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De eenzame stad Olivia Laing 2016-03-31 Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere
mensen? Brengt de technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze schermen? Olivia Laing onderzoekt
de relatie tussen stad, eenzaamheid en creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die
liefde al snel vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door. Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar
tot een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen solitarisme en
schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier kunstenaars die in deze
metropool wonen: Edward Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de hand van hun levens en werk
ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft geïnfecteerd en ontdekt ze hoe kunst ook
kan werken als medicijn.
Nameless Jessica Sorensen 2017-08-06 I live in a world where freedom doesn’t exist, and most people aren’t allowed to have
names. I had a name once—Allura—but then I was captured by Wardens, creatures that hunt humans, and I became a Nameless. I
spent years imprisoned underground beneath the city, dreaming of being outside again until Blaise and his team rescue me. Finally,
I’m free again. But the outside world isn’t how I remember it. The city has become extremely dangerous. To survive, I’ll have to
learn how to fight and trust Blaise and his team. But as I discover a new world, I also learn a secret about myself that could put me
in grave danger.
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?
Infinito amore Jessica Sorensen 2015-01-29 The Secret Series Dall'autrice di Non lasciarmi andare Bestseller in Italia 2 milioni di
lettori Il ritorno di Ella e Micha Un segreto è per sempre Tutto era iniziato con un patto: restare per sempre insieme e avere cura
uno dell’altra. Ma come è nata la loro tenera e profonda amicizia? Cosa è stata capace di superare, e come si è trasformata in puro
amore? È passato molto tempo da allora e adesso, dopo cinque anni di matrimonio, Ella non potrebbe essere più felice. Il lavoro va
alla grande, e la storia con Micha è fantastica. Ma la notizia che sta per ricevere capovolgerà il suo mondo per sempre. Micha,
intanto, trova sempre più difficile stare tanti mesi in tournée lontano da lei e inizia a pensare a una scelta che potrebbe cambiare la
loro vita insieme. Proprio quando è pronto a parlargliene, scopre che anche lei ha qualcosa da dirgli. Quale segreto nasconde Ella?
Un nuovo, sensuale ed emozionante capitolo di The Secret Series Può un'amicizia trasformarsi in puro amore? «Il segreto del
successo è la passione, unita a un segreto doloroso che ha allontanato Ella e Micha, migliori amici trasformati in qualcosa di più.»
Panorama.it «Cinque stelle sono troppo poche! Grandissima storia d’amore, due protagonisti magnifici, lacrime, sorrisi ed emozioni
assicurate!» Tiffany B. «The Secret Series è stato il caso editoriale americano dell’anno. Il primo volume è già in classifica e si avvia
a diventare il nuovo Cinquanta sfumature.» Vanity Fair Jessica SorensenÈ autrice di romanzi che sono diventati casi editoriali e
hanno scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato la Secret Series con Non lasciarmi andare,
Tienimi con te, Non cambiare mai e Per sempre insieme, titoli che hanno conquistato centinaia di migliaia di lettori anche in Italia.
Grande successo anche per la Trilogia delle coincidenze, di cui sono usciti per ora Con te sarà diverso e Con te sarà per sempre.
Vive con il marito e i tre figli tra le montagne innevate del Wyoming.
Tien dingen die ik beter niet had kunnen doen Sarah Mlynowski 2015-07-10 Feesten tot in de ochtend, marshmallows als ontbijt en
niet opstaan als je daar geen zin in hebt. Zo ziet het nieuwe leven van de 16-jarige April eruit. Nu haar vader voor zijn werk naar
Cleveland is verhuisd, woont April tot het eind van het schooljaar bij haar vriendin Vi. Officieel onder toezicht van Vi’s moeder, maar
die is op tournee. Alleen heeft April dát niet aan haar ouders verteld. Lang leve de vrijheid in een huis vol jongens en een roze
hottub in de tuin! Of niet? En waarom staat Aprils vader ineens op de stoep?
