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Mijn bodyguard Jodi Ellen Malpas
2016-10-03 Voormalig scherpschutter
Jake Sharp krijgt een nieuwe baan:
hij wordt de bodyguard van de knappe,
eigenwijze miljonairsdochter Camille.
Zijn taak? Haar beschermen tegen haar
drugsverslaafde ex. Maar als Camille
en Jake gevoelens voor elkaar
krijgen, komen de verhoudingen op
scherp te staan. Kan Jake nog wel tot
het uiterste gaan om Camille te
beschermen? Of moet Jake Camilles
veiligheid verkiezen boven hun
liefde?
Een stralende toekomst Rebecca Makkai
2019-10-01 'Dit boek heeft mij echt
geraakt. Verbijsterend en hoopvol.'
DWDD Boekenpanel Chicago, 1985. Yale
werkt bij een museum en staat op het
punt om een bijzondere collectie
binnen te halen. Maar terwijl zijn
carrière een hoge vlucht neemt,
woekert de aidsepidemie. Na de
begrafenis van zijn goede vriend Nico
wordt Yales vriendenkring snel
kleiner, totdat hij alleen Fiona,
Nico's jongere zus, over heeft.
Dertig jaar later gaat Fiona in
Parijs op zoek naar haar dochter die
haar niet meer wil spreken. Daar
logeert ze bij een vriend, die
fotograaf was in Chicago in de jaren
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80 en wordt zo opnieuw geconfronteerd
met de verwoestende effecten die de
aidscrisis heeft gehad op haar leven.
De verhalen van Yale en Fiona komen
op verrassende en ontroerende wijze
samen in een onvergetelijk slot. 'Een
van de eerste romans die verslag doet
van de aidsepidemie vanaf de uitbraak
tot het heden. Een meeslepend verhaal
over het leven in rampzalige tijden.'
The New York Times 'Een ijzersterk
verhaal over vrienden die onder de
zwaarst mogelijke omstandigheden hun
menselijkheid trachten te behouden.'
People Magazine 'Een hartverscheurend
verhaal over liefde en verlies maar
ook over diepe verbondenheid.' Oprah
Magazine 'Buitengewoon aangrijpend,
levendig en hoopvol.' The Guardian
Het huis zonder ramen Barbara Newhall
Follett 2015-02-15 HET HUIS ZONDER
RAMEN (1927) is het verhaal van het
jonge meisje Eepersip dat niet kan
aarden in de alledaagse, beschaafde
wereld. Op een dag besluit ze weg te
lopen van huis, het avontuur
tegemoet. Eepersip reist door
weilanden en bossen, langs de zee,
over ijzige en steile bergrotsen,
samen met feeën, vlinders, zwaluwen
en herten. Ze raakt bevangen door de
grenzeloze schoonheid van de natuur
om haar heen en de dieren die erin
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leven. Het huis zonder ramen
beschrijft de zoektocht van een jong
kind naar een eigen plek op aarde.
Het is een avontuur doorspekt met
hoop, dromen en leven, vertelt vanuit
de enthousiaste, onbezorgde en
hartverwarmende blik van een jong
kind. BARBARA NEWHALL FOLLETT (1914
onbekend) schreef Het huis zonder
ramen toen zij negen jaar oud was.
Het boek werd lovend ontvangen door
de pers en groeide uit tot een
bestseller. Op veertienjarige
leeftijd verscheen haar tweede roman
The Voyage of the Norman D. In 1939,
op vijfentwintigjarige leeftijd,
verdween ze spoorloos en werd nooit
meer gezien. `Het meest authentieke
en zuivere verslag van de
ontwikkeling van een jonge geest,
zoals het nooit eerder werd
beschreven. Een werkelijk opmerkelijk
boekje The New York Times Tribune
`Van een haast ondraaglijke
schoonheid The Saturday Review of
Literature `Ik heb niets dan lovende
woorden over dit verhaal. Het huis
zonder ramen is voortreffelijk The
New York Herald
Mijn lange weg naar huis Saroo
Brierley 2015-07-01 Lion is de
indrukwekkende verfilming van Mijn
lange weg naar huis, met Nicole
Kidman, Dev Patel (Slumdog
Millionaire) en Rooney Mara in de
hoofdrollen Op een klein station in
India is de vijfjarige Saroo zijn
broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een
treinstel om hem te zoeken, maar
raakt per ongeluk opgesloten en komt
helemaal alleen aan de andere kant
van India in Calcutta terecht. Zonder
zijn familie en zonder te weten uit
welk dorpje hij komt, zwerft hij
wekenlang door de straten van de
grote stad tot hij wordt opgenomen
door een weeshuis. Ook daar weten ze
zijn familie niet op te sporen en
uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd
door een Australisch echtpaar bij wie
hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna
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dertig is, en de technologie zo veel
verder is dan toen, gaat Saroo met
behulp van Google Earth op zoek naar
het station waar hij al die jaren
geleden zijn familie kwijtraakte.
Elke avond bekijkt hij urenlang de
spoorlijnen die naar Calcutta leiden,
tot hij na een jaar dat ene station
denkt te herkennen. Hij vertrekt naar
India om te kijken of hij zijn
familie weer terug kan vinden... De
pers over Mijn lange weg naar huis
‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met
zijn levendige herinneringen beheerst
Saroo de kunst van het vertellen.’
