Zoe Letting Go Nora Price
As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as competently as deal can be gotten by just checking out a book Zoe Letting Go Nora Price
in addition to it is not directly done, you could understand even more going on for this life, concerning the world.
We come up with the money for you this proper as skillfully as easy artifice to get those all. We have enough money Zoe Letting Go Nora Price and numerous book collections
from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Zoe Letting Go Nora Price that can be your partner.

Schaduwliefde Ruta Sepetys 2016-09-08 Heb jij je weleens afgevraagd hoeveel een mensenleven waard is? Die ochtend was mijn broertje niet meer waard dan een zakhorloge.
Het is 1941 en de vijftienjarige Lina is toegelaten tot de kunstacademie. Maar eerst heeft ze nog een lange zomer voor zich, waarin ze zich opmaakt voor haar eerste afspraakjes
met jongens. Dan, op een nacht, valt de geheime Sovjet-politie haar huis binnen en wordt ze samen met haar moeder en broertje naar Siberië gedeporteerd. Haar vader wordt
ter dood veroordeeld en komt in een gevangeniskamp terecht. Lina legt de verhalen van haar familie en de andere kampbewoners vast in haar tekeningen. Onzeker over het lot
van haar vader, neemt ze een moedig en gevaarlijk besluit: ze gebruikt haar tekeningen als geheime boodschap en smokkelt ze het kamp uit. Maar zullen die haar vader in het
gevangeniskamp wel bereiken? 'Dit boek beneemt je de adem vanaf de eerste pagina, verovert je hart elke keer opnieuw en laat je de wonderlijke kracht zien van de menselijke
geest en het uithoudingsvermogen.' De Leesfabriek
Veel liefs Beth O'Leary 2019-08-27 Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe
goed kun je iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is
27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is 27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat voor zijn broer, die
onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden
zich aan de huisregels, komen elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons
broer niet wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten als
je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht, heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met
bestsellerpotentie.’ The Bookseller
De vreselijke twee Mac Barnett 2015-04-07 Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe school in een kleine stad in Midden-Amerika
waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles,
ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen school-buddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en
weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op
Miles gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…
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
Slaap Lars Kepler (pseud. van Alexander Ahndoril.) 2013 Als een vermist en doodgewaand slachtoffer van een seriemoordenaar, die al dertien jaar in de gevangenis zit,
plotseling opduikt, wordt de zaak heropend om een ander slachtoffer te redden.
Hoe verkloot je je leven Cat Marnell 2017-03-15 In ‘Hoe verkloot je je leven’ beschrijft Cat Marnell hoe ze als vijftienjarige verslaafd raakte aan de ADHD-medicijnen die haar

vader, een psychiater, haar voorschreef. Eenmaal naar een prestigieuze kostschool verbannen ontdekte ze onder andere Xanax, cocaïne en XTC. Als twintiger bracht ze haar
nachten door in een eindeloze roes van feesten en pillen, en haar dagen in veeleisende banen bij modebladen. Totdat het echt niet meer ging. Maar dit is geen memoir van
goddelijke interventie, kliniekopname of verlossing. Eerder van de zoektocht naar een wankel evenwicht waarin de schoonheid van de roes niet opgegeven hoeft te worden. Cat
Marnell is een echt New Yorks enfant terrible en een formidabele schrijver die iets wezenlijks te zeggen heeft over haar op kicks beluste generatie, over de duistere kanten van
de mode-industrie en over de huidige tijd.
Het leven speelt met mij David Grossman 2020-08-27 Vera groeit op in een welgesteld Joods gezin, maar valt voor Miloš, een arme Servische dorpeling. Samen beleven ze een
grootse liefde, versterkt door een misschien nog wel grotere toewijding aan hun geloof in het communisme en een rechtvaardige wereld. Ze nemen deel aan de partizanenstrijd
tegen de nazi’s en aan het eind van de oorlog wordt hun dochter Nina geboren. Na conflicten tussen Tito en Stalin wordt Miloš onverwacht gearresteerd als verrader.
