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Edvard Behrens, een hooggeplaatste diplomaat, wordt gewaardeerd om zijn gewetensvolle bijdrage aan internationale vredesbesprekingen. Onder zijn arbitrage worden grote conflicten en onvoorstelbare gruweldaden systematisch ontleed – en beëindigd. Voor zijn nieuwste opdracht verblijft Edvard in een non-descript hotel
in Tirol. Hoog in de bergen is de lucht helder en fris, en als hij niet aan het werk is, leest en wandelt hij en luistert hij naar muziek. Hij neemt alleen zijn vrouw Anna in vertrouwen over de onderhandelingen die hij voert. Anna, van wie hij zielsveel houdt. Anna, die steeds bij hem is, maar ook voor altijd
afwezig. Vredesbesprekingen, een onvergetelijke roman over verlies en het verlangen naar vrede, brengt de duisterste én de tederste gebieden van het hart in kaart.
De man die ik haat is in het huis naast het mijne komen wonen. Hij is pas ingetrokken, hoewel ik geen verhuiswagen heb gezien. Hij is nog altijd even arrogant als vroeger. Hij maait het gazon in ontbloot bovenlijf, met een idiote grijns op zijn gezicht. Wanneer hij me betrapt op gluren, knipoogt hij naar me. Hij is
enorm arrogant. Hij flirt constant met me, alsof hij vergeten is dat hij al eens mijn hart heeft gebroken. En dan vertelt hij me iets wat ik onmogelijk kan geloven. We zijn getrouwd.
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.
Met empathie maar tegelijkertijd onopgesmukt beschrijft Abbott de kleine maar vernietigende tekortkomingen van de menselijke ziel. Tekortkomingen die in hogemate de loop van onze levens bepalen. Henry Cage had het allemaal perfect voor elkaar.Een succesvol reclamebedrijf, geld eneen goed leven. Maar als hij begin
zestig plannen maakt voor zijn oude dag, staat plotseling zijn geordende leven op zijn kop. Een daad van zinloos geweld in zijn woonplaats Londen brengt Henry behoorlijk van zijn stuk. Later ziet Henry zijn belager in een restaurant ruziemaken met diens vriendin. Hij observeert de twee, zoals hij klanten van het
restaurant wel vaker bekijkt. Maar dan vraagt de manager Henry de zaak waar hij al jaren komt te verlaten. Het is het begin van een zenuwslopende serie treiterijen en intimidaties door de onbekende man, die zich lijkt te hebben vastgebeten in Henry. Zijn ex-vrouw vraagt hem langs te komen in Florida, ze heeft kanker
en is stervende. Henry realiseert zich dat hij weinig tijd heeft zijn fouten uit het verleden onder ogen te zien. Ook gaat hij langs bij zijn zoon Tom met wie hij sinds zijn scheiding geen contact meer heeft gehad. En daar wacht hem eveneens een grote verrassing.
Senior Week Kiss
A Whole New League
Ter voorbereiding op het volgende leven
Nonprofit Directory
The Encyclopedia of New York City

Het is 1839 en de spanning tussen China en Brits-Indië is tot het kookpunt gestegen door het algehele verbod op opiumsmokkel. Er is geen oplossing in zicht en de Britse overheid verklaart China de oorlog. Een van de benodigde schepen voor de Eerste Opium-oorlog, de Hind, vaart naar het Oosten, van Bengalen naar China. Tijdens de tumultueuze tocht komt een
gevarieerde groep reizigers samen, elk met een eigen reden voor zijn aanwezigheid. Onder deze mensen bevinden zich Zachery Reid, een berooide zeeman op zoek naar zijn eerste liefde en Shireen Mondi, een vastberaden weduwe die onderweg is naar China om de erfenis van haar ex-man op te strijken. Vloed van vuur is een rijk bevolkte en opwindende, prachtig
geschreven roman, boordevol historische details en adembenemende avonturen. Een schitterend boek om los te lezen, maar bovenal het perfecte slot van het epische meesterwerk de Ibis-trilogie.
