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Het Cassandra-effect Wendy Walker 2017-10-24 Twee zusjes, een verdwijnt. Een narcistische moeder, een maniakale stiefvader, een disfunctioneel
gezin. Wie weet waar Emma Tanner is? De zusjes Tanner zijn verdwenen. Emma's auto wordt gevonden, maar van haar en Cass geen spoor. Drie jaar
later staat Cass ineens bij haar moeder en stiefvader op de stoep. Ze waren ontvoerd, vertelt ze, en gevangen gehouden op een eiland. Terwijl ze haar
verhaal doet aan forensisch psychiater Abby Winter, onthult ze ook veel over haar leven voor de verdwijning. Een leven met een narcistische moeder, een
maniakale stiefvader en een manipulatieve zus. Of is Cass juist degene die manipuleert?
Gebroken meisjes Simone St. James 2018-11-06 Gebroken meisjes van Simone St. James is een huiveringwekkend verhaal over moord, wraak en
duistere krachten in een internaat in de jaren vijftig. Gegarandeerd spannend van begin tot eind. Waarschuwing: dit zal je slapeloze nachten bezorgen...
Vermont, 1950. Voor ongewenste meisjes en meisjes die niet in de pas lopen is er het internaat Idlewild Hall. Vier meisjes sluiten er vriendschap, fluisteren
elkaar ’s nachts geheimen in en horen geruchten dat het er spookt. Totdat een van hen verdwijnt. 2014. Journalist Fiona Sheridan kan maar niet in het
reine komen met de moord op haar zus, twintig jaar geleden nabij Idlewild Hall. Hoewel de moordenaar is opgepakt, gelooft Fiona niet dat de zaak echt is
opgelost. Dan hoort ze dat iemand het inmiddels vervallen Idlewild Hall heeft gekocht en het wil restaureren. Tijdens de werkzaamheden wordt een
lugubere vondst gedaan en Fiona ontdekt dat sommige geheimen wellicht beter verborgen hadden kunnen blijven...
Orkaanseizoen Fernanda Melchor 2020-02-19 De Heks is dood. Vermoord. De ontdekking van haar lijk in het Mexicaanse dorpje La Matosa ontketent een
storm van geruchten en verdenkingen. Er was weinig bekend over de zonderlinge vrouw, behalve dat ze ooit een fortuin zou hebben geërfd. Na haar dood
komen details aan het licht die bij elkaar een beeld schetsen van een diep verdeeld en gruwelijk dorp. De Heks blijkt omringd te zijn geweest door een
duistere verzameling personages: jonge mannen die op zoek zijn naar cocaïne en goedkope seks, jonge zwangere vrouwen die een abortus willen.
'Orkaanseizoen' is een roman over de giftige cocktail van armoede, verlangens, onwetendheid en bijgeloof. En over het grootste probleem van ZuidAmerika: machistisch geweld tegen en moord op vrouwen. Fernanda Melchor schreef haar verhaal in een proza met orkaankracht - woest en ritmisch.

Haar personages krijgen zoveel diepgang dat je zelfs voor de treurigste types nog sympathie kunt opbrengen.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat
haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op
een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak
gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een
breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze
het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig, en
kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen
van een auteur met een groot intellect, een groot hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald raakt de
gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Björnstad Fredrik Backman 2018-02-06 Björnstad is een Zweeds stadje dat zijn beste tijd heeft gehad. Zoals men daar zegt: je kunt er niet leven, je kunt er
hoogstens overleven. Maar aan het meer staat een heel oude ijsbaan, en die is de reden waarom mensen in Björnstad nog geloven in betere tijden: het
juniorenteam van de plaatselijke ijshockeyclub kan dit jaar landskampioen worden. De hoop op een betere toekomst voor de stad legt veel druk op de
jonge spelers. De halve finale is uiteindelijk de katalysator voor een gruwelijke daad die de hele stad in beroering brengt. Beschuldigingen vliegen over en
weer en geen van de bewoners ontkomt aan de commotie. Björnstad gaat over de hoop die mensen in een gemeenschap kan samenbrengen, geheimen
die alles kapot kunnen maken en de moed die iemand nodig heeft om tegen de stroom in te gaan. In dit verhaal van een kleine stad beschrijft Fredrik
Backman de hele wereld.
Verbroken beloftes Jenny Offill 2015-02-17 Ze is jong, dapper en heeft onbezonnen, hoopvolle toekomstplannen. Ze trouwt, krijgt een kind en is gelukkig.
