The Promise Nikita Singh
Eventually, you will entirely discover a additional experience and capability by spending more cash. yet when? do you allow that you require to acquire those all
needs when having significantly cash? Why dont you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will lead you to comprehend even more
with reference to the globe, experience, some places, next history, amusement, and a lot more?
It is your agreed own epoch to law reviewing habit. along with guides you could enjoy now is The Promise Nikita Singh below.

Bombay, iedereen zal zeggen dat Toren A helemaal pucca is. Het gebouw is dan wel
omringd door sloppenwijken en er razen ook continu vliegtuigen over, toch is het
al vijftig jaar lang pucca. Maar Bombay is veranderd in die lange tijd, en niet
alleen van naam. Mumbai is nu een stad in ontwikkeling, bevolkt door welvarende
Indiërs die in het buitenland steenrijk zijn geworden. Wanneer projectontwikkelaar
Dharmen Shah de bewoners van Toren A probeert uit te kopen om er luxueuze
appartementen te bouwen, is zijn bod meer dan genereus. Maar lang niet iedereen
accepteert het bod: velen wonen al hun hele leven in het gebouw en zijn bovendien
op leeftijd. De spanningen tussen de doorgaans zo beleefde bewoners van Toren A
komen tot een kookpunt wanneer ze een voor een toch voor het geld zwichten,
behalve de halsstarrige leraar Masterji. Het wordt steeds duidelijker dat het
gevaarlijk is om Shah ook maar iets te weigeren en als de deadline voor de verkoop
nadert, veranderen Masterjis buren in vijanden, en zijn vrienden in
samenzweerders. De laatste man in de toren is een innovatieve en spannende roman
over geld en macht, luxe en verlies, hebzucht en moord. Een weergaloos boek over
een man die weigert zich aan te passen aan een snel veranderende wereld.
Ontzettend irritant Andy Griffiths 2020-03-30 Is dit boek iets voor jou? Doe deze
test! Vraag jij tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind jij het
leuk om mensen gek te maken door hen de hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd
extra lang de douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen te stellen waar
niemand op kan antwoorden? Slinger jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief
antwoord is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend irritant persoon. Dit
is echt een boek voor jou. 1-2 Jij bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt
een boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om irritante dingen te doen.
Dit is echt een boek voor jou. Een boek vol avonturen van Andy met een irritante
vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar kampeerbed.
Slapen op Jupiter Anuradha Roy 2016-03-23 Nomi wordt als kind van acht weggenomen
van haar familie en opgenomen in een ashram, waar een charismatische en
imponerende goeroe de leiding heeft. Achter de charme van Guruji gaat echter een
roofzuchtige dreiging schuil, en Nomi ziet en beleeft gevaar dat ze met haar jonge
geest geen plek kan geven. Twintig jaar later keert Nomi terug naar het stadje
waar de ashram zich bevond, Jarmuli. Het voorheen spirituele hart van India, het
centrum van de genezing, heeft plaatsgemaakt voor een bruisende trekpleister voor
koopmannen, bezoekers en vrolijke toeristen die hun dromen najagen te midden van
de tempels uit haar jeugd. Op zoek naar wat er gebeurde met haar familie al die
jaren terug wordt het geweld dat roert onder de serene oppervlakte van het stadje
langzaam zichtbaar. Wanneer ze terugkomt bij de ashram, die nog altijd bezit van
haar heeft in haar dromen, ontdekt Nomi dat sommige littekens niet uit te wassen
zijn. Anuradha Roy bereikte met Een atlas van onmogelijk verlangen maar liefst
zestien landen en het debuut werd door World Literature Today benoemd tot een van
de zestig meest invloedrijke boeken over het India van de moderne tijd. Haar
tweede roman, The Folded Earth, ontving de Hindu Literary Prize in 2011, de
Economic Crossword Prize in 2012 en belandde op de longlist van de Asian Literary
Prize. Met haar derde boek, Slapen op Jupiter, werd zij genomineerd voor de Man
Booker Prize 2015 en begin 2016 won zij de DSC Prize for South Asian Literature.
