Free To Fall Lauren Miller
Eventually, you will completely discover a additional experience and realization by spending more cash. nevertheless when? do you say yes that you require
to acquire those every needs taking into account having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that
will lead you to understand even more something like the globe, experience, some places, with history, amusement, and a lot more?
It is your no question own become old to put it on reviewing habit. along with guides you could enjoy now is Free To Fall Lauren Miller below.

WILL Mark Manson 2021-11-10 'De beste autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de wijsheid die
daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de
grootste wereldsterren van deze tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de meest spectaculaire
rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie van een angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van
de grootste rappers van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks kaskrakers op zijn naam die
waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft
van het verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top
van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf voor
hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt
krijgen en wat je achter je kunt laten. Will Smith werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not Giving a F*ck,
die het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen
van optreden op het wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt in je persoonlijk leven. De combinatie
van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de
materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke
ervaring, elke emotie, elke omstandigheid, positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht. Om vooruit te
komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will Smith
Wat ik weet / druk 1 Julie Berry 2014-03-06 Judith (18, ik-figuur) is twee jaar vermist geweest. Als ze terugkeert wordt ze door de gemeenschap verstoten,
omdat ze door haar ontvoerder verminkt is. Vanaf ca. 15 jaar.
Als honden huilen Markus Zusak 2012-06-15 Cameron Wolfe woont nog thuis met zijn ouders, zijn broer Ruben en zijn zus Sarah. Cameron kijkt op tegen zijn
broer, die elke week een nieuwe vriendin lijkt te hebben. Als Octavia haar intrede doet in huize Wolfe, begrijpt Cameron niet hoe zijn broer zo'n lief meisje
heeft kunnen inpalmen. Maar als Ruben haar dumpt, krijgt Cameron zijn kans. Octavia geeft hem de moed de confrontatie aan te gaan met zichzelf en zijn
demonen. Tegenover haar wil hij bewijzen dat er niets mooiers is dan een underdog die opkomt voor zichzelf...
Het gezelschap van leugenaars Karen Maitland 2009-09-01 Midden op een marktplein valt een man neer. De mensen om hem heen schrikken terug als ze
zijn verminkingen zien. Wat ze onmogelijk achtten, is gebeurd: de pest is naar Engeland gekomen. De stedelingen raken in paniek en vluchten weg. Tijdens

de vlucht worden negen mensen tot elkaar veroordeeld. De verhalen die zij vertellen zijn onbetrouwbaar, de enige die de waarheid lijkt te spreken is het kind
Narigorm, maar haar gruwelijke voorspellingen houden iedereen op afstand. Ondertussen rukt de pest van alle kanten op. De angst en het wantrouwen zijn
groot en de onderlinge verhoudingen worden nog grimmiger wanneer een van hen dood wordt aangetroffen. Bevindt het kwaad zich ook in hun midden?
Being Here Lindsey Brunette 2022-08-01 What if you lived your entire life by the plan you'd laid out when you were thirteen years old? Being Here: Reflections
on Life, Love, Faith, and Turning Thirty tells one woman's journey from living the life she had planned to learning to live each day to the fullest. A no-holdsbarred look at author, Lindsey Brunette's, story of recovery from her own demons, it asks the question, "Who am I if I am not..." This compelling memoir looks
deeply at faith, divorce, self-identity, and the idea that we're all just doing the best we can. ...A compulsively readable writer ""Lauren Miller, author of Free to
Fall, Parallel, and All Things New.