Maar dan, langzaam en stilletjes, verandert er iets. Hoewel ze had gehoopt dat de liefde voor twee mensen haar compleet zou maken, voelt ze zich niet
zo. Er zit nog zo veel scheef in haar hart. Ze becommentarieert haar leven, terwijl het uit haar vingers dreigt te glippen.
Een duister koor Sophie Hannah 2014-02-21 Louise heeft hoogoplopende ruzie met de buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar
slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te helpen. Beeld zij zich alles in...? Van de ‘koningin van de psychologische thriller’ komt deze beklemmende
standalone, in de stijl van Stephen King. Dit boek kruipt bij alle lezers onder de huid. Louise woont met haar man Stuart in Cambridge. Hun zoontje Joseph
is net aangenomen op een prestigieuze koorschool, waardoor ze hem alleen nog in de vakanties zal zien. Louise is daar helemaal kapot van, maar zo zijn
de regels, en Stuart houdt vol dat dit het beste voor hun kind is. Zonder Joseph thuis is er niets dat Louise af kan leiden van de hoogoplopende ruzie met
hun buurman die ’s nachts harde muziek draait en Louise uit haar slaap houdt. Politie en gemeente weigeren te helpen, en uiteindelijk ziet ze maar een
oplossing: ze verhuist naar een vakantiehuis in een idyllisch park en hoopt zo haar leven weer op orde te krijgen. Maar Louise wordt achtervolgd door
muziek die alleen zij kan horen, gezongen door een koor dat alleen zij kan zien... Sophie Hannah is een internationaal bestsellerauteur. Haar ijzersterke
psychologische thrillers rondom de zaken van rechercheurs Simon Waterhouse en Charlie Zailer zijn al in 24 landen verschenen. Ze debuteerde met
‘Kleine meid’, daarna volgden ‘Gevarenzone’, ‘Moederziel’ (door de BBC verfilmd), ‘De andere helft leeft’, ‘De lege kamer’, ‘Verborgen gebreken’ en
‘Brandschoon’. ‘Een duister koor’ is een standalone, waarmee ze bewijst ook andere genres in de vingers te hebben.
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het
superspannende vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot
het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt
niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar.
Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze
verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze

bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een
fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’
Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
Tranen van de maan Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene velden en
prachtige legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen
en waar Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 2 Shawn leeft voor zijn muziek en voor de pub. Tot het lot hem de
ogen opent en hij in Brenna O’Toole, een goede vriendin uit het dorp, voor het eerst van zijn leven een aantrekkelijke vrouw ziet. Vriendschap is niet
langer genoeg voor hem. Is ook hij misschien aangeraakt door die eeuwenoude betovering die verbroken moet worden? Deze titel is eerder verschenen
en is afzonderlijk te lezen.
Sterrenlicht Laini Taylor 2014-04-29 Er waren eens een engel en een duivel die verliefd werden en hoopten op een nieuwe wereld Karou weet eindelijk wie
en vooral wat ze is, maar ze zou er alles voor over hebben om het niet te weten. Nu staat ze voor de afschuwelijke vraag hoe ver ze wil gaan om haar volk
te wreken, terwijl Akiva aan de kant van de engelen wanhopig probeert met zijn geweten in het reine te komen. Beiden vechten ze voor hoop: hoop op
liefde en een nieuwe toekomst.Sterrenlicht is het vervolg op het veelvuldig geprezen Dromendochter en overtreft zelfs nog zijn voorganger.
Interventie Terri Blackstock 2013-09-02 Je kind verslaafd aan drugs misschien wel de grootste angst van iedere ouder. Wat kun je doen? Barbara
Covington ziet nog maar één mogelijkheid: haar dochter op laten nemen in een afkickkliniek. Op weg naar de kliniek verdwijnt de achttienjarige Emily
spoorloos. Haar begeleider wordt dood aangetroffen op het vliegveld. Heeft de verslaving Emily veranderd in een moordenaar? Barbara kan het niet
geloven en hoopt haar dochter te vinden voor detective Kent Harlan haar kan arresteren. Haar laatste hoop is het begin van een nieuwe nachtmerrie.
Low Rider 1993
Liefde van A tot Z S.K. Ali 2020-08-27 Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk
heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de
docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze
geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en
ze belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha
om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld.
En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en rariteiten.
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.