‘Roy heeft het meest krachtige wapen uit het arsenaal van een schrijver gebruikt de vorm van de roman, met zijn vermogen om tegelijkertijd universeel en specifiek
te zijn - om onbevreesd het verborgen gezicht van de Indiase spiritualiteit te
ontmaskeren in tijden waarin seksueel misbruik hoogtij viert.’ The Guardian ‘De
thema’s van ontnomen onschuld, de uitvlucht in verbeelding en de neiging om dingen
te negeren worden subtiel en met gevoel behandeld in een van de beste verhalen van
de afgelopen jaren. Anuradha Roy levert met dit poëtische werk van verlichtend
proza een belangrijke bijdrage aan een essentieel debat en verdient een groot
lezerspubliek in India en daarbuiten.’ Independent ‘Door het accent te leggen op
geweld tegen vrouwen en kinderen is Roys boek niet alleen ongelofelijk punctueel,
maar ook buitengewoon dapper.’ The National Uit het juryrapport van DSC Prize for
South Asian Literature 2016: ‘Wij kozen Slapen op Jupiter van Anuradha Roy vanwege
de elegantie, flair en leesbaarheid. Talrijke ethische kwesties worden op een
bondige manier aan de orde gesteld door middel van een lovenswaardige bewoording.’
Miss Laila, gewapend & gevaarlijk Manu Joseph 2018-05-16 In Mumbai stort een
gebouw in. Onder het puin ligt een man die iets mompelt over een jong stel dat een
aanslag wil plegen. Elders volgt een agent van de Inlichtingendienst twee
terreurverdachten op de voet. Eén van hen is Laila, die volgens familie en
vrienden nog geen vlieg kwaad zou doen. Wat volgt is een zenuwslopende
achtervolgingsroman die diep is geworteld in de problematiek van het hedendaagse
India. Net als in zijn bestseller Het onzichtbare geluk van andere mensen
balanceert Manu Joseph op meesterlijke wijze tussen tragiek en humor. ‘Een
fantastische roman, Murakami-achtig. We raken er niet over uitgepraat.’ Het DWDDboekenpanel over Het onzichtbare geluk van andere mensen
If It’s Not Forever Durjoy Datta 2013-09-15 To the everlasting power of love . . .
When Deb, an author and publisher, survives the bomb blasts at Chandni Chowk, he
knows his life is nothing short of a miracle. And though he escapes with minor
injuries, he is haunted by the images and voices that he heard on that unfortunate
day. Even as he recovers, his feet take him to where the blasts took place. From
the burnt remains he discovers a diary. It seems to belong to a dead man who was
deeply in love with a girl. As he reads the heartbreaking narrative, he knows that
this story must never be left incomplete. Thus begins Deb’s journey with his
girlfriend, Avantika, and his best friend, Shrey, to hand over the diary to the
man’s beloved. Highly engrossing and powerfully told, If It’s Not Forever . . .
tells an unforgettable tale of love and life.
The Unreasonable Fellows Myshkin Ingawala 2014-01-15 To achieve what you want to,
to do what you truly believe in, you’ve got to be unreasonable! How many of us
dream about changing the world when we grow up? How many of us actually have the
courage to take the path less trodden? The Unreasonable Fellows chronicles the
journeys of ten social and environmental entrepreneurs who, with their go-getting
attitude and passionate ventures, are doing their bit to make the world a better
place. It is an inspiring account of how, despite the initial setbacks, these
fiery men and women refused to give up. Instead, they learnt from each of their
failures and turned it into success. This book teaches you to do the same and to
never ever give up!
De trotse bedelaars Albert Cossery 2021 Een vroegere docent die uit eigen keuze
bedelaar is geworden, overtuigt door zijn levenswijze een rechercheur van de
waarde van een bestaan onder levenslustige trotse armen.