Gedesillusioneerd pleegt hij zelfmoord in zijn cel. Vera wordt opgepakt en voor een onmogelijke keuze gesteld: Miloš als verrader erkennen en vrijuit gaan, of zelf in een kamp
belanden. Vera’s liefde voor Miloš gaat boven alles en zij kiest voor hem. Op Goli Otok, een kaal eiland voor de kust, wordt zij drie jaar lang vastgehouden en gemarteld. Haar
zesjarige dochtertje blijft alleen achter. Vera’s keuze zou nog generaties lang doorwerken. Op haar negentigste verjaardag stellen haar dochter en kleindochter voor met Vera
naar Goli Otok af te reizen om erachter te komen onder welke omstandigheden zij haar dochter destijds in de steek liet. De reis legt de meest tegenstrijdige emoties bloot –
angst, liefde en barmhartigheid – die het weefsel van een familie voor altijd kunnen veranderen. Het leven speelt met mij laat zien hoe en waarom wij soms tot de meest
onmogelijke beslissingen worden gedreven. Grossman beschrijft als geen ander hoe trouw en politieke ideologie de kern van een gezin kunnen raken en de grens tussen
standvastigheid en verraad vervaagt.
Kroniek van een schandaal Zoë Heller 2013-05-29 Als Sheba Hart op St. George's komt werken als de nieuwe lerares pottenbakken, ziet de oudere, eenzame Barbara Covett in
haar een verwante geest. Maar Barbara is niet de enige die zich aangetrokken voelt tot Sheba. Binnen korte tijd raakt Sheba namelijk verwikkeld in een verboden relatie met een
zestienjarige leerling. Barbara is niet in staat om Sheba van haar onbezonnen gedrag af te houden. Onvermijdelijk komt de verhouding aan het licht en levert een groot
schandaal in de pers op. Dat kost Sheba haar huwelijk, maar niet haar vriendschap met Barbara die loyaal aan haar zijde gaat staan, klaar om haar te steunen. Maar hoe loyaal
is Barbara eigenlijk echt?
Opwindende tijden Naoise Dolan 2020-10-29 ‘Opwindende tijden’ van Naoise Dolan gaat over liefde, geld en het gevoelsleven van drie cynische millennials. De Dublinse Ava is
onlangs in Hongkong komen wonen en vult haar dagen met Engelse les geven aan rijke kinderen. Julian is een bankier die graag geld uitgeeft aan Ava, met haar naar bed gaat
en fluctuerende valuta met haar bespreekt. Maar als ze hem vraagt of hij van haar houdt, komt hij niet verder dan: ‘Ik mag je heel erg graag.’ Dan komt de stijlvolle advocate
Edith in het spel die Ava meeneemt naar het theater en trakteert op verse bloemen. Ava wil Edith zijn – en ze wil de hare zijn. Maar dan schrijft Julian aan Ava dat hij na een paar
maanden in het buitenland terugkomt naar Hongkong... Moet Ava de draad van haar gemoedelijke leventje met Julian weer oppakken, of een sprong in het diepe wagen met
Edith? ‘Kostelijk, scherpzinnig en onbevreesd. Een innemend debuut.’ – Hilary Mantel
Blijf rustig Maile Meloy 2017-11-01 Blijf rustig van Maile Meloy is een ijzersterke, psychologische thriller over de nachtmerrie van iedere ouder: wat als je kind opeens verdwijnt?
Voor de liefhebbers van Paula Hawkins en Ruth Ware. In een opwelling besluiten Liv en Nora met hun gezinnen op een cruise naar de Cariben te gaan. De vakantie begint
perfect: iedereen geniet van de luxe op het schip en van het mooie weer. Maar tijdens een stop in Costa Rica gaat het mis. De mannen gaan golfen, de vrouwen naar het strand
met de kinderen. Liv doezelt wat in de zon en Nora flirt met de gids. En opeens zijn de kinderen weg... Een familiecrisis in een warm vakantieland die genadeloos onder je huid
kruipt. Wat zou jij doen? Meloy combineert een uitzonderlijk schrijfniveau met een commerciële plot die klinkt als een klok. Niet weg te leggen!
De zwemmers Julie Otsuka 2022-03-07 Een groep zwemmers wordt opgeschrikt door een barst in de bodem van hun lokale zwembad. Deze zwemmers zijn onbekenden voor
elkaar; ze delen alleen een zwembaan (de snelle, langzame of gemiddelde) en de troost die ze ieder uit hun ochtend- of middagbaantjes halen. Een van deze zwemmers is
Alice, die langzaam haar geheugen verliest. Voor Alice was het zwembad een laatste redmiddel tegen de duisternis van haar steeds erger wordende dementie. Zonder het
gezelschap van haar medezwemmers en de regelmaat van haar dagelijkse baantjes, wordt ze ondergedompeld in verwarring en chaos, en meegesleurd in herinneringen uit
haar kindertijd en het Japans-Amerikaanse interneringskamp waarin zij de oorlog doorbracht. Alice' vervreemde dochter, die te laat in het leven van haar moeder terugkeert, is
getuige van haar verwoestende aftakeling. De zwemmers is een schrijnend, intiem verhaal over moeders en dochters, en het verdriet van een rauw verlies. Een tour de force van
een dwingende, betoverende en ontroerende stem.
