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Recognizing the way ways to acquire this books Hes Into Her Maxinejiji is
additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info.
acquire the Hes Into Her Maxinejiji partner that we provide here and check out the
link.
You could buy lead Hes Into Her Maxinejiji or get it as soon as feasible. You could
quickly download this Hes Into Her Maxinejiji after getting deal. So, considering
you require the book swiftly, you can straight get it. Its correspondingly extremely
easy and in view of that fats, isnt it? You have to favor to in this appearance

Het geheim Elle Kennedy 2020-06-18 Het tweede deel in de sexy Briar U-serie
van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Brenna Jensen weet één

ding zeker: ze mag nooit, maar dan ook nooit, vallen voor Jake Connelly. Brenna’s
vader is de coach van het ijshockeyteam van Briar en Jake speelt voor hun
aartsrivaal. Hij is heel erg arrogant en bijdehand, maar ook woest aantrekkelijk.
Wanneer Brenna de hulp van Jake nodig heeft voor haar stage, slaat de vonk toch
over. Maar Brenna weet dat het haar vader zou kwetsen als ze iets zou beginnen
met zijn grootste rivaal. En dat de fans van het Briar-ijshockeyteam het zouden
afkeuren als ze haar zouden zien met Jake. Als ze altijd in het geheim met Jake
afspreekt, en níét verliefd op hem wordt, is er niets aan de hand. Toch? Het
geheim is het tweede deel in de Briar U-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt
op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef
Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving afspeelt,
getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De deal, werd in Nederland en
België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd. Reviews: ‘Elle Kennedy is
de koningin van sexy hate-to-love-you romantiek. Een van mijn favorieten van
2019!’ Vi Keeland
De jacht op jou Isabelle Ronin 2017-09-22 Het best gelezen boek van het jaar:
wereldwijd 140 miljoen keer gelezen! Ik ben misschien wel het laatste wat ze wil in
haar leven. Maar ze heeft me in haar macht. Zo simpel is het. Ze zeggen dat ze
me kapot zal maken... Laat haar dat dan maar doen. Wanneer de cynische,

ambitieuze studente Veronica Strafford uit haar appartement gekickt wordt en ze
na een avondje stappen te dronken is om na te denken, neemt basketballer Caleb
Lockhart haar mee naar zijn appartement, zodat ze haar roes kan uitslapen. Als
blijkt dat Veronica geen woonplaats heeft, biedt hij haar een tijdelijke slaapplek
aan in de logeerkamer. Vanaf het eerste moment kan Caleb zijn ogen niet
afhouden van deze onbereikbare vreemdeling en hij voelt iets wat hij nog niet
eerder voelde: de onstilbare drang haar voor zich te winnen. Maar dat is nog niet
zo makkelijk, Veronica heeft andere dingen aan haar hoofd en haar hart is niet
zomaar te veroveren. De jacht op jou is een episch liefdesspel, waaraan je vanaf
pagina één verslaafd raakt. Met een pure stijl en een afwisselend perspectief is dit
boek een absolute must read; miljoenen lezers raakten in de ban. De jacht op jou
is deel één van een driedelige serie. Isabelle Ronin is een Canadese auteur en
woont in Winnipeg, Manitoba.
#soyouthinkyoucanwrite Aivan Reigh Vivero Published by PSiCOM
Lucht Lara Reims 2020 Romi (bijna 15) woont in een kleine kolonie op Mars, waar
ze werd geboren uit een klompje cellen afkomstig uit een laboratorium. Ze wil
dolgraag in contact komen met de aarde. Dan lukt het haar om telepathisch in
contact te komen met Ciro, die op aarde woont. Maar dat heeft grote gevolgen.

Vanaf ca. 15 jaar.
Mijn hart en andere zwarte gaten Jasmine Warga 2015-12-11 ‘Woorden kunnen
mensen raken op een manier die niet te voorzien is... Ik zou alle tieners aan willen
raden dit boek te lezen.’ – The Guardian 'Een dapper en boeiend debuut dat een
belangrijk onderwerp aankaart door middel van humor, emotie en levensechte
tienerstemmen.’ – Daily Mail De zestienjarige nerd Aysel is geobsedeerd door het
plannen van haar eigen dood. Met klasgenoten die continu over haar roddelen,
een moeder die haar nauwelijks kan aankijken, en een vader die met een
gewelddadig misdrijf hun dorp opschrikt, ziet Aysel redenen genoeg om haar leven
te beëindigen. Maar ze weet niet zeker of ze het alleen durft. Als ze op een
website het forum Zelfmoordpartners ontdekt, denkt ze de oplossing te hebben
gevonden. Ze vindt er Roman, een jongen die achtervolgd wordt door een
familietragedie. Hoewel Aysel en Roman niets met elkaar gemeen hebben,
beginnen ze deel uit te maken van elkaars leven. Naarmate hun plan voor
zelfmoord vorm krijgt, begint Aysel zich af te vragen of ze er wel mee door wil
gaan. Ze zal uiteindelijk moeten kiezen: een einde aan haar leven maken of
Roman ervan proberen te overtuigen om samen door te leven. ‘Eerlijk en
hartgrondig... iedere tiener die zich ooit een buitenstaander heeft gevoeld zal zich
kunnen vereenzelvigen met de personages Aysel en Roman.’ – Kirkus Reviews

