1-5 and CAPTAIN AMERICA AND THE FIRST
THIRTEEN #1.
Het probleem met Voor Altijd Jennifer L. Armentrout 2018-04-10 Het probleem met
voor altijd’ is een prachtige young adult-roman van Jennifer L. Armentrout.
Mallory heeft zichzelf in haar jeugd aangeleerd zo onzichtbaar mogelijk te zijn.
Hoewel haar leven inmiddels veel beter is geworden, wordt ze alsnog geleid door
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angsten. Dan loopt ze Rider weer tegen het lijf. Ze kent hem van vroeger, uit dat
andere leven. Hij beschermde haar destijds en doet dat nu weer. Maar gaat het met
Rider zelf wel zo goed? Jennifer L. Armentrout beschrijft in ‘Het probleem met
voor altijd’ prachtig de ontwikkeling van een jonge vrouw die haar schulp kruipt.
Liefde van A tot Z S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het vinden van
liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk
heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een
rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de docent van
Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de
enige moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt,
vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze
ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om
minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan
hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken.
Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en
Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van
wonderen en rariteiten.
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Sophie op de daken Katherine Rundell 2020-04-23 Gevierd kinderboekenschrijver
Katherine Rundell verrast opnieuw met een prachtig en meeslepend verhaal over een
meisje in het Parijs van de twintigste eeuw. Katherine Rundell, bekend van Feo en
de wolven en De ontdekkingsreiziger, vertelt in Sophie op de daken een meeslepend
verhaal over familie en doorzettingsvermogen. Opnieuw een schitterende jeugdroman
van een van de belangrijkste Britse kinderboekenauteurs van dit moment. Sophie
overleefde als baby een schipbreuk en iedereen denkt dat ze wees is. Maar Sophie
herinnert zich nog dat haar moeder om hulp zwaaide toen Sophie in een cellokist in
het Kanaal dreef. Volgens haar voogd is het bijna onmogelijk dat haar moeder nog
leeft. Maar ‘bijna onmogelijk’ betekent ‘nog mogelijk’, vindt Sophie. Met de enige
aanwijzing die ze heeft – het adres van de cellomaker – vlucht Sophie naar Parijs.
Daar krijgt ze hulp van Matteo en zijn ‘daklopers’, die in geheime plekken boven
de stad wonen. Maar kunnen ze haar moeder vinden voordat Sophie wordt opgepakt
door de autoriteiten? Of, nog belangrijker, voordat ze de hoop opgeeft? Katherine
Rundells boeken zijn bekroond met grote literaire prijzen, waaronder de Blue Peter
Award, Costa Book Award en Waterstones Children’s Book Prize.
Therapy Kathryn Perez 2014-02-10 Sometimes you have to get lost in order to be
found... I'm needy. I'm broken. Cutting breaks through my numbness, but only opens
more wounds. Depression, bullying, self-harm...that's my reality. Sex and
guys...my escape. The space between the truth and lies is blurred leaving me torn,
lost and confused. And while the monsters that live in my head try to beat me--the
two men that I love try to save me. This is my story of friendship, heartache and
the grueling journey that is mental-illness.
De homesman Glendon Swarthout 2014-07-15 Nebraska, 1850. Boeren en goudzoekers
trekken steeds verder naar het westen maar de winter is zo onbarmhartig dat vier
vrouwelijke pioniers hun verstand verliezen en naar de bewoonde wereld moeten
worden teruggebracht. De ongetrouwde Mary Bee Cuddy heeft geen andere keus dan de
rol van homesman op zich te nemen, en wordt tegen wil en dank bijgestaan door
George Briggs, een onverbeterlijke schooier. Zo begint een bizarre reis vol
beproevingen: Mary en George delen de zorg voor een groep krankzinnige vrouwen,
maar binden ook de strijd aan met de elementen, de eenzaamheid en, bovenal,
elkaar.