Hij Sarina Bowen 2020-02-11 Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe
hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact
zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de zomer dat ze
achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van
heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun
college teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te
verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te
maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een
nacht vol seks een vriendschap verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer

naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer
over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het bewijs
dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
Knopen en Kant Penelope Sky 2018-02-27
Echt eten Pascale Naessens 2020-08-29 Echt Eten. Maak jezelf sterker, gezonder en gelukkiger. Deze titel geeft de visie op
voeding van Pascale Naessens weer en vat meteen samen hoe krachtig voeding is voor ons leven en welzijn. Met 75 eenvoudige
lowcarbgerechten maakt Pascale Naessens dit statement helemaal waar. Lekker en gezond eten klaarmaken is leuk en simpel.
Wie op deze manier kookt, neemt zijn lot in eigen handen om zichzelf en zijn of haar familieleden sterk en gezond te maken. Het
boek staat ook boordevol lifestyle-ideeën, tips voor mooi en romantisch tafelen en bruikbare informatie over voeding en
gezondheid. Na het recente boek Ketokuur, waarin Pascale Naessens het ketogeen dieet onder de loep nam, is de auteur er weer
met een nieuw boek. Het staat boordevol gerechten volgens haar bekende, typische en favoriete methode: gematigd low carb met
heel veel verse en pure ingrediënten. En, lekker meegenomen: het boek bevat veel heerlijke gezonde desserts.
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 »
Enchanted Chaos Jessica Sorensen 2019-07-15 Skylin has always lived a fairly normal life. Well, except for the fact that whenever
her emotions run high, strange things occur, like fires starting out of nowhere or the ground freezing over. Still, her life hasn't been
too terrible until the day her parents vanish into thin air, and she's shipped off to live with her father's friend and his six sons. Skylin
isn't sure if she can survive the chaos that is the Everettson family. But she doesn't have a choice unless her parents are found, so
she tries to make the best of the situation and befriend the Everettsons, even though not all of them are fans of her, especially
Foster, a guy she once had a crush on until he opened his mouth. But turns out, the Everettsons aren't your typical family, and
Skylin soon realizes she's not the only person in the world that has strange abilities. And in order to survive the dangerous magical
world she's thrown into, she'll have to put her trust in the not only the Everettsons, but Foster as well.
Oblivion Jessica Sorensen 2017-08-12 In the outside world, every single day that passes, my life becomes more in danger. The
only way to survive might be to enter the Oblivion and relive my forgotten memories. But my mind may be even more dangerous
than reality.
Het vijfde slachtoffer James Grippando 2015-11-03 De teller staat op vier. Vier blanke vrouwen, allemaal op exact dezelfde manier
vermoord en achtergelaten in hetzelfde gebied. Bij alle vier is het gezicht ingesmeerd met as. De politie van Florida is er dan ook
van overtuigd dat er een seriemoordenaar aan het werk is. Openbaar aanklager Abe Beckham is in gedachten al een profiel van de
moordenaar aan het opstellen als er een vijfde slachtoffer wordt gevonden. Hoewel er overeenkomsten zijn met de eerdere zaken,
zijn er ook verschillen. Deze vrouw is namelijk zwart... én ze is een bekende van Abe. Dan verdwijnt zijn echtgenote spoorloos vlak nadat zij en Abe hevige ruzie met elkaar hadden. Opeens is hij niet langer de good guy die op misdadigers jaagt, maar is hij
zelf hoofdverdachte in een gecompliceerde moordzaak...
Confessions of Luna & Grey Jessica Sorensen Luna Everyone thinks I’m a good person who gets good grades and follows the
rules. What they don’t know is that I’ve got secrets. A lot of them. And if anyone ever found out about them, I’d be in deep trouble.
It’s a good thing I’m great at keeping secrets. Or well, I was until Grey Sawyer finds out one of my darkest secrets of all. Grey is one
of the most popular guys at school, and he hasn’t always been that nice to me. So I expect him to tell everyone what he found out
about me. But strangely, he doesn’t. I just wish I knew why. Grey I understand Luna’s situation more than she realizes because I
have a secret of my own. And I desperately want to tell her. But with our rocky past, I know I’ll have to get her to trust me first and
show her I’m not the guy I used to be. I just hope my past doesn’t end up destroying her.