Het monster van essex Sarah Perry 2017-07-17 Boek van het Jaar bij de British Book Awards 2017 De nummer 1 bestseller van Engeland Londen 1893: de
nog jonge weduwe Cora Seaborne begint een nieuw leven. Met haar onhandelbare (want autistische) puberzoon Francis en diens even stoere als charmante
gouvernante neemt ze haar intrek in het stadje Colchester. Tijdens haar enerverende ontdekkingstochten door de ruige natuur van Essex, op zoek naar een
mythisch zeemonster dat het nabijgelegen Aldwinter zou terroriseren, ontmoet ze de steile en stugge dorpsdominee William Ransome, die aanvankelijk niets
moet hebben van deze onconventionele dame uit de Londense society met haar bizarre voorliefde voor monsters en fossielen. De oerkrachten van
aantrekking en afstoting die daarbij loskomen, dreigen hun beider leven volledig te ontwrichten. Tegen de achtergrond van de stormachtige ontwikkelingen in
de medische wetenschap en de gepassioneerde strijd tegen de levensgevaarlijke huisvesting van de Londense armen, heeft Sarah Perry een roman
geschreven met een hele stoet onvergetelijke personages en spannende plotwendingen die over elkaar heen blijven buitelen, in een frisse en prikkelende stijl
die wemelt van de pakkende beelden: topliteratuur vol schrijnende en soms ook lyrische momenten, die toch speels en onderhoudend blijft. Sarah Perry
(Essex, 1979) recenseert literatuur voor The Guardian en The Financial Times. Het monster van Essex was een fenomenale bestseller in Engeland en Boek
van het Jaar bij de British Book Awards 2017, Waterstones Boek van het Jaar 2016, en het werd genomineerd voor acht andere prijzen, waaronder de Costa
Novel Award 2017 en de Baileys Women's Prize for Fiction 2017. Perry woont in Norwich. 'Een van de meest memorabele historische romans van de
afgelopen tien jaar.' THE SUNDAY TIMES 'Het monster van Essex is een prachtige roman over de werking van het leven, de liefde en het geloof, over
wetenschap, religie, geheimen, mysteries en de ingewikkelde en onverwachte grilligheid van het menselijk hart. Het is zo goed geschreven dat de pagina's
van binnenuit verlicht lijken te zijn. Zodra ik het uit had, begon ik opnieuw.' HELEN MACDONALD, AUTEUR VAN DE H IS VAN HAVIK 'Met haar historische
fictie bereikt Perry het vrijwel onmogelijke: een roman met daarin een wereld die geheel overeenkomt met de tijd waarin het verhaal zich afspeelt, maar haar
personages zijn even modern als in overeenstemming met hun eigen tijd. Voor een tweede roman is het een schitterende prestatie, waarvoor ze veel
nominaties voor prijzen mag verwachten.' THE INDEPENDENT
Paradijs aan de rivier Linda Lael Miller 2014-10-14 Na een nare scheiding heeft Tara Kendall haar baan opgezegd om in Parable een carrière te beginnen als
kippenboerin. Haar boerderijtje is een waar paradijs, en tussen de kakelende kippen komt ze helemaal tot rust. Alleen de roestige trailer aan de overkant is
haar een doorn in het oog. Net als de bewoner, de irritant zelfverzekerde cowboy-sheriff met wie ze al een paar keer een aanvaring heeft gehad. En aan wie
ze op een of andere manier telkens moet denken. Het hoofd van sheriff Boone Taylor staat niet naar romantiek. Al helemaal niet nu zijn twee zoontjes, die
sinds het overlijden van zijn vrouw door zijn zus werden opgevoed, weer bij hem komen wonen. Het is dus te gek voor woorden dat zo'n stoere vent als hij
geen woord kan uitbrengen als hij zijn nieuwe buurvrouw tegenkomt! Hij besluit haar zoveel mogelijk te mijden. Maar dan wordt hij weggeroepen voor een
noodgeval, en is Tara de enige die hij kan vragen op de jongens te passen...
Mij niet gezien Meg Rosoff 2016-05-03 Mij niet gezien (Picture me Gone) is het nieuwe verhaal van Meg Rosoff, die tien jaar geleden met Hoe ik nu leef (How
I live now) de wereld veroverde en vele prijzen in de wacht sleepte. In Mij niet gezien gaat het over de 12-jarige Mila. Als geen ander voelt ze mensen feilloos
aan en kan ze situaties goed inschatten. Wanneer een goede vriend van haar vader vermist wordt, denkt ze te kunnen helpen door naar aanwijzingen te
zoeken. Maar wanneer hij onvindbaar blijft, begint ze hevig aan zichzelf te twijfelen. Heeft ze iets belangrijks over het hoofd gezien? ‘Een verrassend gelaagd

verhaal over vriendschap.’ Thomas de Veen, NRC Handelsblad
De kolibrie Sandro Veronesi 2020-02-26 Boek van het Jaar in Italië Corriere della Sera Al sinds zijn jeugd wordt Marco Carrera, die als kind een groeistoornis