De Taliban cricketclub T.N. Murari 2012-11-12 Rukhsana is journaliste in
Afghanistan, en zorgt voor haar zieke moeder en jongere broer. Dan wordt ze
opgeroepen door de taliban en erop gewezen dat ze alleen onder hun toezicht haar
beroep zou mogen uitoefenen. Ook wordt ze op de hoogte gesteld van het nieuwste
plan van de talibanleiders. De minister wil een crickettoernooi organiseren om de

One small thing Erin Watt 2019-10-22 One small thing is een meeslepend verhaal van
de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar
overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te
vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase:
knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun
onvergetelijke nacht heeft enorme gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te
hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
Vurige adem Maya Banks 2018-11-06 Zijn gevoelens voor haar laten zich niet langer
temmen... In haar tienerjaren werd Eliza Cummings achtervolgd en lastiggevallen
door een psychopaat. Tot ze de moed vond terug te vechten en de politie hielp haar
belager achter slot en grendel te zetten. Nu, jaren later, ontvangt ze het
verschrikkelijke bericht dat hij is vrijgelaten. Het zal een kwestie van tijd zijn
voordat hij haar opspoort, en dus ziet ze maar één uitweg: vluchten... Wade
Sterling houdt iedereen op een afstand en wordt het liefst met rust gelaten. Maar
als hij ontdekt dat Eliza, de enige vrouw die hem ooit echt heeft weten te raken,
in nood is, laat hij zijn beheerste, degelijke façade vallen. Zijn gevoelens voor
haar laaien in alle heftigheid op. Hij zal alles op alles zetten om haar te
beschermen, want ze hoort bij hem!
Het meest fantastische liefdesverhaal al Lucy Robinson 2012-02-06 Fran ligt te
stinken in haar bed. Ze heeft zich er al bijna drie weken vrijwel non-stop in
verschanst, sinds haar buitengewoon knappe en getalenteerde vriendje haar
trakteerde op een speciaal verjaardagsetentje, waarbij hij liefdevol haar gezicht
in zijn handen nam en vertelde dat hij haar nooit meer wilde zien. Fran heeft een
ingewikkelde stalkactie opgezet om te achterhalen waarom hij haar met zo veel
ceremonieel heeft gedumpt. Maar hoe dieper ze graaft, hoe stuitender de
ontdekkingen zijn die ze doet. Om alles nog erger te maken zit Fran midden in een
carrièrecrisis van epische proporties, heeft ze een moeder wier drinkgewoontes
danig uit de hand beginnen te lopen en een kat wiens levensmissie het is om haar
van het leven te beroven.Net als alles niet erger lijkt te kunnen worden, slaan
haar vrienden de handen ineen en smeden een plan om Fran te redden. Het plan
klinkt als een Heel Erg Slecht Idee. Maar heeft ze eigenlijk nog wel een keus?
The Promise Nikita Singh 2014-01-15 Two people, two lives, one unfulfilled promise
. . . She, smiles wide, and her happiness brightens up the world around her.
Elusive, charismatic and incredibly rich, He runs away from his past and the grief
it brings with it. She is capable of breaking down all his barriers, imploring his
heart to give love a second chance. He wants to trust her . . . They step into a
relationship with a vow—to stay together all their lives. But when disaster
strikes, does their love prove strong enough to withstand the brutal force of
reality? Or does the promise lie forgotten, even as they struggle to regain the
balance of their lives? Only time will tell . . .
Letters to My Ex Nikita Singh 2018-02-14 'It feels like I'm on autopilot; I have
no control over anything. The pain of losing you is so crippling that I can barely
hold pieces of myself together. The slightest nudge could break me. But somehow,
my possessed brain knows what I need. It's telling me to stick to my choice, to
stay away from you, to open a Word document and bleed on paper, try to throw up
all my jumbled thoughts in form of words, collect all disconnected facts, try to
make sense of it all.' From the bestselling author of Like a Love Song and Every
Time It Rains, a story of heartbreak and things left unsaid...