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
International Motion Picture Almanac Terry Ramsaye 1970
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 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...
De verdwenen stad Camilla Sten 2019-08-02 'Deze thriller doet me aan Stephen King denken en heeft me van de eerste tot de laatste bladzijde gegrepen.
Camilla Sten is een auteur om goed in de gaten te houden.' - Camilla Grebe, auteur en winnaar van de prestigieuze prijs Best Scandinavian Suspense
2018. Een klein Zweeds dorp in de jaren vijftig komt groot in het nieuws als de hele populatie van de stad zonder één aanwijzing verdwijnt. Het mysterie
wordt niet opgelost en al snel raakt de gebeurtenis in de vergetelheid. Alice groeit op met een fascinatie voor deze wonderlijke gebeurtenis uit het
verleden. Haar grootmoeder heeft haar het verhaal verteld. Zij verloor haar hele familie tijdens deze onverklaarbare verdwijning. Als Alice volwassen is,
verzamelt ze een groep vrienden met wie ze een documentaire over dit fenomeen wil maken. Met als doel: voor eens en altijd uitzoeken wat er echt is
gebeurd. De groep vrienden is de eerste in vijftig jaar die deze vreemde 'dodenstad' bezoekt. Al beginnen ze daaraan te twijfelen als ze er eenmaal zijn.
Wacht Op Mij Gayle Forman 2015-06-03 Wacht op mij begint drie jaar na Mia's ongeluk. Adam en zijn band zijn inmiddels doorgebroken. Aan de
vooravond van hun wereldtournee is Adam in New York, eenzaam en ongelukkig. Sommige mensen denken dat roem alles oplost, maar Adam kan zijn
succes niet aan. Om door te kunnen gaan met zijn leven, zal hij eerst zijn verleden moeten accepteren.
Helemaal de jouwe Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 5 - Helemaal de jouwe Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er
wonen te weinig mannen... Een interessante man als dokter Simon Bradley is een aanwinst voor het stadje, dus stuurt de burgemeester Montana Hendrix
op hem af om hem ervan te overtuigen dat hij moet blijven. Dat wordt voor Montana nog een hele kluif, want hun eerste ontmoeting verloopt niet bepaald
vlekkeloos: haar hond zet tot haar schrik de boel op stelten in het ziekenhuis. Nu moet ze nog meer haar best doen om Simon in Fool’s Gold te houden!
En niet alleen in het belang van het stadje, maar ook omdat ze zich sterk tot hem aangetrokken voelt. Hoewel dat wederzijds lijkt, maakt hij haar direct
duidelijk dat zijn verblijf in Fool’s Gold maar tijdelijk zal zijn... Deel 5 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Frank en wij Julia Claiborne Johnson 2016-06-20 ‘Frank en wij’ is een perfecte roman voor fans van ‘Het wonderlijke voorval met de hond in de nacht’ van
Mark Haddon, ‘Wij’ van David Nicholls en ‘Het Rosie project’ van Graeme Simsion! M.M. Banning – Mimi voor intimi – heeft zich teruggetrokken op haar
landgoed in Bel Air. Ze heeft ooit een bestseller geschreven maar nu is ze blut: malafide bankiers zijn er met haar fortuin vandoor gegaan. Voor het eerst
sinds tijden moet ze een nieuw boek schrijven. En om ervoor te zorgen dat ze zich aan haar deadline houdt, stuurt haar redacteur een jonge assistente,
Alice. Wanneer Alice aankomt, wordt ze direct aan het werk gezet. Ze moet op Frank passen, Mimi’s negenjarige zoon, die zich kleedt als een
jarendertigfilmster en weinig vriendjes heeft. Hij is autistisch. Terwijl ze Frank beter leert kennen, vraagt ze zich af waar zijn vader is. Mimi probeert achter
gesloten deuren te schrijven, maar het wil niet vlotten. Aan Alice de taak Mimi te helpen met haar boek... ‘Frank en wij’ is een mooie roman van Julia
Claiborne Johnson. Vele enthousiaste lezersreacties! ‘Ik vond het geweldig. Grappig en hartverwarmend.’
Dumplin' Julie Murphy 2016-08-01 Willowdean Dickson heeft een maatje meer en vindt dat geen probleem, terwijl iedereen om haar heen geobsedeerd is
door de aankomende missverkiezing. Pas als Will een relatie krijgt met haar oogverblindend knappe collega Bo, begint ze te twijfelen over haar figuur. Om
haar zelfvertrouwen terug te krijgen, besluit Will het meest afschuwelijke te doen dat ze zich kan voorstellen: ze geeft zichzelf op voor de Clover City's

Missverkiezing. Gaandeweg laat Will niet alleen Clover City versteld staan, maar vooral zichzelf.