‘Dit boek bespreekt serieuze onderwerpen op een intelligente en grappige manier.
Erg zorgvuldig gepresenteerd.’ – School Library Journal
Raak me. Niet. Laura Kneidl 2020-04-29 'Raak me. Niet.' van Laura Kneidl is het
eerste deel van een spannend tweeluik dat onder je huid kruipt. 'Raak me. Niet.'
van Laura Kneidl gaat over de achttienjarige Sage. Op haar verjaardag komt ze
aan op de universiteit van Nevada. Ze heeft niets: geen geld, geen huis, geen
vrienden. Alleen de droom dat ze opnieuw kan beginnen en kan vergeten wat er
thuis in Maine is gebeurd. In Nevada krijgt ze een bijbaantje in een bibliotheek,
waar ze haar collega Luca ontmoet. Hij is alles waar Sage bang voor is, met zijn
doordringende ogen, tattoos en ruige uiterlijk. Maar Luca is niet wie hij lijkt te zijn
en hij laat Sages hart ook op een andere manier sneller kloppen. Laura Kneidl
schreef met 'Raak me. Niet.' een meeslepend eerste deel van een new adult-serie,
dat eindigt met een grote cliffhanger. Het verhaal van Sage en Luca gaat verder in
het tweede deel, 'Verlies me. Niet.'.
Tara, Sulat Tayo Volume 1 Emerald Blake 2021-11-12 Why is the right attitude so
important for a writer? The right attitude can make or break a writer. Moreover, the
right attitude can take a fair writer to places that a gifted writer with a bad attitude
can never go Having the right and positive attitude will pave the way to a writer•s
success in this industry. Maybe yes, you are a good writer, in terms of writing style

and technical stuff, but if you don•t have the right attitude or you treat other people
badly, you will not achieve the true success of a writer. At my nonprofit
organization, PenLeague Training and Development Services (aka Penmasters
Administration), we teach writers not only the right writing strategies and
techniques, but also the right attitude. We aim to cultivate not only the skills of
writers but also their attitude as a writer. Perhaps, this is what I would call •cuttingedge•--- what sets this non-profit writing organization apart from others. This is the
purpose of this book ---- Tara, Sulat Tayo Volume 1. First, to awaken the
consciousness of writers like me. Second, so that we can learn tips and tricks
about the proper way of writing. You will learn the basics of writing such as right
attitude, overcoming writer•s block, proper time management, free writing and brain
dumping plus anxiety and frustration, writing voice, story mountain and elements of
a story, different fiction genres, action-dialogue tags and proper usage of words.
Het einde van de magiër R. Feist 2015-11-12 Het Einde van de Magiër, deel drie
van De Saga van de Chaosoorlog, beëindigt de trilogie waarmee Raymond E.
Feist de magistrale cyclus over de werelden Midkemia en Kelewan zal besluiten
nadat hij in 1982 met het onvolprezen Magiër de wereld veroverde. Nadat hij zijn
geliefde prinses Stephané veilig uit Roldem heeft weggehaald moet Hal – nu
hertog van Schreiborg – zich richten op de verdediging van het oude rijk, zodat er

een koning kan worden gekroond door de Raad der Heren in plaats van door het
recht van de sterkste. Maar de grootste dreiging ligt misschien wel buiten de macht
van mensen. Ergens in de Grijze Torens komt iets naar buiten wat niet van deze
wereld is. Zal het lot van de Zwarte Magiër worden bezegeld? Zullen de profetieën
bewaarheid worden? Dit boek, het slotdeel van de magistrale cyclus over de
werelden Midkemia en Kelewan, geeft op alle vragen antwoord... ‘Raymond E.
Feist biedt eenvoudigweg alles, en meer, waar de fantasy-lezer van nu voor gaat.’
– Rave Reviews
He's Into Her Season 1 Book 1 MaxineJiJi 2022-05-06 W-what!? Pumayag siyang
maging partner ko? Ha! Eh, hindi ko naman siya niyaya. Masaya at madali lamang
ang buhay para kay Deib Lohr Enrile na hinahangaan ng napakaraming babae
dahil sa kanyang itsura; bukod doon ay wala na. Mahilig siyang mang-bully. Kilala
bilang Campus Enemy Number One dahil sa angking talento sa pang-aasar sa
mga baguhang estudyante sa paaralang pag-aari ng kanilang pamilya. Sikat si
Deib Lohr sa mga babae pero hindi dahil crush siya ng mga ito, kundi dahil takot
na mapag-TRIP-an. Sa kagustuhang sagutin ng babaeng dalawang taon na
niyang nililigawan ay nangako si Deib Lohr na magbabago at titigilan ang pagiging
BULLY. Ganoon siya kadesididong maging nobya si Kimeniah, ang babaeng
kanyang pinapangarap. Maganda, mabait, matalino at mayaman. Kung hindi