De opdracht Roy Johansen 2010-10-04 Nieuwe thriller van populairste thrillerschrijfster van Amerika Hannah Bryson krijgt de belangrijkste opdracht van haar leven: voor een
tentoonstelling in een scheepvaartmuseum moet ze een Russische duikboot op veiligheid controleren. Ze krijgt daarbij hulp van haar broer Conner. Tijdens het onderzoek
ontdekken ze een metalen plaat met cryptische codes. Nog voordat ze de mysterieuze boodschap hebben kunnen ontcijferen, wordt er een aanslag op hen gepleegd. Hannah
overleeft ternauwernood, Conner helaas niet. Wie is verantwoordelijk? En wat betekenen de codes? Hannah is vastbesloten de waarheid te achterhalen. Iris Johansen is een
van de populairste thrillerschrijfsters van Amerika. Wereldwijd zijn meer dan 27 miljoen boeken van haar verkocht. Eerder verschenen o.a. Pandoras dochter en Drijfzand. De

opdracht is een gelegenheidssamenwerking met haar zoon Roy Johansen, die ook thrillers schrijft.
LBD Vriendinnen Forever Grace Dent 2012-04-17 Het had de perfecte zomer moeten worden, maar dan ontmoeten de LBD de valse Cressida en alles verandert: Fleur en
Claude krijgen ruzie. Ronnie en Jimi Steele maken het uit en Claude dreigt naar de andere kant van het land te moeten verhuizen! En dan bekent Fleur dat ze deze zomer een
vakantiebaantje heeft in een hotel in Destiny Bay.
Goud Chris Cleave 2012-05-25 Goud vertelt het verhaal van Kate Argall en Zoe Castle, wielrenners op de baan, die al zo lang ze elkaar kennen elkaars beste vriendinnen zijn en elkaars grootste rivalen. Ze hebben in hun sportieve carrière lief en leed met elkaar gedeeld, hebben van elkaar gewonnen en verloren, hebben elkaar verraden en vergeven.
Nu, aan de vooravond van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, staan ze, samen met hun beider coach Tom en met Sophie, de achtjarige, ernstig zieke dochter van de
Argalls, voor hun grootste uitdaging. Na zijn grote succes Kleine Bij verrast Chris Cleave de wereld opnieuw met een schitterend, diep ontroerend verhaal over vriendschap,
liefde, tragedie en verlossing. Vier volwassen mensen krijgen ieder voor zich te maken met een vrijwel onoplosbare vraag: wat ben je bereid op te offeren voor je beste vriend,
als dat betekent dat je het allerbelangrijkste in je leven moet opgeven? Chris Cleave (1973) brak in 2008 internationaal door met zijn tweede roman, Kleine Bij, het betoverende
verhaal over een zestienjarige asielzoekster uit Nigeria, een moeder uit Engeland en het geheim dat hen bindt. Kleine Bij wordt binnenkort verfilmd door Nicole Kidman, die ook
de hoofdrol zal spelen. 'Cleave gaat voor het goud en brengt het thuis in deze ongelooflijk spannende en emotioneel geslaagde roman. Hij trekt alle registers open om in de
harten en zielen van zijn innemende, veelzijdige personages te komen. De wielrenscènes zijn van een bijna lichamelijke intensiteit, die de lezer ademloos achterlaat. Van start tot
finish is dit een literaire prestatie van waarlijk Olympisch niveau.' publishers weekly, starred review 'Cleave heeft de gave om complexe kinderen te portretteren die de diepste
gevoelens oproepen.' kirkus reviews, starred review Over Kleine Bij: 'Zonder twijfel het beste boek van het jaar.' metro 'Fantastisch boek. Mooi, prachtige dialogen, grappig, maar
ook ontroerend met fantastische wendingen.' paul de leeuw
Als sterren aan de hemel staan Mhairi McFarlane 2015-05-19 Rachel en Ben. Ben en Rachel. Jarenlang konden ze samen alles aan: ze waren beste vrienden, geliefden en
partners in crime. Tot alles fout ging. Nu hebben ze elkaar al tien jaar niet meer gesproken. Maar dan lopen ze elkaar op een regenachtige dag toevallig weer tegen het lijf en het
lijkt direct alsof die tien jaren eigenlijk maar tien minuten waren. Er is veel veranderd: ze zijn afgestudeerd, hebben carrière gemaakt en Ben is getrouwd, maar de klik tussen hen
is er nog steeds. Durft Rachel zich weer vol overgave in deze vriendschap te storten? Haar hart doet nog pijn van de vorige keer...