had, de kolibrie genoemd, naar een van de kleinste vogels ter wereld. Maar in zekere zin is Marco ook echt een kolibrie: hij lijdt een dramatisch bestaan, vol
vreugdes, liefdes en de nodige pijn, maar hij blijft in evenwicht. Zijn hectische bewegingen stellen hem in staat de existentiële acrobatiek van het leven te
doorstaan, net als de kolibrie, die twaalf tot tachtig vleugelslagen per minuut maakt, maar schijnbaar bewegingloos in de lucht blijft hangen. In De kolibrie
volgen we ademloos de levensloop van Marco Carrera, een held van onze tijd zoals alleen Sandro Veronesi die uit zijn pen kan laten ontstaan. Het is een
schitterende roman over pijn en de kwellende kracht van het leven, die door de belangrijkste krant van Italië, de Corriere della Sera, uitgeroepen werd tot
Boek van het Jaar. Sandro Veronesi (1959) werd met romans als Kalme Chaos, XY en Zeldzame aarden wereldwijd een literaire publiekslieveling - en
bestsellerauteur. Hij won in de loop der jaren verschillende grote prijzen, waaronder de Premio Strega, de Premio Campiello, de Prix Femina Étranger en de
Premio Bagutta. 'Deze roman zou in de ruimte moeten worden gelanceerd om buitenaardse wezens te laten weten hoe we waren, hoe we zijn geweest, hoe
we hadden willen zijn. Uit deze roman, vol toevalligheden en fatale en kwaadaardige botsingen, leer je de moeilijkste les van het leven: hoe je kunt sterven en
toch kunt blijven leven.' Corriere della Sera 'Het is een krachtige roman die betovert en beweegt op voorouderlijke en onvoorspelbare levenskracht.' La
Stampa 'Een krachtige roman.' Il Sole 24 Ore Over Kalme chaos: 'Meesterlijk, want scherpzinnig en onweerstaanbaar grappig door zijn feilloze gevoel voor
schijnbaar onbenullige details, beschrijft Veronesi hoe Pietro de kalme chaos, dat wachten op de storm van verdriet die maar niet komt, ondergaat.' de
Volkskrant
De dromendieven Maggie Stiefvater 2014-09-15 Maggie Stiefvater is een meesterverteller.' USA Today Als je iets kon stelen uit je dromen, wat zou je dan
nemen? Ronan Lynch heeft veel geheimen. Een daarvan is dat hij voorwerpen uit zijn dromen kan halen. Ronan is een van de ravenjongens: een groepje
vrienden van de eliteschool Aglionby. Ze zijn op zoek naar de dode ravenkoning Glendower, van wie ze denken dat hij verborgen is in de bergen vlak bij hun
school. Tijdens hun zoektocht naar de koning komen Ronans geheimen langzaam maar zeker aan het licht en zetten ze een reeks onheilspellende
gebeurtenissen in gang... De dromendieven is het tweede deel van de nieuwe, verslavende fantasyserie van Maggie Stiefvater. Eerder verscheen De
ravenjongens. Stiefvaters debuut Huiver stond wekenlang op nummer 1 in de bestsellerlijst van The New York Times. De pers over De ravenjongens: 'De
onheilspellende sfeer zet je nekhaartjes gegarandeerd overeind.' 7Days 'Paranormale voorspellingen en een eeuwenoude legende, verweven met de
onderlinge vriendschap van de jongens en de mysterieuze Blue, zorgen ervoor dat dit verhaal je niet meer loslaat.' Young Adult Books
Onbezorgd Christina Lauren 2017-12-17 De Britse Niall Stella is een razend slimme ingenieur, maar hopeloos als het op vrouwen aankomt. Maar dan
ontmoet hij tijdens een zakenreis naar New York studente Ruby Miller, die stage loopt bij het bedrijf waar Niall werkt. Hij valt als een blok voor de ambitieuze
stagiaire. Zo ver van huis is het makkelijk om de echte wereld te vergeten, maar hoe zal het het kersverse koppel vergaan wanneer ze weer terug zijn in
Londen?
Gijzeling Chris Bradford 2016-03-03 De 14-jarige Connor Reeves wordt in het diepste geheim gerekruteerd voor een speciale bodyguard squad. Hij krijgt
training in toezicht, anti-hinderlaagoefeningen en ongewapende gevechten. De cursus is zwaar, zo zwaar dat hij zich soms afvraagt of hij het zelf wel zal
overleven. Wanneer hij wordt opgeroepen om de impulsieve tienerdochter van de Amerikaanse president te beschermen, is dat de ultieme test voor Connor.
Alicia zit helemaal niet te wachten op bescherming. Ze maakt er een sport van om haar Secret Service-agenten te ontwijken. Maar wat ze niet weet, is dat
terroristen plannen aan het maken zijn om haar te gijzelen…
Molly's Game Molly Bloom 2017-12-12 Nu verfilmd met Idris Elba, Kevin Costner en Jessica Chastain, onder regie van Aaron Sorkin Voor de liefhebbers van
The Wolf of Wall Street en Catch Me If You Can Genomineerd voor de Academy Awards 2018 voor Aaron Sorkin: Best Writing (Adapted Screenplay).
