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Havaa is acht, jong en onschuldig. Ze woont in een afgelegen dorp in Tsjetsjenië. Eind december 2004 wordt haar vader ontvoerd door Russische soldaten. Havaa vreest voor haar leven en vlucht de bossen in, samen met haar buurman Achmed, een mislukte arts. Ze komen terecht in een kapotgeschoten ziekenhuis, waar Sonja, als enige overgebleven dokter, de eindeloze stroom zieke
en gewonde vluchtelingen en rebellen verzorgt. Sonja probeert zich recht te houden terwijl ze rouwt om haar verdwenen zuster. Vijf dramatische dagen lang vertellen Sonja en Achmed hun levens aan elkaar, op zoek naar de reden waarom toeval, verraad en vergiffenis hun lotsbestemmingen zo onverwacht met elkaar hebben verbonden.Anthony Marra is een Amerikaanse fictieschrijver
en is lid van de Iowa Writers Workshop. Hij schreef stukken voor The Atlantic, Narrative Magazine en MAKE Magazine. Voor zijn korte verhaal `Chechnya won hij de Pushcart Prize en de Narrative Prize.
The acclaimed debut novel by the author of Little Fires Everywhere. “A taut tale of ever deepening and quickening suspense.” —O, the Oprah Magazine “Explosive . . . Both a propulsive mystery and a profound examination of a mixed-race family.” —Entertainment Weekly “Lydia is dead. But they don’t know this yet.” So begins this exquisite novel about a Chinese American family living
in 1970s small-town Ohio. Lydia is the favorite child of Marilyn and James Lee, and her parents are determined that she will fulfill the dreams they were unable to pursue. But when Lydia’s body is found in the local lake, the delicate balancing act that has been keeping the Lee family together is destroyed, tumbling them into chaos. A profoundly moving story of family, secrets, and
longing, Everything I Never Told You is both a gripping page-turner and a sensitive family portrait, uncovering the ways in which mothers and daughters, fathers and sons, and husbands and wives struggle, all their lives, to understand one another.
PLEASE NOTE: This is an unofficial summary and analysis of the book and NOT the original book. Everything I Never Told You by Celeste Ng - A 15-minute Summary & Analysis Inside this Instaread: • Summary of entire book • Introduction to the Important People in the book • Analysis of the Themes and Author’s Style Preview of this Instaread: The repressed bitterness, anger and
disappointment simmering for years inside the Lee family finally erupt in Everything I Never Told You after daughter Lydia, her parents’ favorite, disappears on May 3, 1977. It is a fine spring day in northern Ohio, where the family lives in Middlewood, a town an hour outside Toledo. James and Marilyn Lee first look for their daughter among her friends, but they discover that Lydia has
been maintaining an elaborate charade for their benefit, even conducting long phone conversations with no one on the other end. She has no friends. Two days later, an empty rowboat on the nearby lake leads police to Lydia’s drowned body. Her puzzled parents believed she hated the water and would never take a boat out on it. Years before, Marilyn attended Radcliffe where she had
to fight stereotypes to enroll in pre-med classes. Her almost all-male teachers and classmates…
In Shaker Heights, een rustige, progressieve plaats in Cleveland, is alles minutieus gepland. Van de lay-out van de straten tot de kleur van de huizen en de succesvolle levens van de bewoners Niemand belichaamt deze principes beter dan Elena Richardson. Totdat Mia Warren, kunstenaar en alleenstaande moeder, en haar puberdochter Pearl niet alleen een huis van de Richardsons
huren, maar ook een belangrijk onderdeel van de familie worden. Wanneer vrienden van de Richardsons in een lastige voogdijzaak belanden, komen Mia en Elena lijnrecht tegenover elkaar te staan. Elena vertrouwt Mia en haar motieven niet en is vastberaden om de geheimen uit Mia’s verleden op te rakelen. Maar haar obsessie komt haar duur te staan.
De muze
Heer van de vliegen
Ik zonder jij
Things I Never Told You
Het leugenspel

Het is de laatste dag van de oogst en de lucht is vol verwachting over het naderende oogstfeest als drie vreemdelingen zich aandienen in een kleine boerengemeenschap. Diezelfde nacht breekt er een brand uit in een van de opslagschuren. Buitenstaander Walter Thorsk ziet gedurende de week die daarop volgt het leven in het eens zo vredige dorp
ingrijpend en onomkeerbaar veranderen.