In de restaurantkeukens in de onderbuik van New York zwoegt Zou Lei, een illegale immigrante uit de woestijn van China. De constante angst voor de immigratiedienst overschaduwt haar bestaan. Voor Zou Lei is hard werken geen keuze, geen stap op weg naar de Amerikaanse droom maar een constante strijd om te overleven, om de honderd dollar per week bijeen te
sprokkelen die ze betaalt voor haar hoekje in het piepkleine appartement dat ze deelt met vele andere illegalen. Tijdens een van haar schaarse pauzes loopt Zou Lei drievoudig veteraan Skinner tegen het lijf. Skinners traumatische ervaringen in Irak hebben diepe psychische wonden achtergelaten, en de enige manieren waarop hij zijn demonen weet te bedwingen zijn
alcohol en zijn lichaam tot het uiterste drijven in de sportschool. Ondanks de taalbarrière herkennen de twee iets in de ander, en er ontstaat een relatie die een glimp hoop biedt in hun beider harde bestaan. Maar de realiteit in dit New York is allesbehalve een sprookje, en de omstandigheden zijn allesbehalve ideaal. Met Ter voorbereiding op een volgend leven heeft
Atticus Lish een verpletterend debuut afgeleverd; zowel een j'accuse als een liefdesbrief aan New York City, een indringend portret van de onderkant van New York, waar de Amerikaanse Droom voor immigranten en oorlogsveteranen onbereikbaar lijkt.
Covering an exhaustive range of information about the five boroughs, the first edition of The Encyclopedia of New York City was a success by every measure, earning worldwide acclaim and several awards for reference excellence, and selling out its first printing before it was officially published. But much has changed since the volume first appeared in 1995: the World
Trade Center no longer dominates the skyline, a billionaire businessman has become an unlikely three-term mayor, and urban regeneration—Chelsea Piers, the High Line, DUMBO, Williamsburg, the South Bronx, the Lower East Side—has become commonplace. To reflect such innovation and change, this definitive, one-volume resource on the city has been completely
revised and expanded. The revised edition includes 800 new entries that help complete the story of New York: from Air Train to E-ZPass, from September 11 to public order. The new material includes broader coverage of subject areas previously underserved as well as new maps and illustrations. Virtually all existing entries—spanning architecture, politics, business,
sports, the arts, and more—have been updated to reflect the impact of the past two decades. The more than 5,000 alphabetical entries and 700 illustrations of the second edition of The Encyclopedia of New York City convey the richness and diversity of its subject in great breadth and detail, and will continue to serve as an indispensable tool for everyone who has even a
passing interest in the American metropolis.
In De vrouw van de vuurtorenwachter is Mary aan het einde van haar leven. Wanneer ze op een ochtend een brief krijgt van iemand die ze nooit meer hoopte te zien, dreigt het geheim dat haar al tientallen jaren achtervolgt, uit te komen. Ze weet dat ze terug moet naar Bruny, een eiland voor de kust van Tasmanië. Op het woeste, lege eiland heeft ze haar beste jaren
doorgebracht met haar man, de vuurtorenwachter, en haar gezin, totdat een tragedie haar terugbracht naar de beschaving. Tom, Mary’s jongste zoon, houdt net zoveel van Bruny als zij. Maar nadat hij een winter doorbracht op Antarctica kan hij zijn draai niet meer vinden. Dan ontmoet hij Emma, net terug uit Antarctica, en zij is alles wat Tom niet is: open, gastvrij en
onbezorgd. De vrouw van de vuurtorenwachter is een prachtig, meeslepend verhaal over een moeder en zoon die worstelen met geheimen, verlies en hun eigen leven.
De stille zee
Een Erfenis van spionnen
Jamrachs menagerie
dyslexie vriendelijk
Vredesbesprekingen
Een dorpje aan de kust van Maine. De katholieke familie Tetherly en het joodse gezin Copaken zijn buren, maar niet bevriend met elkaar. Toch komt het tot een huwelijk tussen hun kinderen. Op de trouwdag verlaten de bruiloftsgasten na de ceremonie de kerk. Het bruidspaar blijft met de fotograaf achter om nog wat foto's te schieten. Het paar laat wel erg lang op zich wachten en de gasten beginnen ongeduldig te
worden. Dan komt het nieuws van een noodlottig auto-ongeluk. In Zomerse fuga beschrijft Ayelet Waldman op hartverscheurende wijze de nasleep van dit dramatische ongeluk en de impact ervan op beide families. Het is een prachtig familieepos over liefde, vriendschap en rouw, en laat zien hoe onheil mensen op onvermoede manieren dichter tot elkaar kan brengen.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En het volgende
moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet,
televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal
geen leidende rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
Globalisering en godsdiensttwisten: nu nog net zo actueel als 2000 jaar geleden. Een briljante historische verklaring van onze tijd. Waarom? Geïnteresseerden in het oude Rome en de oorsprong van het christendom stellen altijd en eeuwig deze ene vraag. Waarom werd uit al die duizenden godsdiensten die bloeiden in de begindagen van het Romeinse rijk, uitgerekend de jaloerse God van een kleine, roerige provincie
drie eeuwen later gekozen als de enige ware godsdienst? Waarom koos men niet voor de veel populairdere cultus van Isis? Waarom werden de lessen van de Stoïcijnen of Zarathustra niet gevolgd, waar geen martelaren nodig waren? Waarom niet Apollonius, Boeddha, Confucius? Waarom was het christendom bij uitstek geschikt? Selina O'Grady geeft op boeiende, heldere wijze antwoord op de grootste vraag van onze
én alle tijden.