Genomineerd voor de Golden Globe Awards 2018 voor Jessica Chastain: Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama en Aaron Sorkin: Best
Screenplay - Motion Picture. Molly Bloom, een jonge brunette uit een klein stadje in Colorado, organiseerde exclusieve pokerwedstrijden waar torenhoge
bedragen over de tafel vlogen. Iedereen wilde meedoen, maar slechts weinigen werden toegelaten. Machtige zakenlui, miljonairs, wereldberoemde acteurs;

Molly bepaalde of er gespeeld werd of niet. In Molly's Game geeft ze al haar geheimen prijs: hoe ze werd meegesleept door de spanning, de macht, de
glamour. Hoe ze alles op het spel zette. Hoe ze ongelooflijk veel geld verdiende, en hoe ze daarna alles verloor. Zowel Hollywood als Wall Street zullen op
hun grondvesten schudden als ze horen wat Molly te vertellen heeft. Molly's cliënten waren o.a. Leonardo DiCaprio, Matt Damon en Tobey Maguire. 'Geeft
een inkijkje in de wereld van illegaal gokken en laat zien wat celebrities en miljonairs écht doen als niemand kijkt.' New York Post VANAF 26 DECEMBER
2017 IN DE BIOSCOOP! Molly's Game is verfilmd door regisseur Aaron Sorkin (A Few Good Men, The Social Network, Moneyball en Steve Jobs), producer
Mark Gordon (Saving Private Ryan, Steve Jobs, 2012, The Day After Tomorrow en Grey's Anatomy) met in de hoofdrollen Jessica Chastain (The Zookeeper's
Wife, The Huntsman: Winter's War, The Martian en Interstellar), Idris Elba (The Dark Tower, The Mountain Between Us, Thor: Ragnarok en Star Trek:
Beyond) en Kevin Costner (The Bodyguard, JFK, The Untouchables, The Guardian en Hidden Figures). De film draait vanaf 26 december 2017 in de
Nederlandse bioscopen en vanaf 3 januari 2018 in België.
De glazen stolp Sylvia Plath 2014-01-16 De glazen stolp volgt de ondergang van de getalenteerde Esther Greenwood in de jaren vijftig van de vorige eeuw.
Wanneer Esther na haar studie stage gaat lopen bij een populair vrouwentijdschrift in New York, wordt ze voor het eerst met de wereld buiten de
schoolbanken geconfronteerd. Ze hoopt op een vervolg van haar academische carrière, maar wordt afgewezen en trekt weer bij haar moeder in. Daar verzinkt
ze, op zoek naar haar identiteit, steeds verder in een depressie, totdat opname in een psychiatrische kliniek de enige uitweg lijkt. De glazen stolp is een pijnlijk
verslag van een ambitieuze jonge vrouw die niet serieus genomen wordt door de maatschappij. Plath trekt de lezer meesterlijk mee in Esthers waanzin,
waardoor die niet alleen levensecht, maar ook geloofwaardig is. Ze slaagt erin in de diepste krochten van de menselijke ziel te kruipen. Door deze
buitengewone prestatie is De glazen stolp (The Bell Jar) een Amerikaanse klassieker geworden.
Free to fall Lauren Miller 2014 Rory (16, ik-figuur) leeft in een gedigitaliseerde nabije toekomst waarin het gebruik van de besluitvormings-app Lux gangbaar
is. Maar als er op haar school mysterieuze dingen gebeuren, moet Rory kiezen: haar innerlijke stem of Lux. Vanaf ca. 15 jaar.
Schildpadden tot in het oneindige John Green 2017-10-10 Bijna zes jaar na het overweldigende succes van Een weeffout in onze sterren schrijft John Green
met Schildpadden tot in het oneindige opnieuw een briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige
miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. Schildpadden tot in het oneindige gaat over vriendschap voor
het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes,
een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit langverwachte nieuwe boek deelt
John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn
vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
Free to Fall Lauren Miller 2014-05-13 From the author of Parallel comes a high-stakes romantic puzzler set in a near-future where everyone's life is
seamlessly orchestrated by personal electronic devices. Imaginative and thrilling, this fast-paced story with two starred reviews is not to be missed. Fastforward to a time when Apple and Google have been replaced by Gnosis, a monolith corporation that has developed the most life-changing technology to ever
hit the market: Lux, an app that flawlessly optimizes decision-making for the best personal results. Just like everyone else, sixteen-year-old Rory Vaughn
knows the key to a happy, healthy life is to follow what Lux recommends. When she's accepted to the elite boarding school Theden Academy, her future
happiness seems all the more assured. But once on campus, something feels wrong beneath the polished surface of her prestigious dream school. Then she
meets North, a handsome townie who doesn't use Lux, and begins to fall for him and his outsider way of life. Soon, Rory is going against Lux's
recommendations, listening instead to the inner voice that everyone has been taught to ignore—a choice that leads her to uncover a truth neither she nor the
world ever saw coming.
Teardrop Lauren Kate 2013-11-05 !--[if gte mso 9] Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ![endif]-- !--[if gte mso 9] ![endif]--!--[if gte mso 10]
![endif]-- !--[if gte mso 9] Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 ![endif]-- !--[if gte mso 9] ![endif]--!--[if gte mso 10] ![endif]-- Fan van de Fallenserie en Het verraad van Natalie Hargrove ? Dan is Teardrop echt iets voor jou. Deze meeslepende, nieuwe serie van bestellerauteur Lauren Kate brengt een

klassieke mythe tot leven. Tranentrekker Nooit huilen… Dat heeft Eureka’s moeder haar op het hart gedrukt. Nu is Eureka’s moeder onder mysterieuze
omstandigheden verdronken en Eureka wil eigenlijk ook dood. Ze geeft alleen nog om een bijzonder boek. Daarin staat het huiveringwekkende verhaal van
een meisje dat een heel continent in zee huilde. Als een vreemde jongen Eureka vertelt dat ze in gevaar is, krijgt hij haar ook bijna in tranen. Tranen die een
wereld kunnen wegspoelen...