lamang maliit ay mukha nang perpekto. Ngunit pagpasok ng huling taon ni Deib
Lohr sa high school ay nagawa niyang sirain ang sariling salita. Nakilala niya ang
kauna-unahang babaeng naglakas-loob na patulan ang kanyang mga kalokohan.
Ang babaeng kamumuhian niya nang higit pa sa kanyang inaakala. Ang babaeng
nagawang baguhin ang mga pananaw niya sa buhay dahil lang sa hindi
makatwirang prinsipyo. Siya ba ang gumulo sa buhay ng babae? O ito ang gugulo
sa kanyang buhay? Isang babaeng kamumuhian niya ngunit may pagkataong
hindi niya mahulaan. Ang babaeng makapagpapatunay kay Deib Lohr na hindi
lahat ng babaeng gusto niya ay mahal niya.
La belle sauvage Philip Pullman 2017-10-20 22 jaar na Het gouden kompas, het
eerste deel van de beroemde Noorderlicht-trilogie, keert Philip Pullman terug naar
de parallelle wereld die al meer dan 17,5 miljoen lezers wereldwijd wist te
betoveren. Malcolm Polstead is een eerlijke en hulpvaardige jongen - maar hij is
ook vreselijk nieuwsgierig. In het klooster verderop wordt in het diepste geheim het
baby'tje Lyra verzorgd. Er is niets aan de hand, tot op een dag handlangers van
het Magisterium hem opzoeken en alles over Lyra willen weten. Nietsvermoedend
gaat Malcolm op onderzoek uit en raakt langzamerhand verstrengeld in een
gevaarlijk complot. Ondertussen is er een storm op komst, en een overstroming
dreigt. Deze overstroming zal ieders leven op zijn kop zetten. Wat kan Malcolm

nog doen om Lyra in veiligheid te houden? Voor oude Pullman-fans werpt dit
avontuurlijke verhaal nieuw licht op oude bekenden; voor aanstaande Pullmanfans is het een meeslepende introductie. Eén ding staat vast: deze nieuwe held zal
alle harten veroveren. Philip Pullman (1946) won vele prijzen, waaronder de
Smarties Prize, de Carnegie Medal, The Guardian Children's Fiction Prize, de
Whitbread Award en de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award. In 2008
noemde The Times Pullman in zijn lijst van 'De 50 Grootste Britse schrijvers sinds
1945'.
Manhattan Beach Jennifer Egan 2017-10-03 Langverwachte nieuwe roman van
Pulitzer Prize-winnares New York 1940. Op de marinebasis in Brooklyn wemelt het
tijdens de oorlog van de vrouwelijke arbeiders met banen die voorheen niet voor
hen waren weggelegd. Onder hen bevindt zich de achttienjarige Anna Kerrigan,
dochter van een ondergrondse koerier die zijn gezin onverwachts in de steek liet.
Na een zware duikopleiding waarbij ze veel moed en wilskracht toont, wordt Anna
de eerste vrouwelijke marineduikster. Ze is vastbesloten het mysterie rond de
verdwijning van haar vader op te lossen – ook al betekent dit dat zij zal moeten
infiltreren in de maffiawereld van New York.
De elite Kiera Cass 2014-08-08 De selectie begon met 35 meisjes. Nu is de groep
geslonken tot de elite. De strijd om Maxons hart wordt steeds meedogenlozer. Hoe

dichter America bij de kroon komt, hoe meer ze twijfelt over de liefde. Elk moment
met Maxon is als een sprookje. Maar zodra ze haar eerste liefde Aspen ziet, wordt
ze overspoeld door herinneringen hun mooie plannen samen. Terwijl America
wordt verscheurd tussen haar twee toekomsten, weet de rest van de elite precies
wat ze wil. America’s kans om te kiezen dreigt door haar vingers te glippen.
De jacht Elle Kennedy 2020-04-18 Het eerste deel in de sexy Briar U-serie van
Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Er wordt altijd gezegd dat
tegenpolen elkaar aantrekken. Dat lijkt te kloppen, want ik snap echt niet waarom
ik me anders zo aangetrokken voel tot Colin Fitzgerald. Hij is helemaal niet mijn
type: hij zit onder de tattoos en is gek op gamen en ijshockey. Bovendien denkt hij
dat ik oppervlakkig ben. En er zijn nog meer problemen: - Hij is heel goed bevriend
met mijn broer. - Zijn beste vriend is verliefd op me. - En ik woon met hem in één
huis. Eigenlijk doet dat er allemaal niet toe. Ik heb genoeg aan mijn hoofd en hij
heeft me heel duidelijk gemaakt dat hij me niet ziet zitten, ook al knettert het altijd
tussen ons. Maar mocht mijn sexy huisgenoot ooit van gedachten veranderen, dan
weet hij me te vinden... De jacht is het eerste deel in de Briar U-serie van Elle
Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van
elkaar te lezen. Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in
dezelfde omgeving afspeelt, getiteld Off Campus. Het eerste deel daarvan, De

deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
He's Into Her Season 1 Book 7 MaxineJiJi 2022-05-06 “Parang ayaw ko nang
pagsisihan ang lahat ng ginawa kong kalokohan. Dahil hindi kita makikilala kung
hindi ko gagawin `yon.” Unti-unting nabigyang-linaw ang misteryo sa likod ng
katauhan ni Max. Nalaman ni Deib ang mga dahilan kung bakit ganoon na lamang
kung katakutan ng marami ang babae. Isa sa mga ito ay ang pagiging konektado
ni Max sa mga Moon—stockholders ng BIS. Unti-unti na ring nabubuo ang
pagdududa ni Deib sa estado ng relasyon nila ni Kim—mula sa mga nalaman ni
Lee hanggang sa mga ikinikilos ng babae. Sa mga pangyayari sa burol ng ama ni
Randall sisibol ang mga rebelasyon na magpapabago sa relasyon nina Deib, Max,
Dein, Kim at Randall. Magbabago kaya ang nararamdaman ni Deib para kay Max?
He's into her Maxinejiji 2014
He's Into Her Season 1 Book 8 MaxineJiJi 2022-05-06 “Parang ayaw ko nang
pagsisihan ang lahat ng ginawa kong kalokohan. Dahil hindi kita makikilala kung
hindi ko ginawa `yon.” Hindi pa rin maiwasan ni Deib na ma-curious kung sino ba
talaga si Maxpein. Lalo na’t unti-unti na niyang nakikilala kung sino ba talaga ang
babae. At isa sa mga iyon ay ang pagiging connected nito sa mga
Moon—stockholders ng BIS. Nagsisimula na ring magduda si Deib sa relasyon
nila ni Kim, dahil na rin sa mga nalaman ni Lee hanggang sa mga ikinikilos ng

babae. Dahil sa mga pangyayari sa burol ng ama ni Randall, unti-unting
magsisimula ang pagbabago sa relasyon nina Deib, Maxpein, Kim at… Randall.
He's Into Her Season 1 Book 4 MaxineJiJi 2022-05-06 “Hindi ko ugaling manakit
nang sadya at ganoon kalala.” Unang pagtatagpo pa lamang nina Deib Lohr at
Max ay kinamumuhian na ni Deib Lohr ang babae. Tuwing nakikita niya si Max ay
hindi maaaring hindi mag-init ang ulo niya at gawan ng kalokohan ang babae.
Ngunit nang makita ni Deib Lohr ang kaawa-awang hitsura ni Max nang i-bully ng
isang estudyante at narinig na may boyfriend na ang babae ay hindi na siya
mapalagay. Hindi na maalis sa isip niya si Max. Sa panaginip, sa klase, at kahit
kasama niya si Kim ay si Max pa rin ang kanyang naiisip. Ipinagkompara na niya
ang dalawa. Ngunit agad na bumalik ang pagkamuhi ni Deib Lohr kay Max nang
maaksidente siya dahil sa kagagawan ni Max. At nadamay pa siya sa mga
pinarusahan. Hanggang saan hahantong ang pagkamuhi nila sa isa’t isa kung
bawat araw na nakikita ni Deib Lohr si Max ay pabago-bago rin ang
nararamdaman niya para sa babae? Nakokonsiyensiya nga lang ba siya o naaawa
kay Max dahil bukod sa kanya ay may iba pang nambu-bully sa babae? O may
mas malalim pang dahilan ang nararamdaman niya na kahit sa kanyang sarili ay
hindi niya maamin?
Het doel Elle Kennedy 2019-12-12 Het vierde deel in de grappige en steamy Off

Campus-serie van Elle Kennedy. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Sabrina
James heeft haar plannen op een rijtje: met goede cijfers afstuderen, toegelaten
worden op een topuniversiteit voor een master rechten, en dan werken bij een
prestigieus advocatenkantoor. Om aan haar vreselijke thuissituatie te ontkomen
zal ze alles op alles moeten zetten, en daardoor heeft ze geen tijd voor een relatie.
Op een avond uit ontmoet ze de knappe ijshockeyer John Tucker, die haar gelijk
helemaal ziet zitten. Sabrina zwicht voor zijn charmes en besluit hem één kans te
geven. Een beslissing die haar hele leven voor altijd zal veranderen... Het doel is
het vierde deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de
fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Het eerste deel, De
deal, werd in Nederland en België al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd.
Ook schreef Elle Kennedy een serie van vier boeken die zich in dezelfde omgeving
afspeelt, getiteld Briar U.
De vrouw in suite 10 Ruth Ware 2017-03-29 Het is gruwelijk genoeg om getuige te
zijn van een moord. Het is nog erger als niemand je gelooft. De vrouw in suite 10
is de nieuwe, razend spannende thriller van Ruth Ware, bekend van In een
donker, donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon. Dit had het
perfecte tripje moeten zijn. Dit was haar kans op promotie. Maar een moordenaar
gooit roet in het eten. En zij is de enige getuige. Tijdens een cruise is Lo Blacklock

getuige van een moord, maar niemand gelooft haar. Vastberaden om erachter te
komen wie het slachtoffer was en waarom ze vermoord is, gaat Lo op zoek naar
de waarheid. Maar Lo zal er snel achter komen dat een moordenaar niet gediend
is van mensen die hun neus in andermans zaken steken...
He's Into Her Season 1 Book 6 MaxineJiJi 2022-05-06 “Gusto kong makita at
makasigurong makakaalis ka ng safe rito.” Dahil sobrang nagi-guilty, nanghingi na
ng sorry si Deib kay Maxpein. Hindi man iyon tinanggap ng babae dahil hindi pa
okay si Naih, kahit papaano gumaan naman ang pakiramdam niya. Gusto rin
naman niyang makapag-ayos na sila para wala na uling masasaktan na kahit sino.
Pero ang hindi matanggap ni Deib ay ang nalaman niyang ginawa ni Kim kay
Maxpein. Hindi niya inaasahan na magagawa nito ang bagay na iyon dahil lang sa
pagseselos…
Jasper Jones Craig Silvey 2011-01-26 Tijdens een warme zomernacht roept
Jasper Jones de hulp in van Charlie Bucktin. Jasper is de schelm van het dorp die
altijd overal de schuld van krijgt, Charlie is een dertienjarige wijsneus die ervan
droomt schrijver te worden. Die nacht zijn ze getuige van de verdwijning van hun
dorpsgenoot Laura, en door dit gedeelde geheim ontstaat er een ongewone
vriendschap tussen beide jongens. Die lange hete zomer van 1965 broeit er onrust
in het dorp en speculeren kinderen en volwassenen over het verdwenen meisje.