We can live without religion, but we cannot survive without love. Roshan and Soha were not just class-mates and neighbours, but also best friends. They wanted to be together, but the world saw them as a Hindu and a Muslim before everything else. Roshan failed to convince his father and had to let Soha go. He married Manisha with the hope of moving
on, and his life unfolded with a new definition of love. When Anuj was born, theirs was a happy family. Soha walked back into his life after Roshan lost Manisha to cancer. History repeats itself after years, but this time, Roshan decides to not give up. His resolve to convince his son brings him to a point where he will have to make a choice. Will Anuj be able
to see someone else in place of his mother? Will Roshan be able to choose between Anuj and Soha? Will Soha be able to set herself free of a love she has nurtured all her life? Everything I Never Told You is a burning reminder that the heart knows no restrictions, and of the boundless power of love.
David Levithan Elke dag `Aanstekelijk optimisme over de kans op geluk en ware liefde. The New York Times Book Review' Iedere dag wordt de zestienjarige A wakker in een ander lichaam en leeft hij een ander leven. Hij kan zich nooit hechten, mag niet opvallen en zich nergens mee bemoeien. Tot hij ontwaakt in het lichaam van Justin en diens vriendin
Rhiannon ontmoet. Vanaf dat moment wil hij nog maar één ding: elke dag, elk moment bij haar zijn. Heel voorzichtig probeert hij met behulp van e-mails contact te maken, maar wanneer hij vergeet om zijn e-mailsporen te wissen, wordt zijn aanwezigheid opgemerkt door een jongen in wiens lichaam hij een dag doorbracht. En die is vastbesloten om A te
ontmaskeren... David Levithan is een veelvuldig bekroond schrijver en New York Times Bestseller-auteur. Hij werkt als redacteur van kinder- en jeugdboeken in New York. Van hem verschenen onder andere Liefdeswoordenboek en Will Grayson, Will Grayson (met John Green).
Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil een einde aan zijn leven maken, maar elke keer gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar diploma-uitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich kan laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke
herinneringen aan haar gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand van de hoge klokkentoren op school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er iets van vriendschap tussen hen. Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de enge freak is waar
iedereen hem voor houdt en Finch leert Violet weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar kent zij wel al zijn geheimen?
Everything I Never Told You
Een stelsel van elementaire levensvoorwaarden
Een rebelse meid
Everything I never told you: A Mother's Confession
We zijn onszelf niet
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en
informatieve wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld
12 praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de
Universiteit van Toronto. Zijn wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor
miljoenen jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen
bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in de
wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is
geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
‘Mijn allerliefste schat’ van Gabriel Tallent draait om de veertienjarige overlever Turtle Alverston. Waar Turtles fysieke wereld zich weids rondom haar uitstrekt, is haar innerlijke wereld klein. Dan ontmoet ze Jacob, een wat oudere jongen, die in een schoon huis woont en naar haar kijkt alsof ze de zon is. Voor het eerst denkt ze eraan te ontsnappen
aan haar getergde vader. Ze wordt de held van haar verhaal, en ook de onze. ‘Mijn allerliefste schat’ van Gabriel Tallent is een adembenemend debuut in een zelfverzekerde stijl, over een meisje en haar drang naar vrijheid. ‘De roman waar iedereen het over heeft.’ – The Guardian ‘De nieuwe literaire heldin van onze generatie.’ – Harper’s Bazaar
PLEASE NOTE: This is an unofficial summary and analysis of the book and NOT the original book. Everything I Never Told You: by Celeste Ng | Summary & Analysis Inside this Instaread: * Summary of the book * Introduction to the Important People in the book * Analysis of the Themes and Author's Style Preview of this Instaread: The repressed
bitterness, anger and disappointment simmering for years inside the Lee family finally erupt in Everything I Never Told You after daughter Lydia, her parents' favorite, disappears on May 3, 1977. It is a fine spring day in northern Ohio, where the family lives in Middlewood, a town an hour outside Toledo. James and Marilyn Lee first look for their
daughter among her friends, but they discover that Lydia has been maintaining an elaborate charade for their benefit, even conducting long phone conversations with no one on the other end. She has no friends. Two days later, an empty rowboat on the nearby lake leads police to Lydia's drowned body. Her puzzled parents believed she hated the
water and would never take a boat out on it. Years before, Marilyn attended Radcliffe where she had to fight stereotypes to enroll in pre-med classes. Her almost all-male teachers and classmates...