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.
Kinderen van de rivier Lisa Wingate 2018-01-08 Aangrijpende New York Times bestseller, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een weeshuis. ‘Kinderen van de rivier’
van Lisa Wingate begint in het Memphis van 1939. De twaalfjarige Rill leidt met haar broertje en zusjes een zorgeloos leven op een woonboot aan de Mississippi. Dan slaat het
noodlot toe: de kinderen worden ontvoerd en komen terecht in een weeshuis. Daar zijn ze overgeleverd aan de grillen van een wrede directrice. De jonge Rill doet er alles aan
om haar broertje en zusjes bij elkaar te houden. In het South Carolina van nu leidt de rijke Avery Stafford een geweldig leven. Een toevallige ontmoeting dwingt haar om haar
familiegeschiedenis onder de loep te nemen, er blijkt meer verzwegen te zijn dan ze ooit had kunnen vermoeden. ‘Kinderen van de rivier’ van Lisa Wingate is gebaseerd op het
waargebeurde verhaal van weeshuisdirecteur Georgia Tann, die kinderen uit arme gezinnen ontvoerde en verkocht aan rijke families. ‘Dit boek mag je niet missen.’ – The
Huffington Post
Zwanendans Meg Howrey 2013-03-06 De zusjes Kate en Gwen Crane zijn talentvolle ballerina's die studeren aan de prestigieuze Company School in New York en beiden een
plek verwerven bij een zeer gerenommeerd dansgezelschap. Gwen danst overduidelijk beter dan Kate, maar toch is het Gwen die uiteindelijk overspannen teruggaat naar huis
en opzettelijk haar knie blesseert waardoor ze voorlopig niet kan dansen. Voor Kate is dit niet onprettig, want nu danst zij de ene hoofdrol na de andere. Maar de druk om te
presteren is groot en als Kate een ernstige nekblessure krijgt, grijpt ze naar zware pijnstillers. Ook het besef dat niet zij maar Gwen de rol had moeten spelen die zij nu vervult,
blijft knagen. Gwen en Kate blijven om elkaar heen dansen, ieder op hun eigen haast verbeten manier en de vraag is of het de zussen lukt om ongeschonden uit het labyrint van
de balletwereld te komen.
Sleutel tot de wijsheid Nora Roberts 2018-05-09 Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in
Warrior's Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen... Deel 2 Dana kan soms nog
steeds niet geloven in wat voor situatie ze is beland, maar één ding is zeker: het is haar beurt om een gouden sleutel te zoeken. Natuurlijk duikt ze meteen met haar neus in de
boeken. Lezen is waar haar leven om draait, wat het zin geeft en mooi maakt. Ze werkt in een bibliotheek (oké, werkte, maar dat is niet haar schuld), en de enige keer dat haar

hart werd gebroken was door een schrijver... Het kan dus bijna niet anders dan dat ze in een boek het antwoord zal vinden. Maar dan ontdekt ze dat ze in een verhaal is
terechtgekomen dat enger en ongrijpbaarder is dan de spannendste thriller...
Slangenkuil Ariana Franklin 2009-10-31 Na het oplossen van een gruwelijke kindermoord mag Adelia Aguilar tot haar teleurstelling niet terugkeren naar de medische school in
Salerno. Haar ongewone vaardigheden als ‘dokter van de doden’ worden echter opnieuw ingezet als Koningin Eleanor wordt beschuldigd van het vergiftigen van Rosamund
Clifford, de maîtresse van Koning Hendrik II. Terwijl het hof in rep en roer is, reist Adelia in de ijzige winterkou naar de toren waar het lichaam van Rosamund zich bevindt. Ze
moet ontdekken wie Rosamund heeft vergiftigd voordat een vernietigende burgeroorlog het land verscheurt.
Paul Tucci en ik Natasha Friend 2011-12-02 Josie heeft Paul Tucci, haar vader, nooit ontmoet. Hij heeft haar moeder in de steek gelaten toen zij als tiener in verwachting raakte.