Het boek van wonderlijke nieuwe dingen Michel Faber 2015-01-23 Deze virtuoze, grensverleggende roman gaat over datgene wat mensen verbindt, zelfs als
ze lichtjaren van elkaar gescheiden zijn. ‘Van een andere planeet. De miscommunicatie tussen de twee echtelieden snijdt je geregeld door de ziel. Wat een
schrijver.’ de Volkskrant ‘Dit is Michel Fabers tweede meesterwerk, heel anders dan Lelieblank, scharlakenrood, maar in alle opzichten even overtuigend en
memorabel. Het is waanzinnig meeslepend.’ david mitchell ‘Een boeiende, betoverende ideeënroman van een ongewoon intelligente en helderziende
schrijver.’ The Independent ‘Een buitengewone roman die leest als een trein.’ yann martel Michel Faber (1960) werd geboren in Den Haag, groeide op in
Australië en woont nu in Schotland. Zijn debuutbundel Gods speelgoed werd juichend ontvangen en meermaals bekroond. Sindsdien behoort hij tot de crème
de la crème van de internationale moderne letterkunde. Zijn opzienbarende roman Onderhuids werd verfilmd met Scarlett Johansson in de hoofdrol. Van
Fabers magnum opus Lelieblank, scharlakenrood werden wereldwijd honderdduizenden exemplaren verkocht.
Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn internaat. Nu is hij kamerbuddies met de
grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger is een grappig en aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door
Andrew Smith. Herkenbaar voor pubers. Vol droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd
naar de heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van
het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En dan is er nog school, rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan
een aaibaar ondermaats hardloopmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur van onder
meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.
All Things New Lauren Miller 2017-08 Jessa Gray has always felt broken inside; after a severe accident leaves her damaged on the outside, she can no
longer pretend she's okay. Relevant, relatable and uplifting, ALL THINGS NEW celebrates the transforming power of hope. This Youth Group Edition contains
discussion questions suitable for middle school and high school church youth groups
Furie en fortuin Lauren Groff 2015-11-26 Ieder verhaal heeft twee kanten. Ieder huwelijk heeft twee perspectieven. En soms - zoals in deze bedwelmende
roman zal blijken - is het geheim van een gelukkig huwelijk niet de waarheid die je met elkaar deelt, maar de leugens die je elkaar vertelt. Lotto en Mathilde
ontmoeten elkaar als ze 22 zijn. Ze zijn jong, verliefd en voorbestemd om grootse dingen te doen. Een decennium later is hun huwelijk nog steeds een bron
van afgunst voor hun vrienden. Maar niet alles is wat het lijkt en wanneer bepaalde waarheden aan het licht komen blijkt hun relatie meer gecompliceerd en
opzienbarend dan wie ook had kunnen vermoeden. Een verrassende en emotionele roman over een bijzonder partnerschap, die de lezer lang zal bijblijven.
Ik besta niet Cristin Terrill 2013-09-05 Cristin Terrill, Ik besta niet Het leven lacht de zestienjarige Marina toe: ze is populair, heeft veel vrienden en haar beste
vriend is haar buurjongen James, een wonderkind. Em heeft niets. Zij zit vast in een gevangenis met een keihard regime. Marina en Em hebben een
belangrijk ding gemeen: ze zijn een en dezelfde persoon. Em leeft vier jaar in de toekomst, en als ze niets doet dan zal Marina een gruwelijk leven tegemoet
gaan. Er is maar één manier om dat te voorkomen: ze moet terug in de tijd om haar beste vriend James, op wie ze stiekem verliefd is, te vermoorden. Cristin
Terrill is een young adult-schrijfster. Ze studeerde theaterwetenschap, met als specialisatie Shakespeare. Naast het schrijven geeft Terrill ook workshops in
creative writing in haar woonplaats Washington, D.C. Ik besta niet is haar debuut. De filmrechten zijn verkocht aan Gold Circle Entertainment.
www.cristinterrill.com `Het meest verslavende boek dat ik dit jaar heb gelezen.' Becca Fitzpatrick `Zet je telefoon uit. Trek de stekker uit je computer. En zeg
tegen iedereen dat je niet thuis bent. Dit boek wil je namelijk in één ruk uitlezen! Spanning, romantiek en een bijna onmogelijke opdracht: wat wil je nog
meer?' Mel Wallis de Vries
Petersburg Andrej Bely 2011-09-23 Russische klassieker eindelijk leverbaar in de reeks De Twintigste Eeuw Petersburg, 1905. Aan de vooravond van de

ineenstorting van het Russische tsarenrijk moet een jonge rebel op bevel van een revolutionaire groepering een bomaanslag plegen op zijn aristocratische
vader. Daarnaast spelen een afwezige echtgenote, een corrupte politieke partij en een geheimzinnige Rode Domino een belangrijke rol. Petersburg vertelt het
verhaal van een Russische familie in de knoop met zichzelf in roerige tijden. Bely weet op meesterlijke wijze de chaos en absurditeit van het Russische leven
en de politiek aan het begin van de twintigste eeuw te verbeelden. In zijn proza is het muzikale element, de klank en het ritme, even belangrijk als de
verhaallijn.