Een briljante maar knettergekke wetenschapper bedreigt de mensheid! Hij staat op het punt om met zijn helse machine een apocalyps van aardbevingen en scheuren in de aardkorst te ontketenen! Het is slechts een kwestie van tijd: Kurt Austin en de NUMA moeten racen tegen de klok om deze gevaarlijke gek te stoppen.
Out of His League
Wit is het nieuwe zwart
Second Edition
Een lange, lange weg
Sinds je weg bent

Isabella, Mary en Lauren worden bruidsmeisje op Kristi s trouwdag. En ja, ze zijn heel blij voor haar. Maar hun eigen leven, met alle bijbehorende ups en downs, gaat intussen ook gewoon door. Isabella is zeer succesvol maar diepongelukkig in haar werk. Mary is verliefd op iemand die
waarschijnlijk nooit zo veel van een vrouw zal houden als van zijn moeder. En Lauren, serveerster in een eetcafé, voelt zich aangetrokken tot de foutste man ooit. Met blind dates, drankovergoten uitstapjes en een eindeloze reeks bruiloften en vrijgezellenfeestjes trekt Wit is het nieuwe zwart
je diep in deze vriendenkring. De hoge pieken en diepe dalen van het moderne leven zijn perfect verwoord.
Met Een Erfenis van Spionnen grijpt meesterverteller John le Carré terug op zijn meest geliefde personage George Smiley en zijn bestsellers Spion aan de Muur en Edelman, Bedelman, Schutter, Spion. Met Een Erfenis van Spionnen grijpt meesterverteller John le Carré terug op zijn meest geliefde
personage George Smiley en zijn bestsellers Spion aan de Muur en Edelman, Bedelman, Schutter, Spion. In een verhaal dat zindert van de spanning, de humor en de morele ambivalentie, confronteert Le Carré de lezer met een nalatenschap van onvergetelijke personages, zowel oude als nieuwe.
She finally has a chance with the guy of her dreams, so why on earth is she kissing her worst enemy? Layla James has been waiting her entire life for a chance to get close to her crush, Dylan. Now that moment has arrived. Dylan is finally single and he's started to notice her existence. He
even asked if she was going to Senior Week, the last hoorah at the beach before graduation day. Of course she's going, this was destiny calling. The only problem? She doesn't have a ride. Unfortunately her irritating and smug archnemesis, Jack Abrams, has the solution. He'll give her the ride
she needs... on one condition. If Layla agrees to sing for his band, she'll have her dream vacation with her lifelong crush. But once she's on the road with Jack, nothing goes according to plan. Her first kiss is with the wrong guy, she starts to suspect that her lifelong crush doesn't even
know her name, and the guy she's sure she hates turns out to be kind of amazing. One thing is clear, destiny is not nearly as predictable as one might hope.
7 december 1941: vier broers doen op een klein eiland net buiten de kust voor Washington een buitengewone ontdekking. Alleen het nieuws over Pearl Harbor overschaduwt hun vondst. Heden: Cabrillo, op jacht naar een neergestorte satelliet in de Aregntijnse jungle, doet ook een schokkende
ontdekking. Zijn poging het mysterie van zijn vondst te ontrafelen leidt hem naar dat kleine eiland bij Washington en nog veel verder terug, naar een eeuwenoude Chinese expeditie. Een vloek lijkt de tand des tijds te hebben doorstaan. Als Cabrillo's team slaagt in hun missie, zal de beloning
ongekend zijn. Maar als hun expeditie mislukt, wacht hen slechts de dood...