Blijf bij mij Jennifer L. Armentrout 2015-10-01 Blijf bij mij van Jennifer L. Armentrout is het derde deel in de waanzinnige Wacht op
mij-serie. In dit boek valt Calla voor barman Jax – en als lezeres val je al bij de eerste ontmoeting met haar mee. Calla krijgt helaas
niet meteen de kans om leuke en spannende dingen met hem te doen, want ze heeft behoorlijk wat shit uit de weg te ruimen. Met
dank aan haar drugsverslaafde moeder. Gelukkig wil Jax haar daarbij helpen. Sterker nog: hij staat niet toe dat ze het alleen doet.
Blijf bij mij (Engelse titel: Stay with me) is het derde deel in de New Adult-serie van Jennifer L. Armentrout, na Wacht op mij en Ga
voor mij. De koppels uit de vorige boeken spelen bijrollen in dit boek, maar Calla en Jax stelen de show!
De jongen op het houten kistje Leon Leyson 2014-04-22 Leon Leyson is pas tien jaar oud als de nazi’s Polen binnenvallen en hij en
zijn familie naar het getto van Krakau worden gedeporteerd. Leon komt in concentratiekamp Plaszow terecht, waar hij de dodelijke
grilligheid van kampcommandant Amon Goeth moet zien te overleven. Tot hij door Oskar Schindler wordt opgemerkt en in diens
fabriek aan het werk kan, ook al is hij zo klein dat hij op een kist moet staan om de machines te kunnen bedienen. Met een
ongelooflijke hoeveelheid moed en doorzettingsvermogen weten Leon en een deel van zijn familie te overleven, maar uiteindelijk
zal het lef van één man het leven van de Leysons redden: Oskar Schindler, en zijn inmiddels wereldberoemde lijst.De jongen op het
houten kistje is het ontroerende en krachtige verhaal van een onschuldige jongen die een van de wreedste periodes in de
geschiedenis van Europa moest zien te overleven.
The Secret Series Jessica Sorensen 2015-06-25 «Il caso editoriale dell'anno.» Vanity Fair 2 milioni di lettori 5 romanzi in 1 Non
lasciarmi andare Tienimi con te Non cambiare mai Per sempre insieme Infinito amore Ella e Micha, Lila ed Ethan: con l’impeto dei
primi desideri e l’ardore dei baci appassionati, Jessica Sorensen ci regala quattro storie che raccontano quanto assurdo, testardo,
contraddittorio ed eccitante l’amore possa essere. E quanto sia irresistibile l’istinto di gettarsi nel fuoco, per bruciare di passione.
Ella e Micha si conoscono da quando erano bambini, sono cresciuti insieme. Finché una tragica notte accade qualcosa di
irreversibile, ed Ella decide di scappare all’università e lasciarsi tutto alle spalle. Al suo ritorno, rivedere Micha è uno choc. Lui è
sexy, intelligente e sicuro di sé, conosce di Ella anche i segreti più oscuri e inconfessabili e ha deciso che farà qualunque cosa per
riaverla. Resistere all’eccitazione, alle dolci parole e agli occhi magnetici di Micha sarà davvero difficile per lei... A prima vista, Lila
Summers, la migliore amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di buona famiglia: aspetto curato, abiti firmati e l’atteggiamento frivolo.
Ma dietro quel seducente sorriso da copertina si nasconde un oscuro passato che Lila tenta di dimenticare... Quando il terribile
vuoto che ha dentro rischia di emergere, c’è solo una persona in grado di aiutarla: Ethan Gregory... 2 milioni di lettori nel mondo

Oltre 200.000 in Italia «The Secret Series è il caso editoriale dell’anno.» Vanity Fair «Il segreto del successo è la passione.»
Panorama.it «Cinque stelle sono troppo poche! Lacrime, sorrisi ed emozioni assicurate!» Tiffany B «Un romanzo che ti cattura, e che
ti attanaglia il cuore.» Sara Jessica Sorensenè autrice di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e
hanno scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e la Trilogia delle coincidenze
conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. L’autrice vive con il marito e i tre figli tra le montagne innevate del
Wyoming.
Het lot van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-07-11 Op haar twaalfde verjaardag wordt Callie alles ontnomen. Ze sluit zich
daarna af voor alles en iedereen en zweert nooit te vertellen wat haar is overkomen. Jaren later domineert haar verleden nog
steeds Callies dagelijks leven. Maar alles verandert als ze de mysterieuze en aantrekkelijke Kayden ontmoet die net als zij gewend
is te lijden in stilte. Kayden doet er alles aan met Callie bevriend te raken, maar zij blijft afstandelijk en in zichzelf gekeerd. Zal
Kayden haar hart kunnen veroveren en Callie kunnen bevrijden van haar verleden? Wat lezers op Goodreads.com zeggen `OMG.