Spoor naar Woeste Hoeve Richard Schuurman 2012 Op 8 maart 1945 schoot een Duits vuurpeloton bij Woeste Hoeve 117 mannen dood als vergelding
voor de aanslag op SS-generaal Hanns Rauter. Onder de doden bevond zich de 23-jarige Poolse oorlogsvlieger Czeslaw Oberdak. Niemand (her)kende
hem en hij werd naamloos begraven. Aangespoord door een brief van Oberdaks zus, die onvermoeibaar was blijven zoeken naar haar verdwenen
broertje, verdiepte journalist Richard Schuurman zich in deze zaak. Bijna twintig jaar later kreeg de naamloze dode zijn identiteit terug. In dit boek is de
zoektocht van Schuurman verweven met het levensverhaal van Oberdak, die met zijn vliegtuig een noodlanding maakte, ondergedoken zat, gevangen
werd genomen en geëxecuteerd. Op basis van verklaringen van de betrokken hoofdpersonen, reconstrueert Schuurman de gebeurtenissen bij Woeste
Hoeve. Ook zoekt hij antwoord op de vraag waarom slechts één man gevangen heeft gezeten voor de grootste executie die de Duitsers in Nederland
hebben uitgevoerd.
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.
Als hij maar gelukkig is Robin Norwood 2010-10-11 In Als hij maar gelukkig is laat psychotherapeute Robin Norwood zien hoe verlammend zelfopoffering
kan werken en hoe je eraan kunt ontsnappen. Er zijn vrouwen die te veel in de liefde investeren en er te veel van verwachten, vrouwen die de neiging
hebben zichzelf op te offeren en weg te cijferen, allemaal in de hoop dat hij gelukkig zal zijn. Dit krampachtige verlangen tast vaak het emotionele welzijn
van die vrouwen aan en kan zelfs hun fysieke gezondheid en veiligheid in gevaar brengen
Allesbehalve oké Laura Steven 2018-04-13 Izzy O'Neill hier! Straatarme wees, ambitieuze cabaretier en Ongelooflijke Slet, als je de roddelsites tenminste
mag geloven... Izzy had nooit verwacht dat ze op haar achttiende het slachtoffer zou zijn van een internationaal online schandaal. Maar als expliciete foto's
van haar met de zoon van een politicus online komen te staan, laten treiteraars niets van haar heel. Gewapend met een enorme bak nacho's en haar
beste vriendin Ajita als steun en toeverlaat, probeert ze het van zich af te lachen. Maar als het dagelijkse slutshaming verergert, leert ze snel dat de wereld
tienermeiden niet oké behandelt. Allesbehalve oké zelfs. Laura Steven is auteur, journalist en scenarioschrijver. Ze heeft een master in Creative Writing en
werkt bij een non-profitorganisatie die vrouwen in de creatieve sector steunt. Met haar tv-pilot Clickbait stond ze in 2016 in de finale van The Sitcom
Mission van de British Comedy Guide. Allesbehalve oké is haar eerste YA-titel.
Piano-oefeningen voor dummies David Pearl 2009
Misschien is het anders David Yoon 2019-09-10 Een eigenzinnig, knap en romantisch coming-of-ageverhaal. Voor lezers van Rainbow Rowell, Nicola
Yoon, John Green, Becky Albertalli en Adam Silvera. Frank Li is een Tussenpersoon – zijn zelfverzonnen term voor Koreaans-Amerikaanse kinderen die
gevangen zitten tussen enerzijds de traditionele verwachtingen van hun ouders en anderzijds hun Amerikaanse omgeving. Zijn ouders hebben één regel
wanneer het over relaties gaat: date een Koreaanse. Dat wordt moeilijk wanneer Frank verliefd wordt op de slimme, mooie, maar ook witte Brit. MedeTussenpersoon Joy heeft hetzelfde probleem, dus ze sluiten een deal: ze doen alsof ze met elkaar daten om zo hun ouders om de tuin te leiden. Het lijkt
een perfect plan, maar uiteindelijk leiden hun nepdates ertoe dat Frank zich afvraagt of hij de liefde – en zichzelf – ooit echt goed begrepen heeft.