The Weekly Review ‘Ik kon dit boek
niet wegleggen. Saroos zoektocht,
evenals de veerkracht van de mens,
zal je laten huilen van vreugde.’
**** Manly Daily ‘Een feelgoodboek
over een zeer bijzondere reis.’ SunHerald
De uitnodiging William Young
2012-02-23 Mack's jongste dochter,
Missy, is tijdens een vakantie met
haar familie ontvoerd. In een
verlaten hut in de wildernis van
Oregon is bewijs gevonden dat ze op
brute wijze om het leven is gebracht.
De dader is nooit gevonden en het
verdriet en gemis worden door Mack en
zijn gezin nog elke dag gevoeld. Vier
jaar later ontvangt Mack, die nog
steeds in diepe rouw is, een
opvallend briefje, schijnbaar van
God, met de uitnodiging om terug naar
de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in
gaat hij terug naar de plek des
onheils. Hij komt daar aan op een
koude, winterse middag en stapt zijn
grootste nachtmerrie weer binnen. Wat
Mack in de hut vindt, verandert zijn
leven volledig... De uitnodiging
worstelt met de tijdloze vraag: Waar
is God in deze wereld vol pijn en
verdriet? Dit boek heeft de potentie
om voor onze generatie te doen wat
The Pilgrim's Progress van John
Bunyan heeft gedaan voor zijn
generatie. Zo goed is het! - Eugene
Peterson De uitnodiging is de meest
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indringende roman die ik in jaren heb
gelezen - Michael W. Smith
Voor altijd dood Kathy Reichs
2014-04-29 Een gevaarlijke
seriemoordenaar heeft een nieuw
doelwit: de geliefden van Bones
Wanneer het lichaam van een opvallend
zorgvuldig vermoorde vrouw wordt
gevonden, maar het lijk als `te ver
ontbonden wordt beschouwd, komt
forensisch expert Temperance `Bones
Brennan in actie. Bones raakt ervan
overtuigd dat dit het werk is van een
seriemoordenaar. Zal ze de cynische
detective Luc Claudel kunnen
overtuigen van haar verdenkingen
voordat het dodenaantal verder
oploopt? En zal ze de identiteit van
de moordenaar kunnen achterhalen
voordat ook de mensen om haar heen in
gevaar komen? Bekend van de hitserie
Bones!
Ver van de boom Robin Benway
2018-06-26 Ver van de boom is een YAroman over familie van Robin Benway.
Winnaar van de National Book Award
2017 voor jeugdliteratuur. Wanneer de
geadopteerde Grace op zoek gaat naar
haar biologische moeder, ontdekt ze
dat ze nog een zus en een broer
heeft. Haar zus Maya lijkt het prima
voor elkaar te hebben in haar
adoptiegezin, maar broer Joaquin is
nog altijd op zoek naar een familie
die hem wil hebben. Alle drie
worstelen ze met de vraag: wat
bepaalt wie je bent?
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02
January is een hopeloze romanticus
die vertelt over haar leven alsof ze
in haar eigen feelgoodromans
figureert. Gus is een serieus en
literair type die gelooft dat ware
liefde een sprookje is. Maar January
en Gus hebben meer gemeen dan je zou
denken. Ze zijn allebei blut. Ze
hebben een gigantisch writer's block.
En ze moeten een bestseller schrijven
voor de zomer voorbij is. Op een
avond sluiten ze de weddenschap om
elkaars boek schrijven, met het
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risico dat als ze in elkaars huid
kruipen hun leven voorgoed vernadert.
Maar er wordt niemand verliefd.
Beloofd.
Wolvenjacht Jim Butcher 2009-09-15
Harry Dresden is de enige tovenaar in
Chicago met een vermelding in de
Gouden Gids. Je zou verwachten dat
hij zijn handen vol heeft aan
klussen, maar er is geen werk voor
Dresden, magisch of anderszins. Net
als hij zelfs geen maaltijd meer kan
betalen, vinden er moorden plaats die
zijn bovennatuurlijke kennis
vereisen: verscheurde lijken, vreemde
pootafdrukken, volle maan... Al snel
zit Dresden klem tussen schietgrage
FBI-agenten, een bende
gedaanteveranderaars, een bedreigde
maffiabaas en de erfgenaam van een
oeroude vloek en zijn verloofde.
De vier liefdes Clive Staples Lewis
1992 Overdenkingen over de aspecten
van de liefde in genegenheid,
vriendschap, eros en caritas.
Een stem in de wind Francine Rivers
2013-08-16 Een stem in de wind speelt
zich af in het decadente oude
Romeinse Rijk. Tijdens de belegering
van Jeruzalem door de Romeinen wordt
een jonge vrouw, Hadassah, gevangen
genomen. Na allerlei omzwervingen
wordt ze als slaaf verkocht aan de
rijke Romeinse familie Valerianus.