Een jaar geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Lilah MacDonald – mooi, eigenzinnig en geweldig in zoveel opzichten dat ik er geen woorden voor heb. De vrouw die me weer leerde leven. Lilah, die me zoveel gaf, maar die toch iets voor me verborg. Een geheim dat mijn hart zou breken. Mijn naam is Callum Roberts, en dit is ons verhaal. Ik
zonder jij is een prachtige roman over verliefd worden als je het niet verwacht. Callum en Lilah ontmoeten elkaar en weten dat ze soulmates zijn. Maar hun liefde speelt zich af in geleende tijd. Een roman over een grootse liefde en over een hartverscheurend geheim. ‘Een geweldige combinatie van emoties, echte liefde, geheimen, een lach en een
traan.’ Sky’s Book Corner ‘De mooiste beschrijving van verliefd worden die ik ooit heb gelezen.’ GirlsLoveToRead
Everything I Never Told You by Celeste Ng - A 15-minute Summary & Analysis
Waar het licht is
Everything I Never Told You: A Novel by Celeste Ng (Trivia-On-Books)
Een dag in december
Everything I Never Told You Summary & Analysis
Vier vrouwen die met elkaar verbonden zijn door een alles verstikkend geheim. Daarover gaat De muze, de nieuwe roman van Jessie Burton. Zij schreef eerder Het huis aan de Gouden Bocht, de wereldwijde bestseller over een poppenhuis in zeventiende-eeuws Amsterdam. Vier vrouwen die met elkaar verbonden zijn door een alles verstikkend geheim. Daarover gaat De muze, de nieuwe roman van Jessie Burton. Zij schreef eerder Het
huis aan de Gouden Bocht, de wereldwijde bestseller over een poppenhuis in zeventiende-eeuws Amsterdam. Voor De muze liet Jessie Burton zich inspireren door een schilderij van Goya dat in het Prado te Madrid hangt. Het verhaal speelt zich af in het chaotische Spanje van de jaren dertig en het zinderende Londen van de jaren zestig, rond vier hoofdpersonen. Het is een verleidelijke, opwindende, spannende roman over ambitie en
identiteit, over liefde en obsessie, authenticiteit en bedrog. Dit is een verhaal dat in je gedachten blijft, lang nadat je de laatste bladzijde hebt gelezen. Een meesterwerk! Heel geschikt voor lezers van Carlos Ruiz Zafóns Schaduw van de wind. ‘De manier waarop de schrijfster de personages tot leven schopt, is het meest overtuigend.’ De Standaard ‘Een fabelachtig boeiende leeservaring.’ The Observer
Trivia-on-Book: Everything I Never Told You: A Novel by Celeste Ng Take the challenge yourself and share it with friends and family for a time of fun! Lydia Lee is dead. The mystery behind her death lies in not just her past but also that of her parents' history. This book is the saga of an interracial family that faces racism and sexism. Ultimately, they end up being lonely and isolated. In isolation, each member of the family gets bogged
down by their own secrets. This novel is a look into the repressive period of the 1950s through the 1970s in USA. It explores how easily people can be separated, even if they love each other. You may have read the book, but not have liked it. You may have liked the book, but not be a fan. You may call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently curated trivia quiz on the book for readers, students,
and fans alike. Whether you're looking for new materials to the book or would like to take the challenge yourself and share it with your friends and family for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to Everything I Never Told You by Celeste Ng that is both insightful and educational! Features You'll Find Inside: - 30 Multiple choice questions on the book, plots, characters and author - Insightful commentary to answer
every question - Complementary quiz material for yourself or your reading group - Results provided with scores to determine "status" Promising quality and value, come play your trivia of a favorite book!