Love @ Facebook 2011
Er zijn geen messen in de keukens van deze stad Khaled Khalifa 2015-03-19 Een
familie in de Syrische stad Aleppo raakt van elkaar vervreemd. De moeder probeert
angstvallig vast te houden aan de aristocratische levensstijl waaruit ze is
verstoten, onder andere door haar gehandicapte dochter verstopt te houden. Haar
zoon Rasjied is haar oogappel, maar hij sluit zich aan bij een religieuze groep om
te gaan vechten in Irak. Ook haar dochter Sausan verdwijnt zodra de politiek greep
op haar krijgt. Lukt het hun de weg naar zichzelf en elkaar terug te vinden?
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.
Ik zal de wereld nooit meer zien Ahmet Altan 2019-04-29 Toen op een vroege ochtend
in de zomer van 2016 werd aangebeld bij de Turkse journalist en schrijver Ahmet
Altan wist hij meteen dat de politie voor de deur stond. Hij en zijn broer Mehmet
werden gearresteerd in de nasleep van de mislukte staatsgreep in Turkije. De
verdenking: verspreiding van verborgen boodschappen ter aanmoediging van de
coupplegers. Begin 2018 werd Altan veroordeeld tot een levenslange
gevangenisstraf. De rest van zijn leven zal hij drieëntwintig uur per dag
doorbrengen in eenzame opsluiting. In Ik zal de wereld nooit meer zien beschrijft
Altan op urgente wijze de politieke situatie in Turkije en zijn leven in de
gevangenis. Hij overstijgt daarmee zijn eigen tragedie en schrijft indrukwekkend
over universele thema's als vrijheid en het verloop van de tijd, die in een ander
licht komen te staan als je weet dat je voor altijd opgesloten zit. Vanuit zijn
cel kan Altan nog maar één ding doen: een verhaal vertellen dat zijn lezers niet
meer loslaat. Ik zal de wereld nooit meer zien is een oprecht en belangrijk
verhaal voor iedereen die gelooft in de kracht van het woord.
Flauberts papegaai Julian Barnes 2021-11-23 Moderne klassieker van Julian Barnes,
Engelse schrijver van o.a. Alsof het voorbij is; deels een biografisch essay over
Gustave Flaubert, deels het (fictieve) verhaal van een obsessieve zoektocht. In
‘Flauberts papegaai’ van Julian Barnes raakt Geoffrey Braithwaite, een ouder
wordende arts wiens vrouw is overleden, gefascineerd door het leven en werk van
Flaubert en reist regelmatig naar Frankrijk om alle plekken te bezoeken waar de
schrijver gewoond en gewerkt heeft. Hij beschrijft zijn bevindingen in een poging
te ontdekken wat er nu eigenlijk te weten valt over iemands leven – of het nu dat
van Flaubert, van zijn overleden vrouw of van hemzelf is. ‘Flauberts papegaai’ is
een briljant en bijzonder geestig hoogtepunt in het oeuvre van Julian Barnes. Het
is een roman, het is een biografie van Flaubert, het is literaire kritiek en het
is tevens een commentaar op deze drie genres.
De laatste man in de toren Aravind Adiga 2011-08-22 Aan wie je het ook vraagt in
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buitenwereld te laten zien dat de taliban een open regime bepleiten. Maar niemand
weet hoe je cricket speelt, behalve Rukhsana. In het geheim traint ze een team van
bekenden dat het op moet gaan nemen tegen het staatsteam. Als ze winnen, mogen ze
een bezoek brengen aan Pakistan en krijgen ze de kans uit Afghanistan te
ontsnappen. Voor Rukhsana staat er echter nog meer op het spel als blijkt dat een
van de ministers zijn oog op haar heeft laten vallen. De Taliban Cricketclub is
een liefdevol verhaal over de moed van een vrouw onder een dwingend regime.