Florida Lauren Groff 2019-05-01 In haar nieuwe boek neemt Lauren Groff de lezer mee naar een wereld die zowel huiselijk als ongetemd is - een plek waar
de dreigingen van de natuur altijd op de loer liggen, maar waar het grootste gevaar nog altijd gevormd wordt door de mens met zijn psyche en zijn emoties.
Een korte vakantie kan worden verstoord door een panter op zoek naar voedsel, of door een geheime seksuele uitspatting. De verhalen in Florida worden
bevolkt door een stel door hun ouders verlaten zusjes, een jongen die in alle eenzaamheid opgroeit, een rusteloos echtpaar, een dakloze vrouw en een
onvergetelijk en terugkerend personage: een echtgenote en moeder in tweestrijd. De verhalen in deze bundel beschrijven uiteenlopende personages, stadjes,
decennia (en soms zelfs eeuwen), maar Florida - met zijn landschap, klimaat, geschiedenis en unieke temperament - blijft altijd het middelpunt. Pijnlijk precies
en effectief weet Groff te schrijven over de momenten en keuzes die de loop van een mensenleven bepalen.
Circe Madeline Miller 2021 Heks Circe uit Homerus' Odyssee vertelt over haar relatie met Odysseus en wat er gebeurde nadat hun zoon een grote fout
maakte.
Daar waar de rivierkreeften zingen Delia Owens 2020-01-27 In Barkley Cove, een rustig stadje aan de kust van North Carolina, gaan al jarenlang geruchten
over het moerasmeisje. Kya is in haar eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd dat ze ernaar
verlangt aangeraakt te worden en lief te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid. Wanneer een van
hen dood wordt gevonden, valt de verdenking onmiddellijk op Kya. Het moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman over een geïsoleerde jonge vrouw, die
in de wildernis van het diepe zuiden van Noord-Amerika weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur hier zelf vandaan komt. Haar prachtige,
dampende proza is onvergetelijk.
Het uur van de engelen Danielle Trussoni 2010-06-10 Een magistrale hedendaagse thriller over de eeuwenoude strijd tussen mens en engel. Als klein meisje
werd Evangeline door haar vader naar het St. Rose Convent in New York gebracht. De beschermde opvoeding en de grote kennis die ze over engelen heeft
opgedaan, zijn goed voor haar geweest. Nu, op haar 23ste, verandert haar rustige leven in een dollemansrit wanneer ze tijdens haar werk in de bibliotheek
een brief uit 1943 aan de moeder-overste ontdekt. Als ze verder het archief induikt en met de oude Zuster Celestine praat, komt ze achter de geschiedenis
van een eeuwenoude en verborgen strijd: het conflict tussen de engelengeleerden en de verschrikkelijk mooie en verleidelijke, maar uiterst gevaarlijke
afstammelingen van engelen en mensen, de Nephilim. Evangeline blijkt zonder het zelf te weten in de traditie van de Angelogisten te staan. Ze begint haar
missie te begrijpen en ziet het gevaar dat de Nephilim nog steeds voor de mensheid betekenen. Om te achterhalen wat de Nephilim van plan zijn en de aarde
te behoeden van de ondergang zal Evangeline al haar moed en kennis moeten aanwenden. De strijd is nog niet voorbijsterker nog, hij vlamt in alle hevigheid
weer op.
Hotel Portofino J.P. O'Connell 2022-05-31 Dé zomerroman van 2022! Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra in de jaren twintig. Italië,
1926. Hotel Portofino verwelkomt een stoet aan glamoureuze gasten uit de Britse upper class voor een heerlijke zomer, maar kort na de opening stapelen de
problemen zich al op voor eigenaar Bella Ainsworth. Ze heeft te weinig personeel en geld en bovendien zijn haar eersteklas gasten veeleisend en lastig te
behagen. Daarnaast wordt ze het doelwit van een corrupte fascistische politicus. Haar grootste probleem is echter dat haar aristocratische, sluwe echtgenoot
– wanhopig om zijn rijkdom en status te behouden – achter haar rug om zijn eigen plannen smeedt, met grote gevolgen... Hotel Portofino is een verhaal over
de beproevingen van een vooruitstrevende vrouw in een tijd van wereldwijde onrust. Een grandioze historische roman aan de Italiaanse Rivièra. Perfect voor
wie heeft genoten van The Crown en downton Abbey.