'Misschien is het anders gaat over een jongen die doet alsof hij verliefd wordt om vervolgens echt verliefd te worden. Deze jongen is Koreaan-Amerikaans,
net als ik.' David Yoon
Halverwege het graf Jeaniene Frost 2013-12-04 Cat Crawfield is zelf half-vampier, maar dat weerhoudt haar er niet van te jagen op de ondoden. Zo neemt

ze wraak op haar vader, die het leven van haar moeder verpestte. Als Cat gevangen wordt genomen door de sexy vampier Bones, gaat ze een
onverwachte en spannende samenwerking met hem aan. Maar dan worden zij en Bones zelf doelwit en moet Cat een kant te kiezen. En die van Bones
wordt steeds aantrekkelijker Halverwege het graf is het eerste deel van de veelgeprezen Nachtjagers-serie.
Volmaakte kussen Susan Mallery 2021-03-30 Fool’s Gold 1 - Volmaakte kussen Fool's Gold lijkt de ideale woonplaats, maar er is één probleem: er wonen
te weinig mannen... Charity ziet haar verhuizing naar Fool's Gold als een stap vooruit in haar carrière. En als een manier om haar grootste droom te
verwezenlijken: samen met een gewone man een heel gewoon gezin stichten. Dat zou toch moeten lukken in een idyllisch stadje als dit? Hoewel... Zij
moet natuurlijk weer net voor de verkeerde vallen! Josh Golden is een sportheld, en ook nog eens knap, geestig, sexy - bepaald geen man die naar een
gewoon bestaan verlangt. Ze kan dus beter ver bij hem vandaan blijven... Josh wil het liefst dicht bij Charity zijn. Alleen, hoe overtuigt hij haar ervan dat hij
geen halfgod is, maar gewoon een aardige jongen? Deel 1 van de serie Fool’s Gold. Dit verhaal is eerder verschenen en ook los te lezen.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die de tienjarige Olivia zeker
weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het vooral willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad,
en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis. Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen
zij kan zien. Het enige wat haar leven draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen
van haar moeders laatste boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen is. De laatste zin
luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te
herenigen met de rest van haar familie op zijn immense landgoed. Het enige probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde
beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar
moeder te weten te komen. Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en
geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet Magazine ‘Betoverend, liefdevol,
onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk moment.’ ThrillZone.nl
De vette jaren Chan Koonchung 2011-10-06 Chan Koonchung De vette jaren De waarheid is geen optie Beijing in de nabije toekomst: er is een maand uit
de officiële documenten geplukt en niemand heeft er enige herinnering aan noch kan het iemand iets schelen. Behalve een groepje vrienden dat ten koste
van alles wil uitvissen wat hier achter zit, achter deze opgelegde vrolijkheid en het collectieve geheugenverlies in China. Wanneer ze een hooggeplaatst
persoon ontvoeren en hem dwingen alles te onthullen, zijn ze tot op het bot geschokt over wat ze te weten komen niet alleen over hun leiders, maar ook
over hun eigen mensen. Het is een boodschap die de wereld op haar grondvesten zal doen schudden De vette jaren vertelt het verhaal van Lao Chen, een
tamelijk succesvolle auteur die in een nieuw, rijk China leeft dat ontsnapt is aan de recessie die de rest van de wereld in een verlammende greep houdt.
Lao Chens creativiteit heeft te lijden onder een gevoel van tevredenheid en geluk, een gevoel dat hij deelt met de rest van de bevolking. Tot hij op een
paar mensen stuit dat daar helemaal geen last van heeft en met een groeiend gevoel van alarm onderzoeken ze waarom er een complete maand uit het
collectieve geheugen van de bevolking is gewist. De vette jaren brengt het Westen een angstaanjagende boodschap over het steeds machtiger wordende
China. De roman is onderwerp van veel opwinding en debat onder de Chinese intellectuelen op het vasteland, en hoewel het boek er niet verkrijgbaar is
circuleren er vele tweedehands exemplaren.
De verdwijning van Sally Horner T. Greenwood 2019-07-02 ‘De verdwijning van Sally Horner’ (Rust and Stardust) van de Amerikaanse auteur T.