Het is de zomer waarin Charlie voor het eerst verliefd wordt en in opstand komt
tegen zijn ouders. Jasper gaat op zijn beurt de strijd aan met zijn verleden en de
vooroordelen die zijn leven beheersen. Samen ontdekken ze langzaam de
waarheid over Laura en doen een grote stap op hun weg naar volwassenheid.
Het lied van de geesten Jesmyn Ward 2018-04-11 In ‘Het lied van de geesten’ van
Jesmyn Ward (1977) wonen Jojo en zijn kleine zusje Kayla met hun zwarte
grootouders langs de kust van Mississippi. Hun moeder, Leonie, veroorzaakt met
haar sporadische aanwezigheid in hun levens alleen chaos. Als hun (blanke) vader
vrijkomt uit een gevangenis in het noorden van de staat, besluit Leonie dat ze hem
gezamenlijk moeten ophalen. Ze hoopt op een gelukkige familiereünie, maar in
plaats daarvan volgt een hellevaart door een landschap dat nog altijd is getekend
door armoede en racisme. Onderweg wordt zowel Leonie als Jojo geteisterd door
spoken uit het verleden, dat op het platteland van het Diepe Zuiden, in de
onsterfelijke woorden van William Faulkner, nooit dood is, zelfs niet voorbij. Ward
ontving de National Book Award voor haar roman ‘Salvage the Bones’ en voor ‘Het
lied van de geesten’, waarmee ze de eerste vrouw ooit is die de prijs twee keer
heeft gekregen voor fictie.
De toegewijde tuinier John Le Carre 2013-04-23 De jonge activiste Tessa Quayle
wordt met doorgesneden keel aangetroffen in een verlaten gebied in Noord-Kenia.

De Afrikaanse arts, die met haar meereisde blijkt spoorloos verdwenen. Tessas
echtgenoot, Justin, is Brits diplomaat op de ambassade in Nairobi. Ontgoocheld
maar vastbesloten begint hij een zoektocht naar de moordenaars en de ware
toedracht van Tessas dood. Hij ontdekt een samenzwering, die zijn eigen leven in
gevaar brengt, maar ook al veel meer onschuldige levens heeft geëist. Justins
ontdekkingen geven hem antwoord op wie hij zelf is en wat zijn jonge echtgenote
dreef. De toegewijde tuinier is niet alleen een aangrijpende roman, maar ook een
onthutsende en glasheldere analyse van de uitwassen van kapitalistische
hebzucht bij multinationale bedrijven en de funeste gevolgen daarvan voor het
arme deel van de wereldbevolking. `Een indrukwekkende aanklacht, een briljante
roman, een superieure thriller. De Morgen ` een mooi, boos, opwindend en
vermoedelijk invloedrijk boek. Vrij Nederland `beslist John le Carrés meesterwerk.
The Times Literary Supplement
IJzige stilte Wulf Dorn 2011-09-05 Een verleden vol vragen. Een cassetteband met
niets dan ruis. En één antwoord, verborgen in ijzige stilte.. Al drieëntwintig jaar
wordt psychiater Jan Forstner geplaagd door de verdwijning van zijn broer. Het
enige wat hij nog van hem heeft, is de dictafoon die de toen zesjarige Sven voor
zijn verdwijning bij zich droeg. Daarop staat zijn stem, gevolgd door een ijzige
stilte. Keer op keer probeert Jan antwoorden te vinden in de ruis op de cassette uit

de dictafoon tot hij geen stilte meer kan verdragen. Na een zware inzinking krijgt
Jan en baan aangeboden bij de kliniek in zijn geboorteplaats, op voorwaarde dat
hij er zelf in therapie gaat. Naar aanleiding van de raadselachtige zelfmoord van
een jonge vrouw gaat Jan samen met journaliste Carla Weller op onderzoek uit. Ze
komen een geheim op het spoor dat al jaren verborgen ligt achter de muren van
de kliniek. Een gevaarlijk geheim, dat Jan wel eens de antwoorden zou kunnen
geven waar hij al zo lang naar zoekt
The Art of Racing in the Rain Garth Stein 2019-09-04 Een gevoelig en
humoristisch verhaal over liefde, loyaliteit en hoop. Nu verfilmd! Enzo weet alles
over Denny. Hoe goed hij voor zijn zieke vrouw zorgt. Hoe graag hij het wil maken
als autocoureur. Hoe hij zijn dochtertje Zoë altijd beschermt. Enzo weet sowieso
veel van mensen. Dat plannen soms zomaar ineens van de baan zijn. Dat het
lastig is op de goede weg te blijven. Wat dat betreft is het leven net een autorace.
Eigenlijk zit Enzo maar één ding in de weg: hij is de beste vriend en de
beschermer van het gezin, maar hij is geen mens. Waarom zit hij toch in een
hondenlichaam? Waarom kan hij niet praten, niet autoracen en waarom heeft híj
niet van die handige duimen? Gelukkig heeft hij wel zijn wijze neus, waarmee hij
zijn familie beter kan doorgronden dan zij zelf. Daarom doet hij er alles aan om