Julia Valerianus en haar oudere broer
Marcus leiden een leven vol rijkdom
en vertier, maar ondanks alles zijn
ze niet gelukkig en vinden ze niet de
innerlijke rust waarnaar ze op zoek
zijn. Ook hun ouders, Decimus en
Phoebe, voelen dat er in hun leven
iets essentieels ontbreekt. Haddasah
daarentegen valt op door haar
toewijding aan de familie en door de
rust en tevredenheid die ze
uitstraalt. Zij is een overtuigd
christen, maar durft niet voor haar
geloof uit te komen in het rijk waar
iedere christen wordt beschouwd als
een bedreiging voor de gevestigde
orde. Dat plaatst haar voor een
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innerlijk conflict met levensgrote
consequenties.
De wezenmoeder Ellen Marie Wiseman
2020-08-18 ‘De wezenmoeder’ is een
aangrijpende roman over een thema dat
nu weer actueel is: de Spaanse Griep
van 1918. In 'De wezenmoeder' neemt
Ellen Marie Wiseman de lezer mee naar
het Philadelphia van 1918. De Spaanse
Griep verspreidt zich in een razend
tempo door de stad. Vooral in de
achterbuurten waar veel
immigrantengezinnen wonen, is het
besmettingsrisico hoog. In een van de
vele benauwde appartementen moet de
dertienjarige Duitse Pia Lange na de
dood van haar moeder in haar eentje
voor haar twee babybroertjes zorgen.
Als het eten op raakt, is ze
gedwongen om hen alleen thuis achter
te laten om op zoek te gaan naar
voedsel in de afgesloten stad. Maar
ook Pia blijkt besmet met het virus.
Onderweg valt ze flauw, om pas dagen
later wakker te worden in het
ziekenhuis. Bernice Groves is in
diepe rouw gedompeld na het
overlijden van haar zoontje, en
vervuld met verbittering: vanwege de
immigranten die elkaar verdrongen bij
het ziekenhuis, kon haar zoontje niet
geholpen worden. Als ze Pia haar huis
ziet verlaten, besluit ze impulsief
om de jongetjes mee te nemen. Zo
begint een sinistere missie: Bernice
steelt steeds meer kinderen van
immigrantengezinnen. Ze brengt ze
onder bij Amerikaanse gezinnen die
een kindje hebben verloren, zodat de
kinderen zullen opgroeien als ‘echte
Amerikanen’. Als Pia eindelijk
terugkomt in het appartement, ontdekt
ze dat haar broertjes verdwenen zijn.
Een jarenlange zoektocht begint. Zal
Pia haar broertjes ooit nog
terugzien?
Bruisende finale Nora Roberts
2016-12-20 Natuurlijk heeft zangeres
en componiste Raven gehoord dat
Fantasy, het boek dat wekenlang op
alle bestsellerlijsten stond, wordt
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verfilmd. Wat ze niet weet, is dat
Brandon Carstairs de muziek voor de
film zal schrijven. Brandon, die vijf
jaar geleden uit haar leven
verdween... en die opeens opduikt in
de studio waar zij een cd aan het
opnemen is. Wat wil hij van haar? Dit
verhaal is ook verkrijgbaar in een 2in-1 bundel
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10
Zestien jaar geleden werd het
koninkrijk Winter onder de voet
gelopen door de 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 één groot episch fantasyverhaal.'
- Booklist
Hoe verkloot je je leven Cat Marnell
2017-03-15 In ‘Hoe verkloot je je
leven’ beschrijft Cat Marnell hoe ze
als vijftienjarige verslaafd raakte
aan de ADHD-medicijnen die haar
vader, een psychiater, haar
voorschreef. Eenmaal naar een
prestigieuze kostschool verbannen
ontdekte ze onder andere Xanax,
cocaïne en XTC. Als twintiger bracht
ze haar nachten door in een eindeloze
roes van feesten en pillen, en haar
dagen in veeleisende banen bij
modebladen. Totdat het echt niet meer
4/12

Downloaded from gestionandohijos.com
on August 12, 2022 by guest

ging. Maar dit is geen memoir van
goddelijke interventie, kliniekopname
of verlossing. Eerder van de
zoektocht naar een wankel evenwicht
waarin de schoonheid van de roes niet
opgegeven hoeft te worden. Cat
Marnell is een echt New Yorks enfant
terrible en een formidabele schrijver
die iets wezenlijks te zeggen heeft
over haar op kicks beluste generatie,
over de duistere kanten van de modeindustrie en over de huidige tijd.