Ik wil je laten weten dat we er nog zijn Esther Safran Foer 2020-03-17 Briljant geschreven memoires die geen lezer onberoerd zullen laten 'Esther Safran Foer

is een kracht van de natuur ... Ze schreef een eerlijk, pijnlijk en uiteindelijk bemoedigend verhaal over het leven na een tragedie. Dit boek is bovenal een
bevrijding voor haar familie en haar volk. Iedereen moet dit lezen.' – Jeffrey Goldberg, The Atlantic Esther Safran Foer groeide op in een gezin met een
verleden dat te verschrikkelijk was om over te spreken. Als kind van ouders die beiden de enige overlevenden uit hun gezin waren, was de Holocaust altijd
aanwezig maar nooit bespreekbaar. Het resultaat was een jeugd die werd gekenmerkt door pijnlijke stiltes en constant verdriet. En terwijl Esther carrière
maakte, trouwde en drie kinderen kreeg, bleef ze toch altijd zoekende naar sporen van de schimmen uit haar verleden. Als haar moeder op een dag terloops
meldt dat Esthers vader voor de oorlog al een vrouw en dochter had die tijdens de Holocaust zijn vermoord, besluit ze op zoek te gaan naar antwoorden. Wie
waren deze onbekende vrouw en dochter, en hoe overleefde haar vader als enige de gruwelijkheden van de Holocaust? Haar zoon schreef eerder de roman
Alles is verlicht over het onbekende leven van zijn grootouders, waarop veel reacties kwamen. Gewapend met een zwartwitfoto, de vele nieuwe inzichten van
brievenschrijvers en een handgetekende kaart reist Esther nu zelf naar Oekraïne, vastbesloten de sjtetl te vinden waar haar vader tijdens de oorlog
ondergedoken zat. De antwoorden die ze daar vindt zullen niet alleen helpen haar eigen identiteit te ontdekken, maar bieden ook de mogelijkheid het verleden
beter te begrijpen. Ik wil je laten weten dat we er nog zijn is het meeslepende en diep ontroerende verhaal van vier generaties die leven in de schaduw van de
Holocaust. Vier generaties overlevenden, verhalenvertellers en bewaarders van herinneringen, vastbesloten het verleden levend te houden en het leven
maximaal te leven. 'Een prachtige verkenning van het collectieve geheuden en de Joodse geschiedenis.' – Nathan Englander 'Haar verhaalt ontroert ... en
haar beschrijvingen zijn levendig.' – NRC
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur 2017) gaat over Klara, een
zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de
kinderen die binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders. Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan
voorgoed lijkt te veranderen, krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet hechten aan de beloften
van mensen. Maar Klara houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons een blik gunt op onze
veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo
Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van iemand te houden.
Het meisje dat de maan dronk Kelly Barnhill 2018-07-04 Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit magie in
sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is een heel ander verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de
heks in het woud. Niemand weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt.
Dit keer voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als haar
eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de dorpelingen eindelijk jacht te
maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed gebruiken en dat het echte kwaad veel dichterbij is...
‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is net zo spannend en gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The
New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal voor het mooiste kinderboek.
Ooit, misschien Lauren Graham 2013-10-03 Franny Banks had zichzelf drie jaar de tijd gegeven om het te gaan maken als actrice. Nu gaan de laatste drie
maanden in. Ze kwam ooit naar New York met dromen over Broadway, maar haar fanclub telt nog maar twee leden (haar huisgenoten Jane en Dan) en om
haar huur te betalen werkt ze als serveerster in een Comedy Club. Franny wil haar droom om de volgende Diane Keaton of Meryl Streep te worden nog niet
laten varen. Maar haar bankrekening slinkt, haar agent belt niet meer, en haar vader wil eigenlijk dat ze naar huis komt om met haar geweldige ex-vriend te
trouwen. Franny besluit nog één laatste poging te wagen om ‘ooit’ te veranderen in ‘nu’.
De monsters van Templeton Lauren Groff 2008 Een onbedoeld zwangere Amerikaanse studente van 28 jaar probeert erachter te komen wie haar vader is.
Free to Fall Lauren Miller (Entertainment lawyer) 2015 Fast-forward to a time when Apple and Google have been replaced by Gnosis, a monolith corporation
that has developed the most life-changing technology to ever hit the market: Lux, an app that flawlessly optimizes decision-making for the best personal

results. Just like everyone else, sixteen-year-old Rory Vaughn knows the key to a happy, healthy life is following what Lux recommends. When she's accepted
to the elite boarding school Theden Academy, her future happiness seems all the more assured. But once on campus, something feels wrong beneath the
polished surface of her prestigious dream school. Then she meets North, a handsome townie who doesn't use Lux, and begins to fall for him and his outsider
way of life. Soon, Rory is going against Lux's recommendations, listening instead to the inner voice that everyone has been taught to ignore -- a choice that
leads her to uncover a truth neither she nor the world ever saw coming.