Denny, Eve en Zoë bij elkaar te houden.
Het licht van de zee M.L. Stedman 2012-06-15 Het licht van de zee werd
weergaloos verfilmd als The Light Between Oceans, met o.a. Rachel Weisz,
Michael Fassbender en Alicia Vikander 1926. Tom en Isabel Sherbourne
bemannen een afgelegen vuurtoren voor de kust van Australië. Het is een stil en
eenzaam leven voor het jonge, ongewenst kinderloze stel. Tot er na een storm in
april een roeiboot aanspoelt met twee mensen erin: een dode man en een kleine,
springlevende baby, een meisje. Tom begraaft de man en Isabel ontfermt zich
over de baby, met wie ze al snel een sterke band krijgt. Ze haalt Tom over om te
doen alsof ze hun eigen dochter is. Maar wanneer ze na twee jaar terugkeren naar
het vasteland worden ze geconfronteerd met veel vragen van hun familie en
vrienden, en met een wanhopige vrouw op zoek naar haar dochtertje... De pers
over Het licht van de zee: ‘Hartverscheurend.’ Libelle ‘Aangrijpende debuutroman.’
NBD/Biblion ‘Stedman weet het aangrijpende verhaal zo te vertellen dat je
meevoelt met alle personages.’ Gooi- en Eemlander ‘Een enorm pakkend en
dramatisch verhaal over de liefde van een moeder voor een kind.’
Vrouwenbibliotheek.nl
He's Into Her Season 1 Book 3 MaxineJiJi 2022-05-06 “Hindi ko ugaling manakit
nang sadya at ganoon kalala.” Unang pagtatagpo pa lamang nina Deib Lohr at

Max ay kinamumuhian na ni Deib Lohr ang babae. Tuwing nakikita niya si Max ay
hindi maaaring hindi mag-init ang ulo niya at gawan ng kalokohan ang babae.
Ngunit nang makita ni Deib Lohr ang kaawa-awang hitsura ni Max nang i-bully ng
isang estudyante at narinig na may boyfriend na ang babae ay hindi na siya
mapalagay. Hindi na maalis sa isip niya si Max. Sa panaginip, sa klase, at kahit
kasama niya si Kim ay si Max pa rin ang kanyang naiisip. Ipinagkompara na niya
ang dalawa.Ngunit agad na bumalik ang pagkamuhi ni Deib Lohr kay Max nang
maaksidente siya dahil sa kagagawan ni Max. At nadamay pa siya sa mga
pinarusahan. Hanggang saan hahantong ang pagkamuhi nila sa isa’t isa kung
bawat araw na nakikita ni Deib Lohr si Max ay pabago-bago rin ang
nararamdaman niya para sa babae? Nakokonsiyensiya nga lang ba siya o naaawa
kay Max dahil bukod sa kanya ay may iba pang nambu-bully sa babae? O may
mas malalim pang dahilan ang nararamdaman niya na kahit sa kanyang sarili ay
hindi niya maamin? —
He's Into Her Season 1 Book 2 MaxineJiJi 2022-05-06 W-what!? Pumayag siyang
maging partner ko? Ha! Eh, hindi ko naman siya niyaya. Masaya at madali lamang
ang buhay para kay Deib Lohr Enrile na hinahangaan ng napakaraming babae
dahil sa kanyang itsura; bukod doon ay wala na. Mahilig siyang mang-bully. Kilala
bilang Campus Enemy Number One dahil sa angking talento sa pang-aasar sa

mga baguhang estudyante sa paaralang pag-aari ng kanilang pamilya. Sikat si
Deib Lohr sa mga babae pero hindi dahil crush siya ng mga ito, kundi dahil takot
na mapag-TRIP-an. Sa kagustuhang sagutin ng babaeng dalawang taon na
niyang nililigawan ay nangako si Deib Lohr na magbabago at titigilan ang pagiging
BULLY. Ganoon siya kadesididong maging nobya si Kimeniah, ang babaeng
kanyang pinapangarap. Maganda, mabait, matalino at mayaman. Kung hindi
lamang maliit ay mukha nang perpekto. Ngunit pagpasok ng huling taon ni Deib
Lohr sa high school ay nagawa niyang sirain ang sariling salita. Nakilala niya ang
kauna-unahang babaeng naglakas-loob na patulan ang kanyang mga kalokohan.
Ang babaeng kamumuhian niya nang higit pa sa kanyang inaakala. Ang babaeng
nagawang baguhin ang mga pananaw niya sa buhay dahil lang sa hindi
makatwirang prinsipyo. Siya ba ang gumulo sa buhay ng babae? O ito ang gugulo
sa kanyang buhay? Isang babaeng kamumuhian niya ngunit may pagkataong
hindi niya mahulaan. Ang babaeng makapagpapatunay kay Deib Lohr na hindi
lahat ng babaeng gusto niya ay mahal niya.
De fraude John Grisham 2018-03-20 Een anonieme tip Een groot schandaal Een
nieuwe zaak voor Theo Boone De dertienjarige Theo Boone kent elke rechter,
politieagent en rechtbankmedewerker in Strattenburg. Hij heeft zelfs geholpen een
voortvluchtige crimineel terecht te laten staan. Maar zelfs een toekomstige