Nacht in Noorwegen Derek Miller
2013-03-14 Vijf sterren in de VN
Thrillergids ***** Sheldon Horowitz
tweeëntachtig jaar, ongeduldig en
onredelijk voelt zich nog altijd
schuldig over de dood van zijn zoon
in Vietnam. Nu is hij net weduwnaar,
en wordt hij achtervolgd door geesten
uit zijn verleden. Tijdens een
verblijf bij zijn familie in
Noorwegen is Sheldon getuige van de
moord op een vrouw en redt hij haar
zoontje. Hij is vastberaden het
jongetje te beschermen tegen de
moordenaar en diens Balkanbende en
samen slaan ze op de vlucht. Voor de
Noorse politie is Sheldon gewoon een
verwarde oude man. Maar in zijn hoofd
is Sheldon helder. Door een
combinatie van handigheid en durf
weet Sheldon iedereen een stap voor
te blijven in een hem onbekende
omgeving. Maar wat hij niet doorheeft
is dat de politie en ook de gangsters
weten waar hij naar op weg is. Derek
B. Miller is geboren in Boston en
woonde in Israël, Engeland, Hongarije
en Zwitserland. Nu woont hij met zijn
gezin in Noorwegen. `Een briljante,
serieuze literaire thriller, scandinoir, maar met een twist. The Times
`Derek B. Millers mooie eerste roman
is op het eerste gezicht een
Scandinavische thriller, maar laat
zich ook vergelijken met de meer
literaire creaties van Saul Bellow en
Philip Roth. Donny is, als
eigenwijze, grofgebekte, wrokkige
Jood, eigenlijk een Bellow-held die
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in een Noorse pageturner verzeild is
geraakt. Een opmerkelijk
zelfverzekerd debuut dat zowel een
rijke psychologische studie is als
een politieke parabel over de
Amerikaanse neiging zich met het
buitenland te bemoeien, en een
ontroerend verhaal over de laatste
kans van een oude man om met zijn
verleden in het reine te komen. The
Sunday Times `Een schitterende roman:
bedachtzaam, complex, ontroerend en
heel erg grappig. Sydney Morning
Herald `Millers aangrijpende debuut
is een ongewone, hybride roman, deels
politie thriller, deels sociaalpolitieke verhandeling en deels
existentiële beschouwing. Kirkus
De onbekende vrouw Mary Kubica
2020-05-12 Sadie en Will zijn pas net
met hun twee kinderen verhuisd naar
een klein kustplaatsje, als hun
nieuwe buurvrouw Morgan dood gevonden
wordt. Iedereen is geschokt, vooral
Sadie, die doodsbang is bij de
gedachte dat er zo dichtbij een moord
is gepleegd.Maar het is niet alleen
Morgans dood die haar de stuipen op
de lijf jaagt. Het is ook het donkere
nieuwe huis, dat ze na het
onverwachte overlijden van Wills zus
erfden, en de aanwezigheid van Wills
nichtje, een tiener als een
donderwolk.Sadie bijt zich vast in
het mysterie van Morgans dood. Maar
hoe meer ze ontdekt, hoe meer ze zich
realiseert wat er op het spel staat
als de waarheid aan het licht komt...
Hier en Nu / druk 3 2005 Overwegingen
van de rooms-katholieke priester over
de betrokkenheid tussen de mens en
God en tussen mensen onderling,
voortkomend uit persoonlijke
ervaringen van de auteur.
Uitblinkers Malcolm Gladwell
2010-05-26 Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht
naar de herkomst van succes. Vanuit
het niets bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een uitzonderlijke
prestatie? Dat lijkt een vreemde
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vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best.
Uitblinkers is een stimulerende en
verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een
bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets
bijzonders, maar dat zit hem vooral
in wat ze meegemaakt hebben: hun
cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen
van de softwaremiljardair, de
briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat
Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen
niet. Zijn beste en bruikbaarste
boek: spannende wetenschap, zelfhulp
en amusement in één! entertainment
weekly Malcolm Gladwell is hij vaste
medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij
wetenschapsjournalist bij de
Washington Post. Van Het beslissende
moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en
Intuïtie stond twee jaar onafgebroken
op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine
Award en was in 2005 volgens Time een
van de honderd invloedrijkste mensen.
De twaalf stammen van Hattie Ayana
Mathis 2013-10-09 Hattie Shepherd is
vijftien jaar als zij voor het eerst
moeder wordt. Met een hart vol hoop
op een betere toekomst is zij naar
Philadelphia gekomen. Haar
Amerikaanse droom wordt echter keer
op keer stukgeslagen in het
gesegregeerde Amerika van de
twintigste eeuw. In deze keiharde
wereld brengt zij haar kinderen groot
door pure wilskracht, maar zonder de
liefde die zij ook zo nodig hebben.
Ayana Mathis creëerde een intiem en
hartverscheurend portret van Hattie
Shepherd in verschillende fasen van
haar leven en door de ogen van haar
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kinderen, die stuk voor stuk de
gevolgen dragen van hun opvoeding.
Het is een psychologisch trefzeker,
prachtig geschreven boek over een
ongelofelijk sterke vrouw.
Niemandsjongen Katherine Marsh
2018-10-05 Niemandsjongen van
Katherine Marsh is het aangrijpende
verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met
een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de
bovenbouw van het basisonderwijs.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is
het aangrijpende verhaal over een 14jarige Syrische vluchteling die
bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read
voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige
Ahmed houdt zich verborgen in een
wijnkelder van een groot huis. Daar
probeert hij zo goed en zo kwaad als
het gaat te overleven. Samen met zijn
vader ontvluchtte hij de oorlog in
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke
overtocht naar Europa ging zijn vader
dood, en nu is Ahmed alleen in een
grote stad waar niemand hem wil. Dan
ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen
die in het grote huis woont en
heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken
wat het betekent om moedig te zijn en
hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal
over moed en vriendschap, waarin
subtiel een link wordt gelegd met de
ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman
over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door
journalist en auteur Katherine Marsh.
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
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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.
Elle & Darcy Alexandria Bellefleur
2020-12-01 Opposites attract in 'Elle
& Darcy', een hartverwarmende queer
rom-com van Alexandria Bellefleur.