Nalini Singh: The Psy-Changeling Series Books 1-5 Nalini Singh 2012-05-01 A race
with phenomenal powers of the mind. Human-animal shifters reviled for their
passionate natures. Hostility simmers between them—along with hidden, passionate
hunger—in the stunning Psy-Changeling novels. Discover the first five books in the
series that introduced the New York Times bestselling author who Christine Feehan
called “a major new talent.” Slave to Sensation Visions of Heat Caressed by Ice
Mine to Possess Hostage to Pleasure
What Do You See When You Look in the Mirror? Nikita Singh 2021-08-30 How much of
the person in the mirror is truly you? A young couple decides to die together when
they are old, but when it's time, one of them isn't done living. A child fosters
plants in a month-long challenge. A woman makes a desperate attempt to rescue her
brother from his demons. A groom-to-be meets a green-eyed fairy the night before
the wedding. A son vows to connect with his father after his mother's death. In
this dazzling collection of short fiction, bestselling author Nikita Singh
explores the secret inner lives of her characters as they grapple with love, loss,
grief and mental health.
Right Here Right Now Nikita Singh 2017-11-22 Reinventing yourself is harder when
you don't remember who you wereSeventeen-year-old Kalindi wakes up in hospital
with no recollection of how she got there. But that's not the only thing she
doesn't remember: Her whole memory has been wiped clean. How? The doctors can only
speculate. Kalindi doesn't know what happened to her and-worse-she doesn't know
who she is. She enters her own life as if for the first time. Feeling like an
invader, she meets her parents, friends and boyfriend. Everybody says her life was
perfect, but she's having a hard time accepting who she was, and the kind of
person she wanted to be. She's also got boards to pass-but she doesn't remember
anything she learned! And the recurrent nightmares don't make it any easier.
Nobody knows what happened to her. Can she have a peaceful present and future,
without a past? Can she just live in the here and now?
Millies flirt Jill Mansell 2012-01-04 Als Millie Brady het leven redt van de
befaamde romanschrijfster Orla Hart, weet ze niet dat dit haar eigen leven
helemaal overhoop zal halen. Niet alleen laat haar vriend haar in de steek, maar
ze verliest ook haar baan. Millie vindt het wel best: een manloze zomer. Maar de
dankbare Orla denkt dat ze haar aan een leuke man moet helpen. Helaas komt hun
smaak niet overeen: Millie wil juist die man die volgens Orla totaal niet geschikt
voor haar is!
Indian National Bibliography 2016-04
Godenspelen / druk 1 Vikram Chandra 2008-03 Een inspecteur van politie in Bombay,
India, onderzoekt de achtergrond van een topcrimineel die zich bij zijn arrestatie
in een zelfgebouwde bunker van het leven beroofde.
Love story Erich Segal 2013-11-19 Oliver en Jenny worden aan Harvard Universiteit
stapelverliefd. Zodra ze van de collegebanken zijn verlost, trouwen ze. Met
desastreuze gevolgen, want Oliver wordt door zijn familie verstoten en het jonge
stel krijgt het financieel heel zwaar. Net als Oliver en Jenny uit het dal
opkrabbelen, wordt hun liefde op onbarmhartige wijze op de proef gesteld. Love
Story is misschien wel het mooiste liefdesverhaal aller tijden - een absolute
klassieker in de romantische literatuur. Een ijzersterk verhaal, ontroerend en
recht uit het hart. Dit najaar is Love Story in het theater te zien als
onvergetelijke musicalsensatie met Freek Bartels en Celinde Schoenmaker in de
hoofdrollen.
Spoetnikliefde Haruki Murakami 2013-12-04 K. is heimelijk verliefd op zijn beste
vriendin Sumire, die op haar beurt verliefd is op haar getrouwde bazin Mioe.
Gefrustreerd door zijn onbeantwoorde liefde begint K. een affaire met de moeder
van een van zijn leerlingen. Dan krijgt hij een wanhopig telefoontje van Mioe:
Sumire is op raadselachtige wijze verdwenen.