Spannende en rake roman over een jonge vrouw die de waarheid achter de dood van haar zus probeert te achterhalen. Wanneer Claire nietsvermoedend in een taxi stapt, gebeurt het ondenkbare. De chauffeur, Clive Richardson, is een van de mannen die jaren terug verdacht werd van de moord op haar oudere zus Alison op het vakantie-eiland Saint X. Vanaf dat moment raakt Claire geobsedeerd door de vraag wie haar zus nu eigenlijk
was en wat er met haar is gebeurd. Terwijl ze Clives vertrouwen probeert te winnen om hem te kunnen ontmaskeren, raakt ze juist steeds meer aan hem gehecht, verbonden door het drama dat ze beiden hebben meegemaakt. Saint X blijft je echt bij: een fascinerend en raak verhaal over rouw, obsessie en verlies.
Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om
het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Er is hier niemand, behalve wij allemaal
Oogst
Trivia-On-Books - Everything I Never Told You by Celeste Ng
Verdwenen zusjes
Het godinnenoffer
Waarom weigert ze te praten over haar zus? Dertig jaar geleden verdwenen de zusjes Bethany uit een druk winkelcentrum in Baltimore. Het onderzoek leverde niets op en hun lichamen zijn nooit gevonden; al wat rest zijn pijnlijke vragen. Nu beweert een verward verkeersslachtoffer dat zij Heather Bethany is, het jongste zusje. Er is geen spoor van bewijs voor haar verhaal en geen van
haar met tegenzin gegeven aanwijzingen levert iets op. Ze laat niets los over het lot van haar zus. En toch weet ze beslist meer van die verschrikkelijke dag. Ze noemt één detail dat niemand anders kan weten...
Kate is eindelijk koningin van de onderwereld, naast Henry, op wie ze nog steeds stapelverliefd is. Maar lang duurt haar geluk niet. Na het verraad van Ava wordt ze door de jaloerse godin Calliope ontvoerd en negen maanden gevangen gehouden. Calliope heeft het op haar ongeboren kind voorzien - en Kate staat machteloos... Dan bemoeit Kronos zelf zich ermee en plaatst haar voor
een verschrikkelijk dilemma. Als Kate zijn geliefde wordt, mag ze haar zoontje houden, maar zal hij evengoed de hele raad, inclusief Henry, ombrengen. Weigert ze, dan zal Kronos álles vernietigen: mensen én goden. Met het lot van de hele wereld in haar hand moet Kate een manier zien te vinden om Kronos te weerstaan. Zelfs als ze daarvoor de hoogste prijs zal moeten betalen... 'Er
zijn vele identificatiemogelijkheden doordat gedachten en gevoelens gedetailleerd worden verwoord.' - NBD Biblion
Tijdens de dagelijkse boswandeling met haar hond stuit Vesta Gul op een handgeschreven briefje. Er staat: ‘Haar naam was Magda. Niemand zal ooit weten wie haar heeft vermoord. Ik was het niet. Hier is haar lichaam.’ Vesta is van streek, ze is pasgeleden, na de dood van haar man, naar deze omgeving verhuisd en kent nog vrijwel niemand in de buurt. En ze is altijd al een beetje in de
war. Het briefje wordt een obsessie en ze richt zich volledig op deze onbekende vrouw: wie was zij en waarom moest zij dood? Tijdens haar zoektocht wordt het mysterie alleen maar groter en beginnen realiteit en fantasie door elkaar heen te lopen. Dit leidt ertoe dat Vesta ook het duistere verleden met haar man onder ogen moet komen. De dood in haar handen is een meesterlijke
combinatie van suspense, horror en gitzwarte komedie en Vesta is een onvergetelijke onbetrouwbare verteller. Na Eileen en Mijn jaar van rust en kalmte slaat Ottessa Moshfegh opnieuw toe met een uiterst originele, stilistisch ijzersterke roman.