De kleinzoon
koningen, cultussen en veroveringen in de tijd van jezus
Vertel me drie dingen
2 vriendinnen, 1 ex en een droomprins / druk 1
The Perfect League
The star quarterback dating a theater geek like me? As if anyone would believe that. If Brian Kirkland is the reigning king of the jocks, I guess that makes me the queen of the drama department. Hard to believe we were ever best friends. These days we go to great lengths to ignore one another. But when Brian's current diva girlfriend
convinces him to try out for my play, there's no way to avoid him. I try to keep it professional, but years of anger and resentment are hard to dismiss. It doesn't help that he's just as cocky as I remember. He lives to antagonize me, which is why I'm just as stunned as everyone else when he does something nice. Something...unexpected. His
very public kiss is an act of kindness to save me from humiliation, but it leads the entire school to think that we're dating. Which is just crazy...right?
Zomer, zon, een strandhuisje, en niet te vergeten de twee knappe zoons van Susannah: voor Belly dé perfecte ingrediënten voor een zwoele zomervakantie. Vroeger telde ze de dagen tot de zomervakantie af en kon ze niet wachten Jeremiah en Conrad, die ze al vanaf haar geboorte kent, weer te zien. Maar dit jaar is alles anders. Susannah,
de moeder van de twee jongens, is overleden en Conrad sluit zich voor iedereen en vooral voor Belly af. Alles wat goed en vertrouwd was aan de zomers in Cousins Beach is weg en Belly hoopt dat het nooit meer zomer wordt... Een zomer zonder jou is het gevoelige, meeslepende vervolg op De zomer waarin alles veranderde.
The star quarterback dating a theater geek like me? As if anyone would believe that.If Brian Kirkland is the reigning king of the jocks, I guess that makes me the queen of the drama department. Hard to believe we were ever best friends. These days we go to great lengths to ignore one another. But when Brian's current diva girlfriend
convinces him to try out for my play, there's no way to avoid him. I try to keep it professional, but years of anger and resentment are hard to dismiss. It doesn't help that he's just as cocky as I remember. He lives to antagonize me, which is why I'm just as stunned as everyone else when he does something nice. Something...unexpected. His
very public kiss is an act of kindness to save me from humiliation, but it leads the entire school to think that we're dating. Which is just crazy...right?
Cat has one week to win back her ex, but it only takes one day with a beach town bad boy to learn that all her well-laid plans are nothing compared to a passionate kiss. Catherine Vaughn has a plan. Of course she does, the type-A student council president always has a plan. But her itinerary for Senior Week doesn't just include fun events
for her classmates. She aims to create a magical, romantic moment so her ex-boyfriend will see just how right they are together. It's an excellent plan...except that everything goes wrong. Her perfect plan falls apart spectacularly on her very first day at the beach when she's stranded in the rain and is grudgingly rescued by a British hottie
with a bad attitude. But when her reluctant knight-in-shining-armor kisses her senseless, everything she thought she knew is called into question. It seems magic, romance, and love don't play by the rules...and they sure as heck don't follow a plan.
Dubbelblind
Verlaten
Zero Hour
Senior Week Crush
Zomerse fuga

Holly Jefferson heeft heus wel door dat iedereen om haar heen opgelucht ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat begrijpt ze ook wel. Het is nu twee jaar geleden sinds het lot haar een keiharde dreun toediende. Voor de buitenwereld lijkt het alsof ze de draad heeft opgepakt - ze werkt weer in haar taartenwinkel, bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze er nog lang niet is. Dan ontmoet ze
Ciaran Argyll. Hij is knap, leidt een leven vol privileges en staat naar haar gevoel kilometers van haar af. Gaandeweg blijkt echter dat hij helemaal niet zo oppervlakkig is, dat hij eigenlijk heel leuk is - en dat hij haar wel ziet zitten! Maar ze durft de stap naar meer niet te zetten. Is ze nou gewoon verstandig... of laat ze een nieuwe kans op vriendschap en misschien zelfs liefde door haar vingers
glippen?
In september 1838 worden de opvarenden van het opiumvrachtschip de Anahita en de Ibis, een schip dat een lading gevangenen en contractarbeiders uit Calcutta naar Mauritius vervoert, door een storm op de Indische Oceaan overvallen. Als de zee weer rustig is, zijn vijf passagiers verdwenen. Rivier van mist is een meeslepende roman met een rijke schakering aan personages, die de lezer
onderdompelt in de betoverende wereld van de opiumhandel in de negentiende eeuw. We maken kennis met buitenlandse handelaren in Fan-kwei-town, een kleine buitenlandse enclave in Kanton, die rijk zijn geworden door opium en koste wat kost hun machtspositie willen verdedigen. We volgen Bahram Modi, een rijke parsische koopman uit Bombay, zijn half-Chinese zoon Ah Fatt en de
wees Paulette. De Eerste Opiumoorlog ligt ondertussen op de loer. Door de verschillende invalshoeken, de wisseling van vertellers, de klankkleur van hun accenten en de verschillende thema's is Rivier van mist een roman die van begin tot eind boeit.