Wit als melk rood als bloed Alessandro d' Avenia 2010-11-29 Leo is een doodgewone
zestienjarige jongen, die liever op straat rondhangt met zijn vrienden dan dat hij
op school zit. Tot er een nieuwe docent filosofie voor de klas komt te staan die
zijn passie weet over te brengen op Leo en de andere leerlingen. Hij leert ze
intens te leven en hun dromen na te jagen. De droom van Leo heet Beatrice, het
meisje dat met ¿haar blik de poorten naar het paradijs kan openen¿. Op een dag
verschijnt Beatrice niet meer op school en wordt duidelijk dat ze ongeneeslijk
ziek is. Leo is geschokt en zijn onbezorgde leven schudt op zijn grondvesten. In
Wit als melk, rood als bloed weet Alessandro D¿Avenia binnen te dringen in het
hoofd van een puber ¿ de intense emotie, de honger naar het leven en de
nieuwsgierigheid naar de liefde.
Het verhaal van Dogside Patricia Grace 2013-05-07 Te Rua, een jongeman die bij een
ongeluk een been heeft verloren, woont in een wankel huisje even buiten Dogside,
een dorp aan de kust van Nieuw-Zeeland. Hij brengt zijn tijd door met zwemmen en
kreeften vangen. Aan het einde van het jaar maakt het dorp zich op voor de
millenniumwisseling. Dogside stroomt vol met toeristen die de eerste zonsopgang
van het nieuwe tijdperk willen zien. De dorpsbewoners maken daar dankbaar gebruik
van en zamelen geld in voor een nieuw dorpshuis. Maar dan komt het familiegeheim
uit dat Te Rua bij zich draagt. Het leidt tot grote opschudding in het dorp en
zelfs tot een rechtszaak, waarin Te Rua lijnrecht tegenover zijn eigen
familieleden komt te staan.
Rode klok Leni Zumas 2018-11-07 Leni Zumas’ ‘Rode klok’ speelt zich af in een niet
al te verre toekomst. Abortus is opnieuw illegaal verklaard in de Verenigde
Staten, evenals ivf en adoptie door alleenstaande ouders. Vier vrouwen uit een
klein vissersdorp in de staat Oregon laveren tussen deze nieuwe beperkingen op het
vrouwenlichaam en moederschap. De alleenstaande lerares Ro probeert wanhopig
zwanger te worden voordat ze te oud is. Susan, de gefrustreerde moeder van twee
kleuters, zit vast in een uitzichtloos huwelijk dat haar carrière als advocate in
de kiem heeft gesmoord. De vijftienjarige Mattie is ongewenst zwanger. De
natuurgenezeres Gin kan ze allemaal helpen – totdat zij het slachtoffer dreigt te
worden van een hedendaagse heksenjacht. ‘Rode klok’ is een angstaanjagend
plausibele, meeslepende roman over vrouwen van vlees en bloed: The Handmaid’s Tale
voor het huidige moment.
Economies of Death Patricia J. Lopez 2015-04-24 Economies of Death: Economic
Logics of Killable Life and Grievable Death examines the economic logic involved
in determining whose lives and deaths come to matter and why. Drawing from eight
distinct case studies focused on the killability and grievability of certain
humans, animals, and environmental systems, this book advances an intersectional
theory of economies of death. A key feature of late-modern capitalism is its
tendency to economically order certain human and nonhuman lives and environments,
while appropriating and commodifying certain bodies and spaces in the process.
Spanning the social sciences and humanities in its contributions and scope, each
chapter shows how living beings and places are stripped down to the calculus of
their end, with profound ethical and political implications for these entities and
the world around them. From the genocide in Cambodia to the way some animals are
considered ‘pets’ and others ‘food’; from September 11, 2001 and Afghanistan to
the politics of redemption for prisoners and ex-racehorses in Kentucky, these case
studies draw from and develop an enriched understanding of bio- and necropolitics,
posthumanism, killability and grievability. In drawing together the
objectification of humans, animals and environments (and the power-laden
hierarchies that maintain this objectification), this volume highlights how death
across these subjects informs and responds to broader geo-economic processes. This
book aims to examine the reach of economies of death across such diverse subjects,
challenging readers to consider the every-day calculus they make in determining
whose lives mean more and why.