Zijn familie wist zelfs niet eens dat hij vader zou worden. Althans, met dit verhaal is Josie opgegroeid. Maar dan verhuizen de ouders van Paul Tucci terug naar de stad. Hun
komst roept vele vragen op bij Josie. Is alles wel gegaan zoals haar moeder haar heeft verteld? Als ze uiteindelijk ook Paul Tucci ontmoet, hoort ze een heel andere versie van
het verleden. Wie vertelt de waarheid? Een ontroerende, humoristische jeugdroman over familie, geheimen en vriendschap. Paul Tucci. De naam raakt me in mijn hart. Ik moet
echt even naar adem happen, want... nou ja, iets meer dan zestien jaar geleden heeft Paul Tucci mijn moeder zwanger gemaakt. Van mij. Hij zat in het eindexamenjaar, mijn
moeder een klas lager. Toen ik zo groot was als een garnaaltje werd Pauls vader opeens overgeplaatst naar een bedrijf in Arizona en Paul verhuisde mee. Hoewel hij wist dat ik
eraan zat te komen, heeft hij nooit meer iets van zich laten horen. Een prachtig verhaal voor een fi lm, toch? Meisje en jongen worden verliefd, vrijen met elkaar, meisje raakt
zwanger, jongen verdwijnt plotseling van het toneel. Noem mij cynisch, maar na alles wat ik over Paul Tucci heb gehoord, is dit wel zoals ik het zie.
De onverwachte wending in het leven van Grace Anderson Anstey Harris 2019-05-14 Grace Anderson leidt een tevreden leven, met haar violenwinkeltje in een rustig Engels
dorp en een langeafstandsrelatie met David in Parijs. Maar als David een vrouw redt in de Parijse metro en de beelden de wereld over gaan, blijkt hij een dubbelleven de leiden
en valt hun relatie uiteen. Een levendige heer op leeftijd en een goedgebekte tiener helpen Grace de draad weer op te pakken en schrijven haar in voor een violenbouwwedstrijd
in Italië. Grace ontdekt dat ze lang niet zo alleen is als ze dacht, dat een fout niet onoverkomelijk is en dat er meer dan één weg naar geluk bestaat.
Zout van de zee Ruta Sepetys 2016-03-25 Meeslepende roman over drie moedige jongeren. Geïnspireerd op een waargebeurd drama ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
Zout van de zee van Ruta Sepetys, bekend van Schaduwliefde, is een spannend en avontuurlijk op feiten berustend verhaal dat zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Zout
van de zee gaat over drie moedige jongeren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, die met duizenden andere vluchtelingen op zoek zijn naar de vrijheid. Ze ontmoeten
elkaar op weg naar een voormalig cruiseschip dat hen in veiligheid moet brengen. Hoewel ze door de oorlog lijnrecht tegenover elkaar staan, moeten ze samenwerken om te
overleven. Het wordt een race tegen de klok. Redden ze het om op tijd bij het schip te komen?
Wilde bloemen Nora Roberts 2011-10-07 Voor Aurora is het precies waar ze bang voor was. Precies waarom ze de liefde zo lang uit de weg is gegaan. Tot ze David ontmoette.
Door hem is ze aan het wankelen gebracht en heeft ze haar emoties toegelaten - met deze heftige reactie als gevolg. Tijdens een onschuldige boswandeling, terwijl David wilde
bloemen voor haar plukt. In plaats van zich van haar af te keren, zoals haar allereerste geliefde deed, accepteert David haar zoals ze is. Toch blijft ze reserves houden, met het
resultaat dat hun relatie ten slotte strandt. Terecht? Of ligt het aan haar en moet ze eindelijk in zichzelf durven te geloven?
Een ongewone familie Matt Haig 2012-01-25 Maak kennis met de Radleys: een alledaags gezin dat in een saai Engels dorp woont. Maar er is één verschil: ze gedragen zich
vreemd, vooral s nachts. De kinderen, Rowan en Clara, weten dat niet omdat hun ouders lang geleden besloten hebben onthouders te worden. Ze wilden een normaal leven
leiden zodat ze niet in de verleiding zouden komen hun buren open te rijten. Maar de hel breekt los als een jongen na een feestje Clara probeert aan te randen. Ze raakt in
paniek en scheurt hem aan stukken. Nu pas begrijpen Rowan en Clara waarom ze jarenlang zijn gepest vanwege hun zwakke gestel en bleke huid. Opeens staat oom Will voor
de deur, een beruchte bloedzuiger die zijn hand niet omdraait voor een slachtoffer meer of minder Matt Haig schreef drie succesvolle romans die in meerdere talen zijn
uitgegeven waarvan er twee worden verfilmd. Hij is ook de auteur van jeugdromans waarmee hij verschillende prijzen won. De vertaalrechten van Een ongewone familie zijn aan
twintig landen verkocht. www.matthaig.com
Een gelukkige vergissing Nora Roberts 2017-04-25 Zoe Fleming is helemaal niet op zoek naar avontuur wanneer ze besluit een advertentie te zetten. En ze zoekt ook geen man
of minnaar of vader voor haar zoontje. Ze zoekt gewoon een huurder, meer niet. Waarom maakt haar fantasie dan overuren vanaf het moment waarop sexy J. Cooper McKinnon
zich als gegadigde bij haar meldt? Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Winter in de kleine bakkerij Jenny Colgan 2020-08-22 Winter in de kleine bakkerij aan het strand van Jenny Colgan is het derde deel van De kleine bakkerij-serie en een heerlijke
feelgood vol humor, passie en romantiek. Het is winter in de kleine bakkerij aan het strand en Polly is ervan overtuigd dat dit de beste kerst ooit gaat worden. Maar wanneer gaat
het leven volgens plan? Want Polly’s beste vriendin vertrouwt haar een gevoelig geheim toe dat het leven van Polly en Huckle drastisch kan veranderen. En dan verschijnt er
plotseling een bekend gezicht uit Polly’s verleden en wordt het nog ingewikkelder. Polly vindt meestal troost bij het bakken, maar ze heeft het gevoel dat het dit keer niet genoeg
zal zijn. Kan Polly alles weer op het goede spoor krijgen en haar beste kerst ooit vieren met Huckle en papegaaiduiker Neil?