Greenwood is een spannende roman over een zaak die Amerika jarenlang in de greep hield. New Jersey, 1948. De 11-jarige Sally Horner steelt een
schriftje in de plaatselijke supermarkt. Ze wordt erop aangesproken door de 52-jarige Frank La Salle die zich voordoet als fbi-agent. Hij overtuigt haar
ervan dat ze gearresteerd zal worden, tenzij ze doet wat hij zegt. Dit is het begin van een ontvoering die ruim twee jaar zal duren en waarin Frank met
Sally het hele land doorkruist om uit handen van de politie te blijven. Sally wordt misbruikt en gedwongen te liegen tegen de mensen die ze op hun weg
tegenkomen. De vermissing van Sally Horner domineerde eind jaren 40 het nieuws in Amerika. Dit is haar verhaal. ‘De zaak Sally Horner’ inspireerde

Nabokov tot het schrijven van zijn iconische en controversiële roman ‘Lolita’. T. Greenwood woont met haar gezin in Californië. ‘De verdwijning van Sally
Horner’ is het eerste boek van haar hand dat in het Nederlands verschijnt. Ze heeft het ware verhaal van Sally Horner gefictionaliseerd en vertelt het vanuit
meerdere perspectieven, wat het boek veel vaart en diepgang geeft.
Hart van de zee Nora Roberts 2018-06-05 De Gallaghers van Ardmore Aan de kust van Ierland, het land van grillige kliffen, groene velden en prachtige
legendes, ligt het mooie dorpje Ardmore. Levendig middelpunt is Gallagher's Pub, waar het altijd behaaglijk is, waar het bier schuimt in de glazen en waar
Aidan, Shawn en Darcy Gallagher iedereen een luisterend oor bieden. Deel 3 Darcy wil een rijke man om ooit ver weg van Ardmore een luxeleven te
leiden. Met de komst van Trevor Magee, die tijdelijk in het dorp is om een theater te bouwen, lijkt niets haar droom nog in de weg te staan. Haar hart zal bij
dit alles buitenspel blijven, neemt ze zich voor. Een mooi plan, ware het niet dat er nog een betovering verbroken moet worden... Deze titel is eerder
verschenen en is afzonderlijk te lezen.
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet
Simon er alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige
verdwenen jongere is. Samen met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid.
Kunnen Simon en Elena de schimmige praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er
een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’
Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een
doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’ Vrij Nederland
Ben zo terug Sarah Weeks 2006 De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten of ze familie heeft en waar haar geestelijk gehandicapte moeder vandaag
komt. Ze besluit met de bus op pad te gaan om haar verleden te achterhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
Verraad Abigail Haas 2014-04-04 Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen is, lacht het leven haar toe. Een weekje
Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie verhoort hen één voor één, en Anna en
Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in
de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde
politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder
schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.
International Television Almanac 1970
Astrid en Veronika Linda Olsson 2013-07-30 ‘Linda Olsson beschrijft met veel schoonheid en precisie de vriendschap tussen twee zeer verschillende
vrouwen, beiden gevangen in het verdriet van hun verleden. Hun band, eerst voorzichtig en kwetsbaar, groeit langzaam uit tot een sterke vriendschap
waarin ze beiden hun verhaal kwijt kunnen en daardoor hun leven weer op orde kunnen krijgen. Subtiel, indringend en prachtig geschreven.’ – Kim
Edwards, schrijfster van Gebroken Licht ‘Natuurlijk en levendig, volkomen overtuigend. Simpelweg betoverend’ – The New York Times ‘Ontroerend en
soms poëtisch.’ – Nederlands Dagblad
Voet bij stuk Robyn Carr 2018-09-11 Sullivan's Crossing Sullivan's Crossing, Colorado: dé plek om op adem te komen, te genieten van de prachtige
natuur, en de liefde te vinden... Deel 2 Sierra Jones verlangt geen seconde terug naar de onrustige tijd die werd getekend door stomme keuzes en dates
met foute mannen. Maar ze kent haar eigen zwakheden en weet dat het een hele uitdaging zal zijn om haar nieuwe leven vol te houden. Een bezoek aan
haar broer Cal, die op het punt staat met zijn Maggie te trouwen, lijkt haar daarom een veilige en verstandige stap. Ze voelt zich onmiddellijk thuis in
Sullivan's Crossing. Deze plek is goed voor haar, dat weet ze zeker, en ze besluit dan ook een tijdje te blijven. Ze maakt nieuwe vrienden, en bovendien
ontmoet ze Conrad, een zeer aantrekkelijke brandweerman, die misschien wel meer kan worden dan een vriend. Maar dan dreigt haar verleden haar in te

halen...
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