Wat een einde. Adembenemend! Nitzan `Hartverwarmend en gewoon onvergetelijk Debra `Sorensen is een waanzinnig goede
verhalenverteller Annie
De eigenzinnige gouvernante Courtney Milan 2015-06-15 Zij geeft niet op... Drie maanden geleden is Serena Barton haar baan als
gouvernante kwijtgeraakt. Aangezien ze geen kans heeft op een nieuwe positie, eist ze compensatie van de man die haar heeft
ontslagen: een verachtelijke egoïstische hertog zonder scrupules. Maar voor die hertog is ze niet bang. Wel voor zijn genadeloze
zaakwaarnemer, de man die bekend staat als Clermonts wolf. Deze formidabele vuistvechter met zijn inktzwarte reputatie knapt alle
vuile zaakjes van de hertog op. En als de hertog zijn probleem met haar aan hem doorspeelt, maakt ze geen schijn van kans. Toch
moet ze het blijven proberen, haar hele toekomst staat immers op het spel... Hij kan niet zwichten... Hugo Marshall wordt gedreven
door blinde ambitie, en dankzij die karaktertrek heeft deze mijnwerkerszoon het gebracht tot rechterhand van een hertog. Als zijn
werkgever hem opdracht geeft zich, goedschiks dan wel kwaadschiks, te ontdoen van die hinderlijke gouvernante, hoort dat
gewoon bij zijn werk. Helaas is Serena niet gevoelig voor goedschiks, en naarmate hij haar beter leert kennen, kan hij het steeds
minder over zijn hart verkrijgen kwaadschiks tegen haar op te treden. Toch zal hij ervoor moeten zorgen dat ze vertrekt, anders
verliest hij zelf alles waarvoor hij heeft gewerkt. Hij zal moeten kiezen: of voor het leven dat hij zo graag wilde, of voor de vrouw van
wie hij is gaan houden...
The Secret of Ella and Micha Jessica Sorensen 2013-02-12 THE NUMBER ONE NEW YORK TIMES BESTSELLING AUTHOR
The girl he thinks he loves needs to disappear. I don't want tonight to be irreversible, so I pull away, breathing him in one last time.
Ella and Micha have been best friends since childhood, until one tragic night shatters their relationship and Ella decides to leave
everything behind to start a new life at college, including Micha. But now it's summer break and she has nowhere else to go but
home. Ella fears everything she worked so hard to bury might resurface, especially with Micha living right next door. Micha is sexy,
smart, confident, and can get under Ella's skin like no one else can. He knows everything about her, including her darkest secrets.
And he's determined to win back the girl he lost, no matter what it takes. Discover the New York Times bestselling sensation that is
enthralling readers everywhere -- prepare to lose yourself in the most intense, passionate love story you will ever read.
The Fallen Star Jessica Sorensen 2011-04-09 For eighteen year-old Gemma, life has never been normal. Up until recently, she has
been incapable of feeling emotion. And when she’s around Alex, the gorgeous new guy at school, she can feel electricity that
makes her skin buzz. Not to mention the monsters that haunt her nightmares have crossed over into real-life. But with Alex seeming
to hate her and secrets popping up everywhere, Gemma’s life is turning into a chaotic mess. Things that shouldn’t be real suddenly
seem to exist. And as her world falls apart, figuring out the secrets of her past becomes a matter of life and death.
Isa & the Deal Jessica Sorensen My name is Isabella Anders, and my life is complicated. I just found out Lynn and my dad want to
send me to a reform school. Thankfully, Grandma Stephy talks my dad into letting me live with her, something I’m extremely
relieved about.I’m even going on an unofficial date with Kyler. Things are starting to look up for me. That is until I discover the truth
about what really happened to my real mother—that she might be a murderer. But I refuse to accept that, not until I have proof that
it’s true. So once again, I turn to Kai for help. Yeah, the two of us are turning out to be a pretty good team of detectives, which is a
good thing since a mysterious blue car starts showing up wherever I go. And on top of that, I receive a threatening text from an
unknown caller. Kai and I need to figure out who’s doing this to me and fast before someone I care about ends up getting hurt.