One small thing is een meeslepend verhaal van de auteur van De Royals. Sinds haar zus dood is, wordt Beth knettergek van haar overbezorgde ouders. Ze snakt ernaar een keer los te gaan en alle ellende te vergeten. En dus sneakt Beth het huis uit naar een feestje. Daar ontmoet ze Chase: knap, verleidelijk en precies wat ze die avond nodig heeft. Maar hun onvergetelijke nacht heeft enorme
gevolgen, want ook Chase blijkt een verleden te hebben dat hij liever vergeet. En het heeft alles te maken met Beths zus...
What can Briarwood's resident bad boy teach little miss perfect? A lot, actually, since he's her hot new tutor. Beloved by her classmates at Briarwood High and newly minted captain of the girls' basketball team, Juliette's life is perfect. Except for the fact that she's one bad grade away from failing. A tutor might help, but that would mean exposing her deep dark secret--she's not perfect. Far from
it. But if word gets out, her team will lose their fearless leader and she'll lose her stainless reputation. Luckily there's one name on the list of tutors who has nothing to do with her friends...or anyone else in the school, for that matter. Connor may not have friends, but it turns out there's a lot he can teach her. And not all of it is on her syllabus. Like how amazing a first kiss can be and how hard
and fast two people can fall in love, even when they both know that this secret relationship is all sorts of wrong. The Briarwood High novels are completely standalone romances that can be read in any order.
Rivier van mist
Voorbij de ijsgrens
Jij en ik voor altijd
Wij
A Standalone Young Adult Romance
Als Olivia een nieuwe liefde ontmoet, de bioloog Francis, net op het moment dat haar beste vriendin Lucy terugkeert uit New York, wordt haar serieuze academische bestaan opgevrolijkt. Haar band met Francis is al meteen verrassend intiem. Olivia wil haar nieuwe levensgeluk dolgraag delen met Lucy, maar Lucy heeft zelf nieuws dat het drietal
heel dicht bij elkaar zal brengen. In de maanden die volgen zullen ook Olivia’s ouders, beiden psychoanalyticus, Lucy’s baas Hunter en een jonge buitenstaander, Sebastian, nauw betrokken raken bij deze vriendenkring. In zijn grote nieuwe roman Dubbelblind behandelt Edward St Aubyn thema’s als erfelijkheid, vrijheid en de verhalen die we over
onszelf vertellen. Hij schrijft overtuigend over ecologie, psychoanalyse, genetica en neurowetenschap, maar ook, en misschien nog wel meer, over liefde, angst en moed. Met zijn kenmerkende vlijmscherpe en geestige observaties schetst St Aubyn een meeslepende wereld waarin intelligentie en nieuwsgierigheid, hebzucht en menselijkheid om
voorrang strijden. Edward St Aubyn (1960) is een van de grootste Britse schrijvers van onze tijd. Zijn bekendste werk is de vijfdelige romanserie over de familie Melrose, waarvan het vierde deel, Moedermelk, in 2006 werd genomineerd voor de Booker Prize. In 2018 werd de reeks verfilmd als Patrick Melrose, met Benedict Cumberbatch in de
hoofdrol. De serie kreeg twee BAFTA Awards. ‘Dubbelblind is in emotionele zin overtuigend en in intellectuele zin fascinerend. De bespiegelingen en dialogen begeven zich op het raakvlak van wetenschap en de nijpende kwesties die de mensheid momenteel in hun greep houden. Ik kon het niet wegleggen.’ Ian McEwan ‘Dubbelblind is een grote
ideeënroman, waarin de personages experimenteren met medische wetenschap, psychologie, verdovende middelen, religie en meditatie – dit alles om zelfinzicht te verwerven en rust te vinden. Maar al is deze roman nog zo cerebraal, hij is ook diep doorvoeld, aangezien St Aubyn al decennia over deze onderwerpen nadenkt.’ The Guardian ‘Dit is
een roman met een ziel. Dubbelblind is zowel intelligent als diep menselijk en St Aubyn bewijst eens te meer dat hij een van de meest inspirerende schrijvers is binnen de hedendaagse Engelse literatuur.’ The Spectator ‘Dit is een eersteklas ideeënroman, die niet alleen vermakelijk is, maar ook tot denken aanzet, om nog maar te zwijgen van het
genot dat hij op zinsniveau biedt.’ Daily Mail
'Vertel me drie dingen' van schrijfster Julie Buxbaum is een prachtig, grappig en ontroerend jeugdboek voor jongeren vanaf 13 jaar. Voor liefhebbers van Eleanor & Park van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E. Smith. Jessie is verhuisd en alles voelt verkeerd: haar nieuwe kakschool, haar nieuwe huis, haar nieuwe stiefmoeder en haar
arrogante stiefbroer. En ze mist haar overleden moeder. Dan krijgt Jessie een mail van een jongen die zich Iemand-Niemand noemt. Ze mag alles aan hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie haar vrienden zouden kunnen worden en waarom ze beter geen vega-burgers uit de kantine kan eten. Al snel wordt Iemand-Niemand Jessies
reddingsboei. Maar wie op school is toch deze mysterieuze jongen? 'Vertel me drie dingen' is het YA-debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is grappig en romantisch. 2. Het mysterie over de anonieme mailer zorgt ervoor dat je het in één ruk uitleest. 3. Ik weet zeker dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E. Smith, auteur van 'Duizend kilometer tussen
jou en mij' en 'De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht'.