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is een serieus en

literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken. Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's
block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars
huid kruipen hun leven voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
Wat nu? Kristan Higgins 2016-11-15 Handel met voorkennis? Parker heeft er wel eens over gehoord, maar veel weet ze er niet van. Tot blijkt dat haar vader zich er schuldig aan
heeft gemaakt en daarbij ook haar erfenis erdoorheen heeft gejaagd. Opeens verandert ze in iemand die álles over voorkennis weet... en die geen rooie cent meer heeft. Wat ze
nog wel heeft, is een huisje in Maine dat ze ooit heeft geërfd. Ze besluit het op te knappen en te verkopen - tot ze ontdekt dat het een bouwvallig muizenparadijs is. Goeie raad is
meestal duur en ze is nu eenmaal blut. Ze staat dan ook op het punt om het bijltje erbij neer te gooien, als onverwacht James voor haar gammele deur staat. James is de
onuitstaanbare advocaat van haar vader, en eigenlijk wil ze niks met hem te maken hebben. Maar hij heeft tijd, is heel handig... en zo'n gereedschapsgordel maakt hem
onweerstaanbaar! 'Wat een heerlijk boek: een perfecte mix van humor en ontroering.' - Kirkus Reviews 'Met veel humor en vaart geschreven.' - NBD Biblion overNet even anders
'Een sterk verhaal met een verfrissend sarcastisch randje... zeer vermakelijk!' - People Magazine
Koop nooit een rode jas Sylvia Witteman 2014-12-03 Nora Ephron schreef de scenario's van films als When Harry met Sally, Sleepless in Seattle, You've got Mail en Julie and
Julia. We kennen haar ook van de roman Hartzeer en maagzuur, het pijnlijk eerlijke en hilarische verslag (met recepten!) van haar echtscheiding. Koop nooit een rode jas bevat
het beste van Nora Ephron: haar romans, toneelteksten en essays over ouder worden, eten, stijl, cultuur en politiek. Samengesteld en ingeleid door Sylvia Witteman.
Sleutel tot het licht Nora Roberts 2018-05-09 Malory, Dana en Zoe, drie jonge vrouwen die elkaar niet kennen. Tot ze elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in Warrior's
Peak, het indrukwekkende landhuis net buiten Pleasant Valley. Daar krijgen ze een aanbod dat hun levens voor altijd zal veranderen... Deel 1 Malory Price weet wat ze wil.
Sterker nog, ze weet nu al wat ze over tien jaar wil! En dat staat uiteraard in haar Levensplan. Hoe kan het dan dat niets meer volgens dat plan gaat? Ze is haar baan bij de
galerie in Pleasant Valley kwijt - met dank aan de nieuwe vrouw van haar baas - en de toekomst gaapt als een diep ravijn voor haar. Het lucratieve aanbod van de bewoners van
Warrior's Peak komt dan ook als geroepen. Dana, Zoe en zij moeten ieder een gouden sleutel vinden die past op een glazen kistje waarin de zielen van drie jonge meisjes
opgesloten zitten. Als dat lukt, krijgen ze elk een miljoen dollar. Of ze het verhaal gelooft, weet ze niet. Maar dan gebeuren er dingen die niet te verklaren zijn...