Alexandria Bellefleur bewijst zich
met 'Elle & Darcy' de nieuwe ster in
romcomland! Na een verschrikkelijke
date besluiten Elle en Darcy dat ze
nooit meer afspreken. Ze zijn te
verschillend: Elle is een dromerige
Twitter-astrologe die op zoek is naar
haar soulmate, Darcy is een nononsense actuaris die niet van
verrassingen houdt. Ze nemen
afscheid, maar niet voor lang. Darcy
wordt gek van haar bemoeizuchtige
broer die matchmaker speelt en doet
Elle een voorstel: tot oudejaarsavond
doen ze alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze niets meer met
elkaar te maken te hebben. Maar hoe
eindigt het toneelstukje als de
gevoelens echt worden? Een heerlijk
verhaal over twee vrouwen die
mijlenver van elkaar afstaan, maar
langzaam voor elkaar vallen. 'Elle &
Darcy' is de debuutroman van
Alexandria Bellefleur.
Ik zie je in de kosmos Jack Cheng
2017-03-16 'Een verhaal vol echte
magie, wonderlijke reizen,
liefdesverdriet en hoop. Dit is een
schitterend boek.'- Ally Condie, New
York Times-bestsellerauteur. Ik zie
je in de kosmos is een ontroerend en
onvergetelijk verhaal over optimisme
en menselijke relaties en iedereen
zal Alex met zijn nieuwsgierigheid,
wrecked-new-beginnings-the-forever-series-priscilla-west

intelligentie en humor vanaf de
eerste bladzijde in zijn hart
sluiten. Voor de lezers van Het
wonderlijke voorval van de hond in de
nacht en De werken van T.S. Spivet
Wat zou jij doen als je alleen met je
moeder woonde, die soms haar 'stille
dagen' heeft, en je een iPod de
ruimte in wilt sturen om aan
buitenaardse wezens uit te leggen hoe
we hier op aarde leven? De 11-jarige
Alex Petroski woont in Rockview,
Colorado, samen met zijn moeder en
zijn hond, die hij heeft vernoemd
naar zijn grote held, de astronoom
Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn
moeder, die soms dagenlang in bed
ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn
droom is om zijn goudgeverfde iPod de
ruimte in te sturen, net zoals Sagan
in de jaren zeventig met een gouden
plaat heeft gedaan. Hij spreekt al
zijn belevenissen in op zijn iPod,
gericht aan intelligente buitenaardse
wezens die deze misschien op een dag
in de ruimte zullen vinden. Om zijn
droom te verwezenlijken gaat Alex
samen met zijn hond Carl Sagan naar
een festival voor amateurastronomen,
waar hij de iPod met zijn
zelfgebouwde raket wil lanceren.
Helaas mislukt deze poging en hij
raakt samen met zijn hond verzeild in
een roadtrip door Amerika. Hij
ontmoet onderweg allerlei bijzondere
mensen, die hem naar nieuwe plekken
meenemen. Hierdoor komt hij de
waarheid achter zijn vader op het
spoor, die acht jaar daarvoor is
overleden.
Death at Whitechapel Robin Paige
2016-05-20 Kathryn Ardleigh is
becoming accustomed to the highsociety circles of her husband, Lord
Charles Sheridan. She has found a
kindred spirit in Jennie Jerome
Churchill, an American who married
the second son of the Duke of
Marlborough. But Jennie faces a
serious scandal that threatens the
political future of her 23-year-old
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son Winston. She is being blackmailed
by someone who claims to have proof
that Winston's father was the
notorious Jack the Ripper...
Boyfriend material Alexis Hall
2021-04-13 Gezocht: Eén (nep)
vriendje, zo goed als perfect.
Benieuwd? Je leest het in de queer
rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in
‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall,
is de zoon van een wereldberoemde
rockster en is op zoek naar een
normaal, lief vriendje dat hem kan
helpen om zijn slechte imago in de
pers op te poetsen. Oliver is een
advocaat die in zijn hele leven nog
niets schandaligs heeft gedaan. Echt
boyfriend material, dus. Ze zijn
totale tegenpolen, maar ze maken een
afspraak: zolang de pers achter Luc
aanzit, zullen ze doen alsof ze een
relatie hebben. Daarna hoeven ze
elkaar nooit meer te zien. Maar het
probleem is dat de neprelatie wel
heel echt begint te voelen.
‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall
is een nieuwe rom-com vol humor,
liefde en opposites attract. Perfect
voor de lezers van ‘Rood, wit &
koningsblauw’ van Casey McQuiston en
‘Elle & Darcy’ van Alexandria
Bellefleur.
In wankel evenwicht Elizabeth George
2018-08-21 Na de dood van zijn vrouw
heeft Thomas Lynley ontslag genomen
bij New Scotland Yard. Met niet meer
bij zich dan een rugzak trekt hij al
een maand te voet door Cornwall, om
alleen te zijn met zijn gedachten.