Twee broers Jhumpa Lahiri 2013-10-21 De broers Subhash en Udayan zijn als kind
onafscheidelijk. Maar hun band blijkt niet bestand tegen de maatschappelijke
spanningen van de jaren zestig. De charismatische Udayan raakt in de ban van een
groep radicale communisten. Hij zet daarbij alles op het spel: zijn eigen leven en
dat van zijn broer, zijn ouders en zelfs zijn jonge bruid. In de hoop de
dramatische gebeurtenissen achter zich te laten vertrekt Subhash naar Amerika,
maar de terugslag van zijn daden weerklinkt nog generaties lang door. Twee broers
is een gevoelige, gelaagde roman over de familiebanden die bepalen wie we zijn, of
we dat nou willen of niet. Jhumpa Lahiri heeft haar vertrouwde migratiethematiek
weergaloos verweven in een pijnlijk mooi verhaal dat je na lezing niet snel
loslaat.
Laat de wereld achter Rumaan Alam 2021-04-16 In de claustrofobische roman Laat de
wereld achter van Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord als de
eigenaren van de vakantiewoning ineens in paniek op de stoep staan. In Laat de
wereld achter van Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar een afgelegen
woning op Long Island. Ze willen tot rust komen van hun drukke New Yorkse leven,
qualitytime met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het goede leven in
dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle wordt op een late avond wreed verstoord.
Ruth en G.H., het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis hadden gehuurd,
keren in paniek terug uit Manhattan. Er was een black-out. En nu is dit landelijke
gebied opeens ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik. De twee
gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de relatief kleine ruimte van het huis
ontdekt ieder zijn ware aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de
huid van de tijd geschreven en snijdt veel maatschappelijke thema’s aan, zoals
ras, klasse en hoe we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld achter van
Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten. ‘Alam gaat helemaal op in zijn
personages. Het resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse spanning.
Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ – Kirkus Reviews ‘Spectaculair en
omineus.’ – Publishers Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman: een
prachtig geschreven, emotioneel beladen pageturner. Alam schrijft intelligent en
elegant over complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny Offill ‘Een
spannende roman over ras en klasse.’ – USA Today ‘Een betoverende roman.’ – The
New Yorker ‘In deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig scrollen door berichten,
binnen de muren van mijn woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd bevangen
door de urgentie, de schoonheid en de griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’
– The Paris Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische en literaire
kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat de wereld achter is intrigerend en
claustrofobisch, en nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te reflecteren op
onze eigen overhaaste oordelen. Het levert een schitterend en duister beeld op van
familie, ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het onmogelijke
werkelijkheid wordt.’ – Esquire
De P.S. I Love You Club Cecelia Ahern 2019-10-10 De P.S. I Love You Club is het
vervolg op de wereldwijde bestseller P.S. I Love You van Cecelia Ahern. Een
verhaal dat de harten van lezers wereldwijd veroverde. Wanneer Holly Kennedy wordt
benaderd door de P.S. I Love You Club wordt haar rustige leven op zijn kop gezet.
Geïnspireerd door de brieven van Holly’s overleden man wil de club dat Holly hen
helpt met het schrijven van hun eigen afscheidsbrieven. Als Holly één ding niet
the-promise-nikita-singh

wil, is het teruggaan naar het verdriet van toen. Nu, zeven jaar later, wil ze
juist vooruitkijken. Maar Holly leert leden van de club toch kennen en ze beseft
dat wanneer je van iemand houdt, er altijd nog iets te zeggen valt...