De verraders David Bezmozgis 2015-05-28 Baruch Kotler, een beroemde Sovjetdissident, is een uit de gratie gevallen Israëlische politicus. Wanneer hij weigert een compromis
te sluiten over de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, besmeuren Kotlers opponenten zijn reputatie door zijn relatie met een veel jongere vrouw te openbaren. Op de
vlucht voor de pers vertrekt het koppel naar Jalta, de badplaats op de Krim waar Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een dramatische confrontatie met een voormalige
vriend, die er veertig jaar eerder voor zorgde dat Kotler naar de goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet Kotler een rekening vereffenen met hen die hem hebben verraden
en met hen die hij op zijn beurt heeft verraden, onder wie zijn tienerdochter, zijn zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het Israëlische leger, en zijn echtgenote die
jarenlang gevochten heeft voor zijn vrijlating en hem altijd heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke roman over moraliteit en opoffering, liefde en vergiffenis.
Winters paradijs Sarah Morgan 2021-12-14 Het eerste deel in de heerlijke feelgoodserie 'De O'Neil broers' van bestsellerauteur Sarah Morgan. Ooit was Kayla Green gek op
Kerstmis. Tegenwoordig gaat ze tijdens de feestdagen liever aan het werk, in de hoop dat ze zo ongemerkt voorbijgaan. Als haar baas haar vraagt om naar Vermont af te reizen
voor een nieuwe opdracht, springt ze daarom ook een gat in de lucht. Dit is het perfecte excuus om de kerst te ontvluchten! Jackson O'Neil wil zijn uiterste best doen om het
vakantieoord Snow Crystal - dat al generaties lang in het bezit van zijn familie is - van de ondergang te redden. Maar daar heeft hij wel hulp bij nodig. Met de komst van PR
expert Kayla Green gloort er weer hoop voor het resort. Dat er tussen hen genoeg vonken overspringen om alle kerstverlichting in Vermont te laten branden, is een onverwachts
cadeau. Zo doeltreffend als Kayla is in haar werk, zo onzeker is ze in de omgang met Jackson. Hij maakt een sterk verlangen in haar wakker dat naast een warm gevoel ook
pijnlijke herinneringen oproept. En toch… gloeit er een sprankje hoop. Is het mogelijk dat de vrouw die niet meer in Kerstmis gelooft, er nu toch door wordt betoverd?
"Hartverwarmend en sexy: Sarah Morgans serie "De O'Neil broers" is perfect!" — Jill Shalvis, New York Times bestsellerauteur.
De vrouw en de weduwe Christian White 2020-08-18 ‘Deze meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn beschrijvingen van de impact van familiegeheimen én met
zijn dramatische, onverwachte einde.’ New York Review of Books Het is winter en griezelig stil op het vakantie-eiland Belport, voor de Australische kust. Slecht nieuws brengt
Kate naar dit uitgestorven oord, en haar verdriet wordt met de dag groter als ze meer te weten komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden. Abby, als bewoner van
het eiland, is gewend aan de stille winters, maar dit jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet wanneer ze bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad daglicht stellen.
Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee vrouwen samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken over de mannen in hun levens... ‘Geen lezer zal dit boek
teleurgesteld wegleggen, daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’ – **** Algemeen Dagblad over In het niets
Onmisbaar Iris Johansen 2012-07-11 Hoe ver zou jij gaan om je zus te redden? Het leven van de succesvolle computertechnologe Rachel Kirby wordt overschaduwd door de
ongeneeslijke ziekte van haar zus Allie. Allie lijdt aan een zeldzame aandoening en zal op korte termijn overlijden als er geen medicijn gevonden wordt. Dan krijgt Rachel een
geheimzinnige e-mail: een archeoloog heeft in Egypte een aanwijzing gevonden voor een geneesmiddel tegen Allies ziekte. Rachel is vastberaden het mysterie op te lossen,

maar hoe ver kan ze gaan om het leven van haar zus te redden?
Zoe Letting Go Nora Price 2012-06-28 “When the truth about her past is disclosed…the effect works like gangbusters.” –New York Times Book Review A girl's letters to her best
friend reveal two lives derailed by anorexia in this haunting debut that's Laurie Halse Anderson's Wintergirls meets The Sixth Sense. Zoe knows she doesn’t belong in a
hospital—so why is she in one? Twin Birch isn’t just any hospital. It’s a strange mansion populated by unnerving staff and glassy-eyed patients. It’s a place for girls with serious
problems; skinny, spindly girls with eating disorders who have a penchant for harming themselves. Zoe isn’t like them. And she can’t figure out why she was sent here. Writing
letters to her best friend Elise keep her sane, grounded in the memories of her past—but mired in them, too. Elise never writes back. Zoe is lost without her, unsure of how to
navigate tenuous new friendships and bizarre rules without Elise by her side. But as her letters intertwine with journal entries chronicling her mysterious life at Twin Birch, another
narrative unfolds. The hidden story of a complicated friendship; of the choices we make, the truths we tell others, and the lies we tell ourselves. The story of a friendship that has
the potential to both save—and damage beyond repair. And Zoe finds she must confront the truth about her past once and for all, before she can finally let go. Nora Price’s debut
young adult book is a heart-wrenching meditation on the bonds of friendship with a gripping psychological twist.