Maar terwijl hij op een rotspad langs
de kust naar de golven in de diepte
staart, ziet hij op een rots beneden
hem het lichaam van een jongen
liggen. Dood. Zodra rechercheur Bea
Hannaford van de plaatselijke politie
erachter komt wie Lynley is, wil ze
hem niet laten gaan. New Scotland
Yard heeft zijn ontslag niet
geaccepteerd en dus is Lynley nog
steeds politieman, en zij kan zijn
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hulp goed gebruiken. En Lynley – het
bloed kruipt nu eenmaal waar het niet
gaan kan – is door de hele zaak
geïntrigeerd. Wanneer Barbara Havers
zich bij hem voegt, begint een
speurtocht binnen een kleine
gemeenschap waar geheimen uit heden
en verleden zich opstapelen.
Forbidden Surrender Priscilla West
2013-08-23 A Romance Novel by USA
Today Bestselling Author Priscilla
West Note: This is the beginning of
Vincent & Kristen's story. You DO NOT
need to read any books in the Forever
Series before enjoying this one.
"What gives you a thrill Kristen?"
The minute I saw Vincent Sorenson, I
knew he was trouble. Arrogant.
Controlling. Possessive. He was
everything I craved, and nothing I
needed. Unfortunately, I couldn't
just avoid him. The higher ups at my
company decided they needed his
business, and I was on the team to
bring him in. Vincent Sorenson didn't
seem as interested in business as he
was in me, but I knew that was a door
better left unopened. If I got
involved with him, it would only
unearth the pain I spent years trying
to bury. I thought I had it under
control, but I seriously
underestimated Vincent's seductive
charm and silver-tongue. I would soon
find out how delicious it would feel
to let myself fall into this
forbidden surrender.
___________________ Reading Order:
The Forever series currently follows
three different couples. You can
choose which couple you start reading
about, but each couple's story has an
order. Forbidden Surrender (Vincent &
Kristen 1) Secret Surrender (Vincent
& Kristen 2) Beautiful Surrender
(Vincent & Kristen 3) Wrecked (Hunter
& Lorrie 1) Rescued (Hunter & Lorrie
2) Reckless (Jax & Riley 1) Fearless
(Jax & Riley 2)
Miss Austen Gill Hornby 2020-10-15
Het verhaal van de zus van Jane
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Austen Drieëntwintig jaar na de dood
van haar beroemde zus keert Cassandra
Austen terug naar het dorp Kintbury,
waar de familie Fowles woont, al
generaties lang vrienden van de
familie Austen. Cassandra weet dat
ergens in de oude pastorie een
verzameling brieven moet liggen die
een geheim bevatten dat nooit aan het
licht mag komen. Terwijl ze
herinneringen ophaalt aan haar leven
met Jane, haar briljante maar ook
ingewikkelde zus, moet ze een
moeilijke beslissing nemen: Janes
reputatie beschermen en de brieven
verbranden of de geschiedenis haar
beloop laten hebben? Geïnspireerd
door de vraag waarom er in de
nalatenschap van Jane Austen zo
weinig van haar correspondentie is
teruggevonden, schreef Gill Hornby
een origineel en hartverwarmend boek
over de vriendschap tussen twee
zussen.
Aftershock Sylvia Day 2021-01-07
Niemand beheerste het spel beter dan
Jax, mijn minnaar. In Washington wist
hij achter de schermen het politieke
machtsspel te manipuleren, en op de
een of andere manier had hij ook nog
tijd over om mijn carrière bijna te
ruïneren. Maar wat hij niet doorhad,
was dat er inmiddels iets was
veranderd. Als de regels me niet
bevielen, maakte ik nieuwe. Mijn
eigen regels. En dit keer zou Jax
daar niet aan kunnen ontsnappen. Ik
zou hem zelfs helemaal niet meer
laten ontsnappen. Ik hield zo veel
van Jax, dat ik hem onmogelijk op kon
geven. Jax hield zo veel van mij, dat
hij opgeven als enige mogelijkheid
zag. Hij dacht dat ik me tussen al
die gehaaide zakenmensen nooit
staande zou kunnen houden. Wat een
genoegen om hem te laten zien dat ik
uitstekend op eigen benen kan
staan...
Dinsdagnachten in 1980 Molly Prentiss
2016-04-19 Welkom in het New York van
de jaren tachtig: een gruizige
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speelplaats voor ambitieuze
kunstenaars, fanatieke verzamelaars
en eerzuchtige critici. De stad
bruist en tintelt, in galeries worden
recordprijzen betaald en het is alle
nachten feest. James Bennett, een
bekende recensent, ontdekt het ene
talent na het andere. Raúl Engales
bijvoorbeeld, een veelbelovende jonge
schilder, die op de vlucht is voor de
militaire dictatuur in Argentinië en
zich vol overgave in de artscene
stort. En dan is er Engales’ muze
Lucy, die de boerderij van haar
ouders heeft verlaten om op Manhattan
iets bijzonders mee te maken, al weet
ze nog niet precies wat. Binnen de
loop van een jaar zullen de levens
van deze drie mensen dramatisch
veranderen, als het lot hen dwingt
hun relatie tot elkaar en de kunst
opnieuw te definiëren.
Een seconde later William R.