When Love Connects… Payal Suresh The search for true love took them to the
filthiest corner of their hearts. “They say it is difficult to understand women;
on the contrary it is impossible to understand men.” – Trishna Rawat (A single
mother, a seeker, a lover) “How could I ever fall for her?’ – Kabir Rawat (A
successful Business magnate, a charmer, a lover) “The one that travel from your
eyes and settles in your heart is far more beautiful than whose glimpse is
forgotten the moment eyes turn away.’ – Vikram Mathur (A diehard romantic, a
loner, a lover) “Truth is the best and the only way out of all your problems.” –
Khushi Rawat (An adolescent, a dreamer, a believer, a lover) As the lives of these
four individuals are intertwined by the quirk of the destiny, they discover love
in the most bizarre way. Ironic to her name, Khushi’s life has never been a bed of
roses. She is busy devising a perfect plan to rekindle the lost romance between
her divorced parents. (Trishna and Kabir) But after a decade of bitter separation
and the pristine feeling of love entirely washed away by time, will Khushi be able
to make it? Just as all the beans spilled in favour of Khushi, she has to deal
with a major plan spoiler- Vikram Mathur – her mother’s latest boyfriend. To nip
the mischief in the bud, Khushi begins to devise a perfect plan to throw Vikram
out of their lives and this is the beginning of the catastrophe.
Someone Like You Nikita Singh 2017-11-22 The hum of a motorbike. The uproar of the
crowd in the stadium. The cheering and clapping. All fell silent... Just the
thumping of their hearts remained and a question-were they going to lose him?
Thanks to the makeover by her sister's friends, the nerdy Niharika entered college
more confident, more attractive. She meets the sweet, shy Tanmay, and the spoilt
but lovely Pia and they become best friends. And when Akshat and she began dating,
life finally seemed to be falling in place. Except that it wasn't... Tanmay's
success in football had begun to change him . Akshat's perfection seemed like a
front for something dark and sinister. And their college senior Karthik? His
aggressiveness was a cover for his mysterious past. Someone Like You is a powerful
and touching story of friendship, love and betrayal.
Onzichtbare geluk van andere mensen Manu Joseph 2013-01-26 Het onzichtbare geluk
van andere mensen is een ontroerende, zwartkomische vertelling op de dunne
scheidslijn tussen waan en werkelijkheid. Wanneer de zeventienjarige Unni zich van
het leven berooft door van het dak te springen, gaat zijn vader Ousep op zoek naar
een verklaring. Waarom kiest een mooie, intelligente jongen met een groot talent
voor striptekenen voor zon stap? Ousep, die twee sigaretten tegelijk rookt omdat
drie gewoon te veel is, zoekt klasgenoten van Unni op en vraagt ze naar zijn zoon,
wat ze van hem vonden en hoe ze zijn daad verklaren. De zoektocht levert niets op,
tot er drie jaar na Unnis dood een pakketje arriveert met een raadselachtige strip
die hij op de dag van zijn sprong verstuurde. `Manu Joseph is briljant. BBC RADIO
4 `Buitengewoon grappig, vindingrijk en teder. STARRED REVIEW, KIRKUS REVIEWS `Een
nieuwe, vlammende stem. VOGUE Manu Joseph (1974) woont in New Delhi. Hij
imponeerde met zijn debuutroman Slimme mannen (Serious Men), die bekroond werd met
de PEN/Open Book Award en de Hindu Best Fiction Award. De roman stond daarnaast op
de shortlist van drie voorname prijzen, waaronder de Bollinger Everyman Wodehouse
Prize voor de beste komische roman. Hij is columnist voor International Herald
Tribune.
Accidentally in Love Nikita Singh 2014-01-15 The thing with love is, the more you
try to push it out, the more it follows you . . . Chhavi Mukharjee has just
settled into the cut-throat modelling industry when, all too soon, things begin to
fall apart. When she meets Tushar, a successful photographer, sparks fly between
them. But Chhavi doesn’t believe in love or commitment. They decide to carry on a
no-strings-attached, open relationship. However, when she begins to miss him while
he’s away, she knows it is something more than just passion!