Als ik weg ben Abbi Glines 2016-08-26 De boeken van Abbi Glines worden steeds verslavender.' - Goodreads Mase Colt-Maning
heeft altijd de voorkeur gegeven aan zijn eenvoudige leven als boer in Texas boven zijn erfenis als zoon van een legendarische
rockster. Sterker nog: hij gaat nauwelijks op bezoek bij zijn vader in Rosemary Beach, zeker niet als dat betekent dat hij bij zijn
kwaadaardige halfzus Nan moet overnachten. Dit verandert volledig als hij een razend knappe schoonmaaktster hem toevallig
wakker maakt met een valse maar levendige imitatie van de liedjes van een countryster... Reese Ellis is eindelijk vrij: na een
moeilijke jeugd grijpt ze de kans aan om schoon te maken bij de rijkste families van Rosemary Beach. Maar dan staat ze op het
punt haar baan kwijt te raken als ze een fout begaat in het huis van haar belangrijkste klant: Nan Dillon. Als een hete, halfnaakte
vreemdeling met de nonchalante houding van een echte cowboy haar te hulp komt, is ze geïntrigeerd - en al snel een beetje
nerveus als hij interesse in haar toont. Reese heeft nog nooit een man ontmoet die ze kan vertrouwen. Is Mase de uitzondering op
de regel?
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.
De stenen goden Jeanette Winterson 2013-05-03 Een interplanetair liefdesverhaal - over Billie en Spike, over het verleden en de
toekomst; een reisverhaal; een lofzang op de schoonheid van de wereld. De stenen goden is Jeanette Winterson op haar briljantst.
Speels, gepassioneerd, controversieel, en vaak heel grappig. De stenen goden is een roman die voor altijd de verhalen zal
veranderen die we vertellen over de aarde, over liefde en over verhalen zelf.
Kom terug, kat!

Nicola Rijsdijk
Het rampzalige verhaal van jou en mij Jess Rothenberg 2012-10-16 Sterven aan een gebroken hart is nog maar het begin. Welkom
in de eeuwigheid! Als Brie wordt gedumpt door Jacob betekent dat het einde van haar wereld. Letterlijk. Alleen is Brie nog niet klaar
om onder de zoden te liggen en ze blijft als geest op aarde. Nu ze D&W is (Dood en Weg), komt Brie erachter dat liefde veel
ingewikkelder is dan ze ooit had gedacht. In Half Moon Bay begint haar familie uit elkaar te vallen. Haar beste vriendin verbergt een
geheim over Jacob en de waarheid achter zijn verraad. En dan is er Patrick, Brie's mysterieuze nieuwe gids en collega-Verloren
Ziel die misschien wel de sleutel tot haar eeuwige geluk in handen heeft.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 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. 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.
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.
Forsaken Jessica Sorensen 2017-08-26 After Blaise and his team rescued me from the channels, I thought my imprisoned fate had
changed. But during our journey back to the station, we’re captured by the Forsaken. The Forsaken are known for killing their
prisoners, but a fate much worse than death is waiting for us at their camp. If we want to survive, we’ll have to find a way to escape.
But the leader of the Forsaken won’t let me out of her sight. She’s convinced I’m a hybrid and is determined to prove it by forcing
me to take a test. A test I’m not sure I can pass.
Library Kiss Kasie West 2017-11-16 Ik rende de hele bibliotheek door, op zoek naar een andere uitweg. Zes deuren leidden naar
buiten, maar zaten stuk voor stuk op slot. Daar zat ik dan – met de kou die onder mijn huid kroop – gevangen in een grote, lege
bibliotheek. Autumn raakt per ongeluk ingesloten in een bibliotheek. Ze verwacht dat haar vriendinnen of haar bijna-vriendje haar
wel komen redden. Als dat niet gebeurt, dringt de realiteit zich op: hoe moet ze een lang weekend overleven in de bibliotheek? Dan
blijkt dat ze niet alleen is: Dax, een jongen van school, heeft zich bewust laten insluiten in het gebouw...