Ze spelen niet voor hetzelfde team. Of wel? Jamie Canning heeft er nooit achter kunnen komen hoe hij zijn beste vriend verloor. Vier jaar geleden verbrak zijn getatoeëerde, grappenmakende, regelbrekende kamergenoot alle contact zonder enige verklaring. En wat dan nog dat het een beetje raar werd op de laatste nacht van het hockeykamp in de
zomer dat ze achttien waren? Het was gewoon een beetje dronken dwaasheid. Niemand stierf. Als er een ding is waar Ryan Wesley spijt van heeft, dan is het zijn hetero vriend overhalen tot een weddenschap die de grenzen van hun relatie heeft verlegd. Nu ze met hun college teams het tegen elkaar moeten opnemen op het nationale
kampioenschap, zal hij eindelijk de kans krijgen om zich te verontschuldigen. Maar een blik op de man waar hij altijd een zwak voor had is genoeg om het verlangen naar hem sterker te maken dan ooit tevoren. Jamie heeft lang gewacht op antwoorden, maar in plaats daarvan komen er steeds meer vragen. Kan een nacht vol seks een vriendschap
verpesten? En hoe gaan we dan de komende zes weken te werk? Als Wesley tijdens de zomer naast Jamie komt coachen op het kamp, heeft Jamie nog een paar dingen te ontdekken over zijn oude vriend... en nog veel meer over zichzelf. Waarschuwing: bevat seksuele situaties, hotties op hockeyschaatsen, skinnydipping, flirten in een SUV en het
bewijs dat het gevaarlijk is om uit de kast te komen voor je familie op sociale media.
De Ier Willie Dunne is nog maar net achttien jaar als hij zijn verloofde Gretta verlaat om in Vlaanderen met het Britse leger mee te vechten in de bloedige strijd die later de Eerste Wereldoorlog zou gaan heten. Tijdens zijn verlof breekt in Dublin de Paasopstand tegen de Engelsen uit. Willie sympathiseert met de opstandelingen en haalt zich
daarmee de woede van zijn vader op de hals. Ook Gretta breekt met hem, nadat ze erachter is gekomen dat hij zich in Vlaanderen heeft misdragen. Verteerd door twijfel en verdriet keert Willie terug naar de loopgraven. Hij vecht voor zijn leven in een oorlog die slechts verliezers kent.
De deal
Hij
Toen God een konijn was
Veel liefs, Lara Jean
Briarwood High, #2

What's the first rule of reinventing yourself as a cool girl at a new school? Steer clear of your old crush. A new school means a fresh start. So long Ronnie Smith, invisible tomboy, and hello Veronica, popular new hottie. This is my chance to finally be seen...and kissed. Yeah, that's right. I've never been kissed. But I mean to
change all that now that I'm starting over with a new look and attitude. The only problem? I'm not the only one from my old school who's transferred to Briarwood High. Drew Remi is here, too, and he's still the same wildly popular baseball star. He's also the only person who can ruin my new life. But he can only rat me out if
he recognizes me. So, why am I so upset when he doesn't have a clue who I really am?