steradvocaat als Theo ontkomt niet aan verplichte schooltoetsen. Wanneer er een
anonieme tip binnenkomt bij Theo’s schoolbestuur over te hoge toetsuitslagen op
een andere middelbare school, belandt Theo in het onderzoek naar een
grootschalig fraudeschandaal. Zijn toekomst als advocaat staat op het spel, dus
moet Theo voorzichtig handelen en zijn instinct volgen voor een rechtvaardige
afloop.
Tijl en de tijdbom Lara Reims 2021 Tijl (11) is vaak boos. Dan ontploft hij bijna.
Thuis is zijn vader ook vaak boos, omdat hij is ontslagen. Op een dag vindt Tijl in
het bos een klein mysterieus doosje. Krijgt hij hulp uit een andere wereld? Vanaf
ca. 10 jaar.
Hier begint alles Anna Todd 2015-11-25 Het meisje en de megaster: een droom
komt uit... De achttienjarige Tessa Young heeft haar vriendje en overbezorgde
moeder achtergelaten om te gaan studeren aan de universiteit van Washington.
Dit had ze al jaren gepland en ook de rest van haar toekomst lijkt al helemaal vast
te liggen. Maar dan ontmoet ze Hardin. Hij is onaardig en zit onder de tattoos en
piercings. En hij is de wereldberoemde zanger van een boy band. Hardin weet een
grote passie in Tessa naar boven te halen, al probeert ze zich daar nog zo hard
tegen te verzetten. Ze leert zijn wilde en romantische kant kennen en wordt
gedwongen een keuze te maken tussen haar vertrouwde jeugdvriendje Noah, en

een toekomst die spannend, nieuw en onbekend is... Anna Todd was altijd een
gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die
twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is
geïnspireerd op Harry Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
Brooklyn Colm Tóibín 2016-06-07 De jonge Ierse Eilis emigreert naar Brooklyn
voor een beter leven. Aanvankelijk heeft ze het niet naar haar zin, maar dankzij
dansavonden op zaterdag en een studie boekhouden gaat ze zich er stilaan thuis
voelen. Wanneer ze naar aanleiding van het overlijden van haar zus terugkeert
naar haar vaderland loopt ze Jim, een oude bekende en nieuwe liefde, tegen het
lijf. De keuze wordt hartverscheurend: teruggaan naar het spannende Amerika,
waar ze samen is met Tony, of in het vertrouwde Ierland blijven voor Jim.
Geluk zonder voorwaarden Michael A. Singer 2019-02-02 In 'Geluk zonder
voorwaarden' helpt Michael Singer je jezelf te bevrijden van negatieve gedachten
en om werkelijk vrij te zijn. De internationale bestseller ‘Geluk zonder
voorwaarden’ van Michael Singer is nu verkrijgbaar als midprice. Hoe kunnen we
onszelf bevrijden van negatieve gedachten, herinneringen en ervaringen? Hoe
kunnen we ons vrijmaken van de verhalen over onszelf die ons gevangen houden
in patronen van angst en vermijdingsgedrag? Het antwoord is verbluffend
eenvoudig, laat Michael Singer zien. Er is een ruimte in onszelf, vrij van frustratie

en egoïsme, waar we onvoorwaardelijke vreugde en lichtheid ervaren. ‘Ik kon het
niet meer wegleggen, en moest er iedereen over vertellen.’ – Oprah Winfrey in
gesprek met Michael Singer
De deal Elle Kennedy 2018-05-23 Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd
in Nederland en België! Dé internationale sexy bestsellersensatie vol humor.
Hannah Wells heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk van het
footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan?
Garrett Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan
ijshockey wel vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde verbetert met
behulp van bijles. Hij laat zijn oog vallen op de sarcastische brunette die als enige
van de klas een goed cijfer heeft gehaald voor het tentamen dat hij over moet
doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om hem te helpen. Garrett
is echter niet voor één gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij geeft hem
bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar
keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de
aandacht van Justin trekken. In een vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah
akkoord met de deal. Dat kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de
Off Campus-serie van Elle Kennedy, die zich afspeelt op de fictieve Briar
University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook schreef ze een serie van

vier boeken getiteld Briar U.
Wij leugenaars Emily Lockhart 2015-04-14 Wij leugenaars (We were liars) van E.
Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een
weeffout in onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht:
niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige Cadence. E. Lockhart
schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en
volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit
mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat
sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je vraagt hoe het
eindigt, lieg.
Fragrance of Emotions Hiraya Manawari 2022-03-12 Fragrance of Emotions is a
compilation of short stories that will show a roller coaster of emotions. In our daily
lives, we may feel happy, sad, angry, or vengeful towards our lives, and we think
that we have the most terrible life story ever written to the point that we would
consider ending our lives. Little did we know, there were more people that were
more unfortunate than us but still fighting for their lives. I am not saying to
invalidate our feelings just because there are people who are living a more terrible
life. I am suggesting that we try to embrace what we feel, rest, and then stand up