De nieuwe thriller van Australische bestsellerauteur Jane Haper, winnaar van o.a. de Barry Award en CWA Gold Dagger Award. De nieuwe, ijzersterke thriller van prijswinnaar Jane Harper Het leven van Kieran Elliott veranderde voorgoed op de dag dat een enkel, roekeloos besluit een dramatisch gevolg kreeg. Het schuldgevoel dat hem nog altijd achtervolgt, speelt op tijdens een
familiebezoek aan de kleine kustplaats waar hij opgroeide. Kierans ouders hebben het niet makkelijk in deze stad, waar ieders geluk afhankelijk is van de genadeloze zee. Wanneer er een lichaam wordt gevonden op het strand, komen lang verborgen geheimen bovendrijven. Een gezonken boot, een vermist meisje, en alle vragen die nooit zijn weggespoeld... ‘Niemand is zo goed in het
oproepen van gevoelens van angst en ongemak als Jane Harper.’ – The Times ‘De overlevenden is opnieuw een perfect gedoseerde, geweldig sfeervolle thriller van een auteur die met elk boek de lat weer een beetje hoger legt.’ – Booktopia
By Celeste Ng | Includes Analysis
A Novel
Celeste Ng's Everything I Never Told You Summary and Review
Het onzichtbare leven van Addie LaRue
Zandkoningin
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de
zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader een roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden – tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de
familie, Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een pageturner als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis en de betekenis van het woord thuis.
Vier vriendinnen. Eén belofte. Maar iemand vertelt niet de waarheid. Ruth Ware - bekend van In een donker, donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon - is beter dan ooit in haar derde boek Het leugenspel. Het leugenspel is het derde boek van Ruth Ware, bekend van In een donker, donker bos, dat wordt verfilmd door Reese Witherspoon. De regels zijn
eenvoudig: 1) Vertel een leugen 2) Hou vast aan je verhaal 3) Word nooit betrapt Isa speelde op school met haar drie beste vriendinnen altijd het Leugenspel. Ze hielden een wedstrijd wie mensen kon overtuigen van de bizarste verhalen. Nu, na zeventien jaar van geheimen, is er iets verschrikkelijks op het strand gevonden. Iets dat Isa dwingt om haar verleden te
onderkennen, samen met de drie vrouwen die ze al jaren niet heeft gezien, maar nooit is vergeten. ‘De derde thriller van Suspense Queen Ruth Ware loopt net als haar eerdere boeken over van de psychologische spanning. Annuleer je plannen voor het weekend als je voor dit boek gaat zitten, want je staat niet meer op voordat het uit is.’ Starred review, Kirkus Review
Water klotste, hielen wreven over de bodem van het bad toen mevrouw Barber erin stapte, gevolgd door heftiger geplons op het moment waarop ze zich liet zakken. Daarna heerste er stilte, die zo nu en dan werd onderbroken door het galmende plik! van een druppel uit de kraan. Het beeld dat Frances zich zo-even aan tafel van haar huurders had gevormd – grote
wankelende shillingstukken – was louter door geldzucht ingegeven. Maar zo was het dus om huurders te hebben, bedacht ze terwijl ze achterwaarts met haar dweil over de tegels schoof: een merkwaardige, niet-intieme nabijheid, een van alle luister ontdaan ogenblik met niet meer dan een stuk keuken en een dunne bijkeukendeur die haar van de naakte mevrouw Barber
scheidden. Ineens zag ze het voor zich: rondingen, rood van de warmte. Het is 1922, en de situatie in Londen is gespannen. Veteranen die op de slagvelden in Europa hebben gediend zijn gedesillusioneerd, de vele werklozen eisen maatschappelijke verandering. In Zuid-Londen, in een villa op stand in Camberwell – een groot, stil huis, beroofd van broers, van een
echtgenoot, zelfs van bedienden – zien mevrouw Wray en haar alleenstaande dochter Frances zich genoodzaakt huurders in huis te nemen. De komst van Lilian en Leonard Barber, een jong echtpaar uit een ander milieu, zij het met een nette betrekking, zet de gang van zaken in de villa volledig op zijn kop.