Het Internationaal Strafhof in Den Haag vormt het toneel van ‘De getuigenverklaring’, de spannende juridische thriller van Scott Turow. In een onderzoek naar honderden verdwenen Kosovaarse vluchtelingen in Bosnië, moet Bill ten Boom opsporen wat er met hen gebeurd is. Hiervoor moet hij de hele wereld over en raakt
hij verstrikt in een machtsspel van de Amerikaanse overheid, oud militairen en beroepscriminelen. Weet Bill de waarheid te achterhalen en zich los te maken van politieke spelletjes? Turow heeft voor dit boek grondig onderzoek gedaan naar de Nederlandse identiteit, het internationaal recht en de Bosnische Oorlog. Scott
Turow (1949) is naast schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De
beschuldiging’ zijn niet meer van de boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de Verenigde Staten.
Kunnen je favoriete hockeyers hun eerste seizoen ongeslagen samen laten beëindigen? Vijf maanden samen, NHL aanvaller Ryan Wesley beleeft een recordbrekende beginnersseizoen. Hij maakt zijn droom waar om professioneel hockey te spelen en elke avond thuis te komen bij de man van wie hij houdt: Jamie Canning,
zijn beste vriend die nu zijn vriendje is. Er is slechts een probleem: de belangrijkste relatie van zijn leven is er een die hij verborgen moet houden. Anders wordt hij geconfronteerd met een mediastorm die zijn succes op het ijs zal overschaduwen. Jamie houdt van Wes. Dat doet hij werkelijk. Maar het moeten verstoppen is
klote. Het is niet het leven dat Jamie voor zichzelf voor ogen had en de druk om hun geheim te bewaren eist zijn tol. Ook zijn nieuwe baan loopt niet zo soepel als dat hij gehoopt had, maar hij weet dat hij het aankan zolang hij Wes heeft. Appartement 10B is in ieder geval hun toevluchtsoord, waar ze altijd zichzelf kunnen
zijn. Of kunnen ze dat wel? Wanneer Wes' meest nieuwsgierige teamgenoot vlak boven hen komt wonen, beginnen hun zorgvuldig uitgelijnde leugen te ontrafelen. Als de buitenwereld vastbesloten is om hun het vuur aan de schenen te leggen, kan de relatie van Wes en Jamie dat overleven? Waarschuwing: bevat seksuele
situaties, een vibrerende stoel, lange-afstands, sexy tijden en het bewijs dat hockeyspelers in elke tint groen er hot uitzien.
1968. Het jaar dat heel Parijs de straat opgaat. Het jaar dat Martin Luther King zijn leven verliest om een droom. Het jaar dat Eleanor Maud Portman wordt geboren. Het wereldbeeld van de jonge Elly wordt gevormd door de mensen om haar heen: haar liefhebbende maar hinderlijk afwezige ouders; een beste vriendin die
naar patat ruikt; een lesbische tante die filmster is, een oude joodse buurman die het niet zo nauw neemt met de waarheid; een bejaarde dandy die al dansend haar leven in komt, meteen gevolgd door een Shirley Bassey-imitator, en, natuurlijk, een konijn dat god heet. In een kindertijd die zowel gewoon is als
buitengewoon, is Elly's enige constante haar broer Joe. Twintig jaar later zijn Elly en Joe volwassen en nog net zo close als ze altijd waren. Totdat, op een zonnige ochtend, een wereldschokkende gebeurtenis hun band voor altijd dreigt te verbreken. Toen god een konijn was is een roman over een kindertijd, over opgroeien,
over vriendschap en familie, triomf en tragedie en alles daartussenin. Maar bovenal is het een roman over de liefde in al haar vormen.
A Sweet Young Adult Romance
Vloed van vuur
One small thing
400 Eerste kussen
De vrouw van de vuurtorenwachter
Adam is Eve's best friend, everyone knows that. But when the fake kisses turn real, even Eve isn't sure if she can tell the truth from the lies. Are they pretending to be in love or is it a lie to say they're still just friends? The nightmare of high school is finally behind Eve...almost. Only one
thing remains before she can finally shed high school hassles: Senior Week, where everyone heads to the Jersey Shore for one last week of partying and fun with friends and frenemies. And ex-boyfriends? He's the one person she thought she'd left behind. He's the guy who broke her
heart and left her best friend to pick up the pieces. Thank goodness her great pal Adam is willing to come to her rescue all over again. In a dramatic display meant to save her from public humiliation, Adam kisses Eve, telling their classmates they’ve fallen in love and are now a couple.