Zoetbitter Stephanie Danler 2016-10-19 Je ontwikkelt een smaak. Je smaakpalet
wordt een plek op je tong waar je registreert. Waar je woorden creëert voor de
sensaties in je mond. Eten wordt een op taal gebaseerde kunstvorm. Je zult nooit
meer simpelweg eten. Tijdens de benauwde zomer van 2006 laat de 22-jarige Tess
haar alledaagse, provinciale leven achter zich en vertrekt naar New York voor een
nieuwe start. Als plattelandskind is Tess niet opgewassen tegen de losgeslagen
levensstijl van de schreeuwerige New Yorkers. Ze huurt een kamer in Brooklyn en
slaagt erin een baan te vinden als assistent-kelner bij een befaamd restaurant in
Manhattan. Tess sleept je mee door het chaotische, slopende, fascinerende
horecaleven waar ze in belandt, tegen het decor van het genadeloze, rumoerige New
York. Ze leert over oesters, champagne, bourgondische omgangsvormen en het
nachtleven dat begint na sluitingstijd. Net op het moment dat ze de smaak te
pakken krijgt, raakt ze verstrikt in een ingewikkelde maar verleidelijke
driehoeksverhouding met een ingetogen, bloedmooie barman en een oudere collega aan
wie Tess zich vastklampt als een kind aan haar moeder. Zoetbitter is een
zintuiglijke roman over verlangen, smaak en wat er overblijft na ontnuchtering.
Maar boven alles is dit een verhaal over ervaringen: zoet én bitter. Stephanie
Danler (1983) woont in Brooklyn, New York. Ze is afgestudeerd aan de New School in
de richting Creative Writing. Ze werkte als serveerster in het Union Square Café
tot haar roman door een uitgever bij OneWorld ontdekt werd. De rechten van
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Zoetbitter zijn verkocht aan Engeland, China, Duitsland, Taiwan en Nederland. 'Een
boek dat vastgelijmd zit aan je handen terwijl je in één ruk door de pagina's
racet.' ELLE 'Danler creëert een unieke stem op vakkundige wijze - intiem,
vertrouwd, verwonderd en zwaarmoedig. Deze roman is een echte traktatie,
ongetwijfeld volgt er meer.' PUBLISHERS WEEKLY 'Prachtige omschrijvingen van
smaken en diepgaande kennis van eten, wijn en horeca. Danler weet de lezer te
fascineren, te verleiden en te verrijken met sensuele verlangens. Zoals ze zeggen
in het restaurant: pick up!' KIRKUS 'Danler weet de overdonderende sensatie van
het jong-zijn, nieuw in een grote stad te vangen - het wonderlijke daarvan, het
beangstigende, het harde, het ultieme. De manier waarop ze schrijft over eten is
ook een knock-out. Het is prachtig. En je krijgt er trek van.' THE NEW YORK TIMES
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Bijna volmaakt Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 2 - Bijna volmaakt Fool's Gold
lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen te weinig mannen...
Eigenlijk was Liz niet van plan ooit nog haar gezicht te laten zien in haar
geboorteplaats Fool's Gold. Het is namelijk de woonplaats van Ethan Hendrix, de
man die ooit haar grote liefde was. Omdat hij haar jaren geleden heel diep
gekwetst heeft, wil ze hem nooit meer zien. Toch kan ze de noodkreet van haar
nichtjes onmogelijk negeren, en ze keert samen met Tyler, haar elfjarige zoontje,
terug om hen te helpen. Natuurlijk is het onvermijdelijk dat ze Ethan vrijwel
meteen tegen het lijf loopt. Hij is nog altijd onweerstaanbaar en bovendien erg
blij haar te zien. Liz snapt er niets van; hij wilde toch nooit meer iets met haar
te maken hebben - of met zijn zoon? Deel 2 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal
is eerder verschenen en ook los te lezen.
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