Verliefd en verloren Bella Andre 2014-07-07 Megan Harris heeft haar leven te
danken aan de heldhaftige brandweerman die een brandend gebouw in stormde om haar
en haar zevenjarige dochtertje te redden. Maar nadat ze vijf jaar geleden haar man
verloor die als piloot bij de marine werkte, nam ze zich voor nooit meer haar hart
te verliezen aan een man met zo n gevaarlijke baan.Gabe Sullivan zet elke dag zijn
leven op het spel als brandweerman in San Francisco. Maar, door schade en schande
wijs geworden, houdt hij professioneel afstand van de slachtoffers die hij redt.
En dat geldt al helemaal voor de moeder en haar dochtertje die hij uit hun
brandende appartement haalde.Dan komen Gabe en Megan elkaar weer tegen en laait
het vuur van hun verlangen genadeloos op. Als ze niet oppassen, zouden ze allebei
verliefd kunnen worden
De dolle tweeling in opstand Enid Blyton 1968
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 misère 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 stofdeeltjes-theorie 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.
The Turning Point Nikita Singh 2015-01-19 The Turning Point features stories by
some of the best young Indian writers, each contributing a distinct tang to this
interesting cocktail. The collection explores multiple emotions, ranging from
nostalgia to obsession, the feeling of first love to that of delusion, from doubt
to self-belief and from resignation to hope. Eight stories, eight spirited young
writers-and a must-read book that doesn't just make you smile and think at the
same time, but also brings you closer to the joy of reading and the craft of
writing. Stories by: Meenakshi Reddy Madhavan Durjoy Datta Judy Balan Harsh
Snehanshu Shoma Narayanan Parinda Joshi Atulya Mahajan Nikita Singh
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 Adult-boek 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.
After All This Time Nikita Singh 2017-11-22 What if you find out it's the end of
the road for you? Lavanya gets the shock of her life when she discovers that she's
HIV positive. The revelation shakes her out of the monotony that her life has
become. It's time for a change. She finally dumps her loser boyfriend, quits her
high-paying but extremely demanding job and goes back home to meet her family
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juist het probleem: wat als hij NEE zegt? Of erger nog: wat als Brandon met de
ACHTERBAKSE MacKenzie naar het feest gaat? Ondertussen krijgt Nikki steeds vaker
verwarrende en nare berichtjes van hem. Vindt hij haar nu leuk of niet?
`Superleuke gebeurtenissen, verteld op een grappige, flapuit-achtige manier ?
Coolesuggesties.nl over de serie Dagboek van een muts `Een supertof boek! Ik kon
na het laatste deel niet wachten tot het volgende deel van de serie uitkwam. Echt
een aanrader! Chicklit.nl over Dagboek van een muts 5 Nikki weet raad. Rachel
Renée Russell is advocate, maar schrijft liever kinderboeken (ook omdat een pyjama
en sloffen in de rechtszaal niet zijn toegestaan). De hoofdpersoon in haar boeken
heet Nikki, net als haar dochter. De serie Dagboek van een muts verschijnt in maar
liefst 35 landen.

after nearly seven years. At home she finds a bucket list and she knows it's a
sign of what she needs to do. With her is an old neighbour and friend who's just
broken off with his girlfriend. Sparks begin to fly! However, what she learns is
that you need to really live before you begin to love!
Hopeloos verliefd Rachel Renée Russell 2014-11-19 Dit e-book is NIET geschikt voor
zwart-wit e-readers. De serie Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell is
razend populair onder meisjes en staat steevast hoog in de Nederlandse
bestsellerlijst. Wereldwijd zijn er al 13 miljoen exemplaren verkocht. Hopeloos
verliefd is het zesde deel in de succesvolle serie Dagboek van een muts. Wanneer
Nikki van haar geheime crush Brandon een berichtje ontvangt is ze HOPELOOS
VERLIEFD! En net nu moet ze voor het grote Valentijnsfeest een DATE regelen! Nikki
hoopt dat Brandon met haar mee wil, ze moet hem alleen nog vragen. Maar dat is nu

the-promise-nikita-singh
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