Forstchen 2017-04-20 Een
electromagnetic pulse (EMP) vaagt in
een klap de totale elektrische
infrastructuur weg waardoor niets
meer werkt: verwarming, airco,
computers, banken, ziekenhuizen,
auto's, vliegtuigen en alle andere
apparaten en voertuigen waar
elektronica in zitten. Een thriller
met een bijzonder realistisch
scenario. Nog voor verschijnen is het
scenario uit dit boek als reële
dreiging besproken in het Amerikaanse
Huis van Afgevaardigden. Een seconde
later is het eerste deel in een
trilogie. Geschiedenisprofessor John
Matherson woont in Black Mountain,
North Carolina. Terwijl hij bezig is
om een barbecue voor zijn kinderen
voor te bereiden, valt opeens alle
elektriciteit uit. Aanvankelijk lijkt
het een stroomstoring, maar dan merkt
hij dat hij het constante lawaai van
de snelweg naast zijn huis ook niet
meer hoort. Van het ene moment op het
andere is het oorverdovend stil en
zal het leven van John en zijn
kinderen voor altijd ingrijpend
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anders zijn. De oorlog barstte los
voordat iemand er maar erg in had en
duurde welgeteld één seconde.
Plotseling worden de Verenigde Staten
teruggeworpen naar het stenen
tijdperk en stort de samenleving in
hoog tempo ineen. Een electromagnetic
pulse (EMP) vaagt in één klap de
totale elektrische infrastructuur weg
waardoor niets meer werkt. Maar wat
doe je als je geen boodschappen meer
kunt doen omdat de kassa niet werkt?
Wat is contant geld dan nog waard? En
hoe kom je van A naar B zonder andere
vervoersmiddelen dan je eigen twee
benen? Weet je de weg in je eigen
huis in het donker? Maar de meest
zorgwekkende vraag is: Hoe ver gaan
anderen om te overleven?
Het land van duizend morgens Lauraine
Snelling 2012-03-06 De belofte van
gratis land lokt Roald en Ingeborg
Bjorklund in 1880 weg uit hun huis
hoog boven defjorden in Noorwegen. Na
drie lange jaren sparen en een barre
overtocht naar Amerika, komen ze
eindelijk aan in de haven van New
York. In dit nieuwe land hopen ze een
goed leven te kunnen opbouwen en hun
kinderen een mooie toekomst te
bieden. Het pioniersleven betekent
keihard bikkelen, onder primitieve
omstandigheden. Maar de inmiddels
zwangere Ingeborg houdt dapper vol.
Ze heeft er alles voor over haar
dromen te verwezenlijken. Dan breekt
een verschrikkelijke winter aan. De
Bjorklunds, die het klimaat nog niet
goed kennen, worden overvallen door
de sneeuwstormen. Ingeborgs leven
verandert ingrijpend - en voorgoed.
Lees verder »
Wat je nooit zult weten Nicole Chung
2019-09-03 Nicole Chung werd maanden
te vroeg geboren en vervolgens voor
adoptie afgestaan door haar Koreaanse
ouders. Ze groeide op in een
liefhebbende witte familie, ervan
overtuigd dat haar biologische ouders
het ultieme offer hadden gebracht om
haar een beter leven te geven. Met de
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jaren leerde Nicole leven met de
vooroordelen die haar gezinsleden
niet zagen en met de nooit-aflatende
vragen over haar identiteit, van
zichzelf en van haar omgeving. Tot ze
zelf een kind verwachtte en de
twijfel de kop opstak: was het mooie
sprookje dat haar al die jaren werd
verteld wel de hele waarheid? Teder
en genuanceerd vertelt Nicole Chung
over haar zoektocht naar de mensen
die afstand van haar deden, over
verrassende verbintenissen en over
pijnlijke familiegeheimen. Wat je
nooit zult weten is onmisbaar voor
iedereen die zich ooit heeft
afgevraagd: wat maakt je tot wie je
bent?
De zoete geur van appelcider Joanne
Bischof 2018-10-02 ‘De zoete geur van
appelcider’ van Joanne Bischof is een
prachtig geschreven en meeslepende
roman waarin een hoofdrol is
weggelegd voor de dove Thor. Aan het
eind van de negentiende eeuw verhuist
de jonge weduwe Aven Norgaard van
Noorwegen naar Amerika om te gaan
inwonen bij een tante van haar
overleden man en haar drie kinderen.
Bij aankomst blijkt de tante
overleden en wordt ze tot haar
verbazing opgewacht door drie
volwassen neven, die in hun
levensonderhoud voorzien met het
brouwen van cider. Tussen Aven en de
charmante Haakon ontstaat al snel een
hechte vriendschap. Maar het is de
gevoelige, dove Thor die Avens hart
steelt. Thor is echter verslaafd aan
zijn eigen cider, een probleem dat
Aven dankzij haar overleden
echtgenoot pijnlijk bekend voorkomt.
Zolang de verslaving zijn leven
blijft beheersen, heeft de liefde
tussen Thor en Aven geen kans.
Treffend brengt Joanne Bishof de
stille wereld van Thor tot leven. ‘De
zoete geur van appelcider’ is een
boek dat geen lezer onberoerd zal
laten.
Wrecked - [New Beginnings] Priscilla
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West “There would be no happy ending
for us. He was too damaged. I was too
broken.” Two years ago, Lorrie’s
mother was murdered. But that wasn’t
the end of it. Reeling from the
tragedy, Lorrie’s father spiraled
into alcohol, depression, and finally
suicide. The two most important
people in Lorrie’s life are both gone
but she’s still alive. Trying to
recover from the tragedy, Lorrie
returns to campus, ready to pick up
the pieces of her life. All Lorrie
wants is to get back to “normal.”