Honger Roxane Gay 2017-10-12 Roxane Gay heeft in de afgelopen jaren openhartige en populaire essays en blogs geschreven over feminisme en het menselijk lichaam. Haar
eigen emotionele en psychologische worstelingen geven haar een unieke inkijk in het spanningsveld tussen verlangen en ontkenning, troost en medelijden. Met Honger
onderzoekt ze haar eigen verleden - waaronder een uiterst gewelddadige gebeurtenis in haar jeugd die een keerpunt in haar leven vormde - en betrekt ze de lezer op
indringende wijze in haar poging om zichzelf beter te begrijpen, om uiteindelijk haar eigen leven te kunnen redden. Met haar kenmerkende eerlijkheid, kwetsbaarheid en kracht
schrijft Gay over haar lichaam en haar overgewicht.
Hals over kop Jill Mansell 2016-01-26 Jessie Roscoe heeft altijd geheimgehouden wie de vader van haar zoon Oliver is, zelfs voor haar beste vriendin. Ze is verbijsterd als ze
ontdekt dat de man in kwestie, de charismatische acteur Toby Gillespie, haar nieuwe buurman blijkt te zijn. Toby hoeft maar een blik op Oliver te werpen en een klein
rekensommetje te maken om te weten hoe de zaken ervoor staan. Het is een aangename verrassing Jessie na al die jaren weer te zien, maar de ontmoeting met zijn zoon, van
wiens bestaan hij niet wist, is een grote schok. Niet alleen voor Toby, maar ook voor zijn vrouw Deborah en hun kinderen. Een happy ending lijkt niet voor iedereen weggelegd...
Sleutel tot de kracht Nora Roberts 2018-08-07 Malory, Dana en Zoe. Drie jonge vrouwen die elkaar op een stormachtige avond ontmoeten in een indrukwekkend landhuis, waar
ze een aanbod krijgen dat hun levens voorgoed verandert... Eén ding heeft Zoe McCourt wel geleerd: met hard werken kun je heel wat bereiken in het leven. Is ze daar zelf niet
het beste voorbeeld van? Zo is het haar tegen alle verwachtingen in toch maar gelukt om als alleenstaande moeder een prima bestaan op te bouwen samen met haar zoon! Nu
het haar beurt is om een gouden sleutel te vinden, twijfelt ze echter of alleen hard werken wel genoeg is. Ze vermoedt dat ze een belangrijke les zal moeten leren: dat ze niet
alles alleen hoeft te doen, en hulp mag aanvaarden. Ook als die hulp van Bradley Vane komt – de eerste man in tien jaar die haar hart op hol brengt...
Hoe ik nu leef Meg Rosoff 2020-05-19 Wereldwijde YA-hit Hoe ik nu leef van Meg Rosoff weer leverbaar, nu in fraaie gebonden editie. Hoe ik nu leef van Meg Rosoff, winnaar
van de Astrid Lindgren Memorial Award, is weer leverbaar, nu in een prachtige gebonden editie. Het ultieme YA-debuut van de Amerikaanse-Britse auteur overrompelde vijftien
jaar geleden lezers, boekverkopers en pers wereldwijd. Hoe ik nu leef gaat over de 15-jarige Amerikaanse Daisy, die bij haar familie in Engeland logeert als er een wereldoorlog
uitbreekt. Rosoffs debuut is bekroond met de prestigieuze Guardian Children’s Fiction Prize, de Michael L. Printz Award en de Branford Boase Award. ‘De jongerenboeken van
de Amerikaans-Britse Rosoff behoren tot de beste young adult-literatuur.’ Thomas de Veen, NRC Handelsblad ‘Hoe ik nu leef is een heftige en originele puberroman die schokt
en ontroert. Dat is vooral te danken aan Rosoffs opmerkelijke stijl. Hoe ik nu leef is een meer dan welkom debuut.’ de Volkskrant ‘Hoe ik nu leef is een van die schaarse boeken
die nog een tijdlang in je hoofd en hart blijven nazinderen. Of je nu tiener of volwassene bent, lees dit boek dat je vertelt hoe je hart nog kan breken als je denkt dat er niets meer
te breken valt.’ De Standaard
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