Zij en ik Nic Stone 2018-10-05 Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles verandert als de
mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop' Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg vinden,
maar op dit moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het
'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter 'Jupe'
Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw
jongen. Ik moet iets doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om liefde, aantrekkingskracht en
relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik had kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké
is om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik
De bestemming van Violet en Luke Jessica Sorensen 2015-01-21 Een verhaal over pijn, liefde en nieuwe kansen Getraumatiseerd
door zijn verleden vlucht Luke Price in betekenisloze relaties. Hij trekt zijn eigen plan en vertrouwt niemand. Tot zijn vrienden Callie
en Kayden hem in contact brengen met de mysterieuze, aantrekkelijke Violet. Violet Hayden heeft haar eigen problemen en is
vastberaden iedereen op afstand te houden. Sinds de moord op haar ouders verdooft ze zichzelf met drank en drugs. Niemand kan
haar bereiken, maar dat verandert wanneer ze de stoere Luke ontmoet. Luke en Violet botsen, maar voelen zich onmiskenbaar tot
elkaar aangetrokken. Ze vechten, vluchten en... worden verliefd. Maar is hun liefde sterker dan de pijn die ze met zich meedragen?
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.
Een engel in Rome Amy Harmon 2017-10-12 Eva Rosselli en Angelo Bianco groeien op als broer en zus, maar het is niet de
bloedband die hen verbindt... Italië, 1933. Als Angelo Bianco op zijn negende naar Italië wordt gestuurd, is hij een geschenk uit de
hemel voor Eva Rosselli. Eindelijk het broertje waar ze al zo lang op hoopte! Terwijl ze samen opgroeien, ontstaat een hechte ban
tussen de twee, die ernstig op de proef wordt gesteld als Angelo besluit zijn roeping tot priester te volgen. Tien jaar later is Angelo
tot priester gewijd, en is Eva op de vlucht voor de Gestapo. In een uiterste wanhoopsdaad klopt ze aan bij Angelo, die Eva verstopt
in een klooster. Daar komt ze tot de ontdekking dat ze slechts een van de vele Joden is die door de Katholieke Kerk verborgen
worden gehouden. Terwijl de wereld in oorlog is en op verlossing wacht, staan Eva en Angelo beproeving na beproeving te
wachten, keuze na hartverscheurende keuze - tot er geen weg terug meer is.
Knopen en Spijt Penelope Sky 2018-08-23 Tristan is een van mijn grootste klanten. Hij betaalt zijn rekeningen op tijd en houdt zich
altijd aan zijn woord. Maar nu komt hij geld tekort. Hij heeft zijn levering zo snel mogelijk nodig, dus biedt hij me een onderpand
aan. Hij leent me zijn slaaf Adelina. Nu Pearl en ik zo hecht zijn, kan ik deze ruil niet accepteren. Het is fout. Onmenselijk. Maar ze
wil me. Ik zie het. En ik wil haar zonder twijfel. **Knopen en Spijt wordt verteld vanuit Cane’s perspectief, maar Crow en Pearl
hebben hun eigen hoofdstukken voor de ontwikkeling van het verhaal.**
De redding van Callie en Kayden Jessica Sorensen 2013-11-27 Kayden is opgenomen in een ziekenhuis en het is onduidelijk wat
met hem aan de hand is. Callie maakt zich verschrikkelijke zorgen, maar ze mag niet bij hem in de buurt komen. Iedereen wil de
twee bij elkaar vandaan houden. Ondertussen is er aangifte tegen Kayden gedaan en is Callie de enige die hem kan redden, met
haar getuigenis. Maar dat zal Kayden nooit van haar vragen, want dan moet ze haar eigen geheimen prijsgeven. In De redding van
Callie en Kayden wordt de liefde van C&K nog verder op de proef gesteld. Vinden ze een manier om elkaar weer te zien, en te

redden, of raken ze voorgoed van elkaar vervreemd? Jonge liefde was nog nooit zo spannend
Getemd Emma Chase 2015-07-24 Inclusief gloednieuw Bonusverhaal! ***** Vijf sterren op Goodreads.com 'Sexy, hilarisch en
gepassioneerd. Heerlijk ontspannen.' - Katy Evans, New York Times-bestsellerauteur Van de auteur van het beste romantische
debuut van 2013! In dit derde en onvergetelijke boek van New York Times-bestsellerauteur Emma Chase wil Matthew Fisher, de
beste vriend van Drew Evans uit Gebonden en Gewillig, settelen. Daarvoor zal hij eerst de wantrouwende en uitermate
levenslustige Dee Dee Warren moeten overtuigen. Je kent het verhaal vast: meisje ontmoet womanizer, ze worden verliefd op
elkaar, womanizer verandert zijn levensstijl. Het is een goed verhaal, maar niet het onze. Dat van ons is een stuk kleurrijker. Toen
ik Dee ontmoette, wist ik meteen dat ze heel bijzonder was. Toen ze mij ontmoette, dacht ze dat ik alles behalve bijzonder was – ik
was hetzelfde als iedere andere vent die haar belazerd en gedumpt had. Het duurde even voor ik haar van het tegenovergestelde
overtuigd had, maar het blijkt dat ik erg overtuigend kan zijn als er seks in het spel is. Het is misschien duidelijk welke kant dit
verhaal op gaat. Maar het interessante ervan is niet hoe het eindigt, maar juist hoe we daar gekomen zijn.