and continue to fight and remember that blank page on the back of the book for
you to write your own story or your own little ending that you wanted. Fragrance of
Emotions is just a simple compilation of short stories, but we never know, you
might find the answer to your questions while reading.
De belevenissen van een muurbloem Stephen Chbosky 2012-07-05 Charlie gaat
naar de bovenbouw. Hij is zeker geen sukkel, maar populair is hij ook niet. Zijn
verlegen, hyperintelligente en sociaal onaangepaste karakter zorgt ervoor dat hij
een muurbloempje blijft. Charlie probeert op zijn eigen manier vat te krijgen op de
wereld van dates, familiedrama's, seks en drugs. Gelukkig heeft hij vrienden die
hem hier af en toe bij helpen. Op zijn eigen unieke, aandoenlijke en aangrijpende
manier vertelt Charlie zijn verhaal aan de enige persoon die hij vertrouwt. Aan jou.
Stephen Chbosky (1970) is auteur, scriptschrijver en regisseur. Zijn debuut De
belevenissen van een muurbloem was direct bij verschijning een succes. Het
veroorzaakte veel opschudding in Amerika, omdat het daar op veel scholen werd
verboden vanwege de controversiële inhoud. Chbosky woont in New York. 'De
belevenissen van een muurbloem is volwassener dan de meeste young adultliteratuur en zal ook zeker door oudere lezers gewaardeerd worden.' denise
kersten, usa today 'Dit verhaal over zijn leven zal tieners nog jaren bezighouden.'
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Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel
heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt
hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor
eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan
hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische prinses was lange
tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan
van Frankie en Melody te laten mislukken.
He's Into Her Season 1 Book 5 MaxineJiJi 2022-05-06 “Hangga’t nakikita mo
akong nakatayo, hindi ka dapat makaramdam ng takot.” Sa kabila ng
nararamdamang inis kay Max, dahil sa hindi paghingi ng tulong sa kanya nang
malaman ng dalaga kung sino ang may kagagawan ng mga nangyari sa kanila, ay
hindi maiwasan ni Deib Lohr ang mag-alala. At lalo pang nadagdagan ang
kaguluhang nararamdaman niya sa sarili nang walang pag-aalinlangang tulungan
siya ni Max sa mga lalaking humarang sa kanya dahil na rin sa utos ni Choco. Pagaalalang hindi maintindihan ni Deib Lohr kung bakit niya nararamdaman sa isang
babaeng mula’t sapol ay itinuring niyang kaaway. Ngunit ang pag-aalala ni Deib
Lohr para kay Max ay agad napalitan ng galit nang makitang walang malay na
nakahiga sa semento si Kimeniah dahil sa malakas na pagtulak ni Max. Nagtataka

man si Deib Lohr kung bakit ganoon na lang ang nakikita niyang galit sa mukha ni
Max ay nangibabaw ang galit niya dahil sa ginawa ng babae kay Kimeniah. Kaya
sa halip na tanungin si Max ay kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi
niya. Pero ganoon na lang ang pagsisisi ni Deib Lohr nang matuklasan niya ang
malalim na dahilan ng galit ni Max na kahit ang napakatahimik na si Ysay ay
nagawa nitong saktan. Paano pa mababawi ni Deib Lohr ang mga sinabi niya kay
Max? Anong mukha pa ang ihaharap niya sa babae kung siya mismo ay nagagalit
na rin sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga pinaggagagawa?
Het Alice-netwerk Kate Quinn 2018-04-24 Londen, 1947. Charlotte ‘Charlie’ St.
Clair is ongetrouwd en zwanger. Haar moeder neemt haar mee naar Europa om
dit ‘probleempje’ te verhelpen. In plaats van haar zwangerschap te laten
beëindigen zoals de bedoeling was, besluit ze haar nicht Rose te gaan zoeken, die
tijdens de oorlog in het door de nazi’s bezette Frankrijk is verdwenen. De enige die
zou kunnen weten waar ze is, is de mysterieuze Eve Gardiner. Maar Eve, die
tijdens de Eerste Wereldoorlog als spion deel uitmaakte van het Alice-netwerk,
heeft zo haar eigen geheimen. Zij en de andere vrouwen van het netwerk zijn
destijds verraden, en nog steeds wordt ze verteerd door woede.Wanneer Charlie
bij haar aanklopt en een naam noemt die ze al heel lang niet meer heeft gehoord,
ziet Eve eindelijk een kans om de waarheid te achterhalen. In Het Alice-netwerk

komen de levens van twee sterke vrouwen bij elkaar door gebeurtenissen tijdens
de Eerste Wereldoorlog in een spannend verhaal over moed, opoffering en
verlossing. Over Het Alice-netwerk: ‘Een meeslepende mix van historische fictie,
spanning en romantiek.’ Library journal ‘Zenuwslopende gebeurtenissen leiden
naar een adembenemende climax. Een geweldige historische roman!’ Historical
novel society ‘Quinn schreef een prachtig boek over een ten onrechte vrijwel
vergeten groep: de Engelse, Franse en Belgische vrouwen die in de Eerste
Wereldoorlog spioneerden voor de geallieerden en militaire informatie van
onschatbare waarde hebben doorgegeven’ ???? VN Thriller- & Detectivegids
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