Onbetrouwbaar Christina Lauren 2017-04-19 De Londense Pippa Cox weet niet wat ze ziet als ze haar vriend in bed betrapt met een ander. Om hem uit haar
hoofd te zetten gaat ze met vrienden op een roadtrip door Amerika. Daar ontmoet ze Jensen Bergstrom, een extreem aantrekkelijke man die Pippa direct haar
Londense leven doet vergeten. Jensen lijkt gereserveerd en afstandelijk. Na een pijnlijke scheiding weigert hij zich te binden. Maar de aantrekkingskracht
tussen Pippa en hem valt niet te ontkennen... Kan de ondeugende, excentrieke Pippa zijn twijfels wegnemen en Jensen voorgoed voor zich winnen?
Liefde en andere vreemde woorden Erin McCahan 2014-10-20 Josies leven bestaat uit school, vriendinnen en haar beste vriend Stu. Als haar zus Kate zich
verlooft met Geoff – de grootste loser ever – eist Josie dat Kate kiest tussen hen. Dan wordt Josie halsoverkop verliefd op haar leraar. Dit blijkt perfect
chantagemateriaal voor Kate. Juist door hun intensieve chantage-mailverkeer vinden ze elkaar weer. Net als alles terug bij het oude lijkt, kust Stu Josie…
Het puttertje Donna Tartt 2013-09-23 Theo Decker, een dertienjarige jongen uit New York, overleeft op wonderbaarlijke wijze een aanslag waarbij zijn moeder
om het leven komt. Zijn vader is een paar maanden daarvoor verdwenen en Theo komt na de aanslag bij de familie van een rijke vriend terecht. Hij is
verbijsterd door zijn nieuwe leefomgeving, verward door zijn klasgenoten die het moeilijk vinden met hem om te gaan en diepbedroefd door het verlies van
zijn moeder. Theo vindt houvast aan dat ene object dat hem aan haar doet denken: een klein, mysterieus schilderij, dat hem uiteindelijk in de onderwereld van
de kunst doet belanden. Het puttertje is een roman met een ongekende energie en vertelkracht, waarin Donna Tartt levendige personages, betoverend
taalgebruik en adembenemende spanning combineert met diepgaande bespiegelingen over liefde, identiteit en kunst. Een prachtig boek over verlies,
obsessie, overlevingskracht en de meedogenloze speling van het lot. Donna Tartt is geboren in Greenwood, Mississippi. Ze studeerde klassieke talen en
filosofie aan Bennington College, Vermont. Ze is de auteur van De verborgen geschiedenis en De kleine vriend. Haar werk is in meer dan dertig talen
verschenen.
De bruggenbouwer Markus Zusak 2018-11-20 In de perfecte chaos van een huis zonder volwassenen, voeden vijf broers elkaar op volgens hun eigen regels.
Hun moeder is gestorven, hun vader is gevlucht. Terwijl de Dunbar jongens met elkaar vechten, samen lachen en samen hun verdriet verwerken, probeert
Matthew als oudste de rol van zijn ouders over te nemen in het ontwrichte gezin. Tot Michael, hun vader, op een dag plotseling weer binnenstapt met een
verrassend verzoek. Slechts één van hen accepteert en besluit mee te gaan. Het is Clay, de vierde zoon, getormenteerd door een lang begraven geheim.
Azijnmeisje Anne Tyler 2016-06-22 ‘Zo makkelijk kom je niet van Kate Battista af.’ Kate Battista zit klem. Hoe kan het dat het haar taak in het leven is om het
huishouden te doen voor haar excentrieke vader, een wetenschapper, en haar mooi zusje Bunny? En dan heeft ze ook nog continu gedoe op haar werk. Ja,
haar leerlingen zijn dol op haar, maar hun ouders kunnen haar ongewone meningen en uitgesproken manier van doen minder waarderen. Dr. Battista heeft zo
zijn eigen kopzorgen. Na jarenlang geploeter in de academische jungle, staat hij op het punt van een doorbraak. Zijn onderzoek zou miljoenen mensen
kunnen helpen. Er is maar één probleem: zijn briljante jonge lab-assistent, Pyotr, kan elk moment het land uitgezet worden. En zonder Pyotr... Dan verzint dr.
Battista een uitzinnig plan om Pyotr in het land te houden, en zoals gewoonlijk rekent hij daarbij op de hulp van Kate. Zij is woedend: nu gaat hij echt te ver.
Maar zal ze de ontwapenende campagne van de twee mannen kunnen weerstaan? Anne Tylers hervertelling van The Taming of the Shrew stelt de vraag of
een door en door modern personage als Kate zichzelf ooit zou opofferen voor een man. Het antwoord is even onverwacht, origineel en grappig als Kate zelf.
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