Then she meets Hunter. The man, the
legend, “The Hammer.” Hunter is a
cage fighter who takes on every fight
like he’s got nothing to lose. His
life is a tangled mess of girls,
booze, and fist fights. And while it
may seem like he’s got a devil-maycare attitude, he’s fighting a
private cage-match with a monster he
can’t defeat. Lorrie knows that
Hunter is exactly the type of guy she
should stay away from, especially in
her fragile state, but Hunter has
other ideas. As Hunter and Lorrie
grow closer together, will they be
able to overcome their pain and heal
each other? Or will they both end up
wrecked? Note: This is not a
standalone book, it is an extended
teaser for the full length novel:
Wrecked (The Forever Series).
Rozen in de sneeuw Brenda Novak
2018-01-02 Zijn jeugdliefde, Olivia,
trouwde met een ander, en zijn
huwelijk met haar jaloerse zus werd
een ramp. Sindsdien is Kyle Houseman
genezen van de liefde. Lourdes
Bennett, die zijn vakantiehuis huurt
voor de winter, is dan wel beroemd,
leuk én bloedmooi, maar is dat niet
juist een heel gevaarlijke
combinatie? Het lijkt hem dan ook
beter om uit de buurt te blijven van
de countryzangeres. Helaas gooit een
kapotte verwarming roet in het
eten... Als er íéts is waarvoor
Lourdes niet naar Whiskey Creek is
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gekomen, is het een man. Ze wil in
alle rust werken aan haar comeback,
want haar carrière zit, net zoals
haar relatie, in een dal. In een
ijskoud huis gaat dat niet, wat ook
echt de enige reden is dat ze Kyles
aanbod aanneemt om bij hem te
logeren. Alleen, die onverwachte kus!
Beautiful Surrender Priscilla West
2013-11-06 A Romance Novel by USA
Today Bestselling Author Priscilla
West Note: This is the third book in
Vincent & Kristen's story. Please
read Forbidden Surrender and Secret
Surrender first, in order to fully
enjoy this book. "What gives you a
thrill Kristen?" No one is who they
seem to be. I let Vincent into my
heart because he seemed so different
from everyone in my conservative
world of wealth management. I thought
we shared something special, but
Vincent has been playing me this
entire time. As our relationship
reaches a crisis point, a man from my
past returns looking for a second
chance. Is my ex really looking for
redemption or is his goal something
more sinister? I try my best to hold
it all together, until I discover a
revelation that will change
everything. ___________________ The
Forever series currently follows
three different couples. You can
choose which couple you start reading
about, but each couple's story has an
order. Forbidden Surrender (Vincent &
Kristen 1) Secret Surrender (Vincent
& Kristen 2) Beautiful Surrender
(Vincent & Kristen 3) Wrecked (Hunter
& Lorrie 1) Rescued (Hunter & Lorrie
2) Reckless (Jax & Riley 1) Fearless
(Jax & Riley 2)
De dochter van de imker Santa
Montefiore 2014-04-15 1937. De jonge
Grace Hamblin trouwt met haar
jeugdliefde Freddie, maar intussen
koestert ze heimelijk een vurige
liefde voor een knappe aristocraat
van wie ze weet dat hij nooit van
haar zal zijn. Als Freddie acht jaar
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later uit de oorlog terugkeert als
een gebroken man die bovendien een
groot geheim met zich meedraagt,
loopt het huwelijk stuk. 1973. Trixie
Valentine is verliefd op Jasper,
zanger van een Britse rockband die de
zomer doorbrengt op het kleine
eilandje bij de kust van Cape Cod
waar Trixie is opgegroeid.
Gefrustreerd door haar beschermde,
geïsoleerde jeugd vat Trixie het plan
op er na de zomer vandoor te gaan met
haar geliefde. Ze wil niet zo worden
als haar moeder Grace, die sinds ze
haar man Freddie heeft verlaten
tuiniert voor de rijkere
eilandbewoners. Ze snapt niets van
haar moeders obsessie met bijen en
verlangt naar een groots en
meeslepend leven. Tot ze erachter
komt dat de zwijgzame Grace een
pijnlijk verleden met zich
meedraagt...
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Sapiens Yuval Noah Harari 2014-03-06
Honderdduizend jaar geleden leefde de
Homo sapiens nog een tamelijk
onbekommerd bestaan in een uithoek
van het Afrikaanse continent en
deelde hij de planeet met ten minste
vijf andere menssoorten. Maar op een
zeker moment onderging het brein van
deze mens een ingrijpende
verandering: nu kon hij zich plots
verbeelden dat het gras elders wel
eens groener zou kunnen zijn, en dus
maakte hij zich op om de wereld te
veroveren. In Sapiens neemt Yuval
Noah Harari ons mee op een
fascinerende reis door de
geschiedenis van de mensheid. Wie
zijn we? Waar komen we vandaan? En
hoe zijn we zo geworden als we nu
zijn? In zijn aanstekelijke relaas
laat Harari ons kennismaken met het
meest dominante wezen op aarde: de
mens.
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