De schaduwtroon Jennifer A. Nielsen 2015-04-16 Het sluitstuk in de trilogie is meer dan ooit een pageturner Het geduld van de fans
is lang genoeg op de proef gesteld: eindelijk volgt de ontknoping van deze New York Timesbestsellerreeks. Carthya is in staat van
oorlog. Niemand is nog veilig. En wanneer Jaron verneemt dat Koning Vargan van Avenia Imogen heeft ontvoerd om Carthya te
onderwerpen, weet Jaron wat hem te doen staat. Hij vertrekt op missie. Maar alles wat fout kan gaan, gaat fout. Zal hij alles wat hij
liefheeft verliezen? Of zal hij het tij kunnen keren?
Killman Creek Rachel Caine 2019-10-08 Gwen heeft haar kinderen gered van haar ex, seriemoordenaar Melvin Royal. Maar de
strijd is nog niet gestreden. Melvin is ontsnapt uit de gevangenis en Gwen ontvangt een bericht: Jij bent nergens veilig Nu ook
Gwens schuilplaats aan Stillhouse Lake hen niet langer kan beschermen, brengt ze haar kinderen onder bij een bewapende
buurman. Zelf gaat ze op jacht met Sam Cade, de broer van een van Melvins slachtoffers. Gwen weet wat ze moet doen, ze heeft
de kunst kunnen afkijken van een van de meest gestoorde moordenaars ooit. Maar de strijd blijkt heviger dan verwacht. Eén ding is
zeker: één van hen zal sterven
Ella and Micha: Infinitely and Always Jessica Sorensen 2014-11-13 Publisher information from iPage.IngramContent.com.
Het laatste dat ze deed Gregg Olsen 2018-02-22 'Echte urgentie in het verhaal, een uitstekend plot, een schokkende misdaad,
geloofwaardige personages.' - Lee Child Voor de fans van Het meisje in de trein en Gone Girl Vanaf het moment dat de familie
Franklin een charmant oud huis heeft laten platgooien om er een gigantisch, zielloos nieuw gebouw neer te zetten, heeft Liz Jarret
een hekel aan hen. Haar man Owen heeft het veel te druk met zijn bedrijf verkopen, in de hoop ooit zelf een even zo groot huis te
bezitten, om zich daar druk over te maken. De enige die ervoor zorgt dat de burenruzie niet escaleert, is het kleine zoontje van de
Franklins: Charlie. Een lief knulletje dat het liefst de hele dag buiten speelt. De gespannen situatie neemt een schokkende wending
als Liz - doodmoe na een nacht studeren voor een examen - zonder in haar spiegel te kijken haar garage uitrijdt. In eerste instantie
denkt ze dat ze een kat of een hond heeft aangereden als ze de doffe klap hoort. Wanneer ze ziet dat het kleine Charlie is, komt
haar leven in een stroomversnelling terecht van vergissingen, leugens en onherstelbare fouten. Ze komt terecht in een nachtmerrie
waaruit ze niet kan ontsnappen en die met het uur dat verstrijkt erger lijkt te worden...
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