After all, how hard could it be to fake a relationship for one week? Playing lovers is all fun and games in a beach paradise as fake as their relationship. Until very real—and unwelcome—emotions start to emerge. Now Adam and Eve are battling not only their exes and rivals, but their own
jealousies and fears. Can best friends really become lovers? Or is this all just a Senior Week fling?
De vriendinnen Lane en Vivi bedenken een plan om te voorkomen dat hun vriendin Izzy haar ex-vriendje uitnodigt voor het eindgala. Ze roepen een fantasievriendje op msn in het leven. Vanaf ca. 13 jaar.
Londen, 1857. De achtjarige Jaffy Brown wordt door dierenhandelaar Jamrach gered uit de klauwen van een uit zijn kooi ontsnapte tijger. Na dit incident biedt Jamrach Jaffy aan om in zijn circus te komen werken. Jaren later vaart Jaffy in opdracht van Jamrach over de Stille Oceaan, verleid
door de belofte van avontuur en door de mogelijkheid Engeland te ontvluchten. Samen met zijn vriend Tim maakt Jaffy een reis die zijn leven voor altijd zal veranderen. Jamrachs menagerie is een betoverend verhaal over vriendschap, moed en de fascinatie van de mens voor de natuur.
Het is een schitterende roman, geschreven in de traditie van Melvilles Moby-Dick, die ook de lezers van Het leven van Pi van Yann Martel beslist zal aanspreken. Jamrachs menagerie veroverde de harten van honderdduizenden lezers in Engeland en Amerika, en steekt nu de Noordzee
over. Carol Birch (1951) brak internationaal door met haar grootse en ontroerende avonturenroman Jamrachs menagerie, die op de longlist van de Orange Prize 2011 terechtkwam en op de shortlist van de Man Booker Prize 2011. Ze woont met haar familie in Lancaster. `Overrompelend
en veelomvattend, een feest van taal en ontbering, een symfonie die je na het slotapplaus bewonderend en uitgeput in je stoel laat zitten, nog even los van je eigen omgeving. rob van essen, nrc handelsblad `Hoe fantasierijk deze roman ook mag zijn, er wordt niets verteld wat buiten de
grenzen van de geloofwaardigheid gaat. the new york times `Volkomen origineel. a.s. byatt
Voorbij de ijsgrens van Preston & Child is een Gideon Crew thriller, geschreven door de #1-bestsellerauteurs van de Pendergast-thrillers. De vloek van het oerwoud en De gruwelkamer worden gerekend tot de honderd beste thrillers aller tijden. In Voorbij de ijsgrens blijkt een
mysterieuze meteoriet een gevaar voor de toekomst van de aarde. Lukt het Gideon Crew om deze allesvernietigende buitenaardse steen tegen te houden? 'Het duo dat altijd garant staat voor spanning en sensatie is terug met een opwindend en intrigerend verhaal dat ook nog eens
stevig de vaart erin heeft.' Suspense Magazine 'Het soort boek dat zich ervoor leent om verfilmd te worden.' Kirkus Review
Senior Week Fling
Het huis op de klif
Getuigenverklaring
Een zomer zonder jou
En de mens schiep God
Als je hoofd en je hart verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara Jean loopt op rolletjes: ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat hertrouwen. Maar met het einde van het schooljaar in zicht, komt er ook een einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie met Peter onder haar keuze lijdt?
‘Het huis op de klif’ (‘The Library at the Edge of the World’) van Felicity Hayes-McCoy is een roman in de traditie van Maeve Binchy en Erica James. Herkenbaar voor alle ‘sandwich’-vrouwen, die net als Hanna voor én hun (bijna volwassen) kinderen én hun ouder wordende ouders zorgen. Hanna Casey werkt als bibliothecaresse in het Ierse kustdorp Finfarran – dat wil zeggen, ze rijdt de boekenbus langs de afgelegen boerderijen en huizen
hier aan het eind van de wereld. Terwijl haar dochter Jazz de wereld verkent als stewardess en haar moeder Mary steeds eigenaardiger wordt, besluit Hanna dat het tijd wordt om haar eigen leven op de rit te krijgen. Maar als de bibliotheek dreigt te sluiten, wordt Hanna tegen wil en dank de spil van het conflict tussen dorpsbewoners en gemeente. Felicity Hayes-McCoy is geboren en getogen in Ierland. Ze schrijft al haar hele leven, van
scenario’s voor radio en tv tot boeken. ‘Dompel jezelf onder in deze heerlijke feelgoodroman en reis af naar het eind van de wereld.’- Sunday Independent
Boy 21
Met hem alleen
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