“With tenderness and skill, Beth Vogt examines the price of secrets, the weight of tragic loss, and the soul-deep poison of things left unsaid.” —Lisa Wingate, NYT bestselling author of Before We Were Yours It’s been ten years since Payton Thatcher’s twin sister died in an accident, leaving the entire family to cope in whatever ways they could. No longer half of a pair,
Payton reinvents herself as a partner in a successful party-planning business and is doing just fine—as long as she manages to hold her memories and her family at arm’s length. But with her middle sister Jillian’s engagement, Payton’s party-planning skills are called into action. Which means working alongside her opinionated oldest sister, Johanna, who always
seems ready for a fight. They can only hope that a wedding might be just the occasion to heal the resentment and jealousy that divides them . . . until a frightening diagnosis threatens Jillian’s plans and her future. As old wounds are reopened and the family faces the possibility of another tragedy, the Thatchers must decide if they will pull together or be driven further
apart.
Kleine brandjes overal
Elke dag
De overlevenden
Vijf dagen op Skye
Een leven dat niemand zich kan herinneren. Een verhaal dat je nooit zult vergeten.
Warning This is an independent addition to Everything I Never Told You: A Novel, meant to enhance your experience of the original book. If you have not yet bought the original copy, make sure to purchase it before buying this unofficial summary from aBookaDay. SUMMARY/ANALYSIS INTRODUCTION Everything I Never Told You
is a very different kind of mystery. It opens like countless other thrillers - a young girl vanishes from her home and is later found at the bottom of a lake, drowned. The town is shocked and fascinated by the tragedy, and the police launch an investigation. But as the mystery unfolds, we find that the clues to Lydia
Lee's untimely demise are embedded deep within the history of the girl's family. At first, the Lees seem like the perfect all-American clan, with sixteen-year-old Lydia as the flawless, favored child. However as the Lees mourn and desperately search for answers, the ugly truth of the pursuit of perfection is
revealed. The Lees are mixed-race Chinese and white family and in 1977 small town Ohio, they stick out like a sore thumb. Lydia's parents, James and Marilyn each carry deep regrets - James always longed to fit in and have friends, and Marilyn dreamt of being among the ranks of the first woman doctors in America,
before pregnancy and marriage dashed her ambitions. So instead they turned their hopes and expectations on Lydia, forcing her to resort to lies and deception to keep them happy. Meanwhile, their other children, Nath and Hannah, watched from the fringes, knowing they would never have their parents' full attention. But
Nath knew that Lydia was buckling under the pressure - and something had to give. This novel bounces back and forth in time, detailing the investigation in Lydia's death alongside the Lee's backstory. Each of the remaining family members is keeping secrets from the others, and each holds a piece of the puzzle. Don't
expect a stereotypical thriller with this book. Instead, Celeste Ng beautifully reveals the struggle of new kind of family desperately seeking acceptance in America, as well as the darker side of parental pride and ambition. This is a highly entertaining and thought-provoking read that will linger in your mind long
after you put it down. Available on PC, Mac, smart phone, tablet or Kindle device. (c) 2015 All Rights Reserved
De Amerikaanse soldate Kate Brady is negentien als ze in 2003 wordt uitgezonden naar Irak. Op een afgelegen basis in de woestijn ontmoet ze de Iraakse medicijnenstudente Naema, die woedend is omdat haar vader en dertienjarge broertje zijn opgepakt en vastzitten in het Amerikaanse kamp waar Kate bewaker is. Naema weet
Kate ervan te overtuigen dat zij elkaar nodig hebben: Naema spreekt goed Engels en zou Kate kunnen helpen door te tolken. Op deze manier hoopt ze haar vader en broertje vrij te krijgen. Aarzelend sluiten de vrouwen een verbond. Het is gevaarlijk in Irak: bermbommen, mortieraanvallen en gevangenisopstanden zijn aan de
orde van de dag. Maar Kate lijdt vooral onder de seksuele intimidatie van haar mannelijke collega's. De situatie wordt steeds grimmiger en het verbond tussen Kate en Naema wankelt. Kunnen twee vrouwen met zulke verschillende achtergronden ooit vriendschap sluiten?
De elfjarige Latha is al sinds haar vijfde dienstmeid bij de familie Vithanage in Colombo en koestert haar band met Thara, de dochter des huizes, die even oud is als zij. Ze kent geen ander leven, maar van binnen weet Latha dat ze, net als Thara, recht heeft op verfijnde dingen als limoenlimonade en rozenzeep die ze
dan ook steelt als niemand kijkt. Latha droomt van nieuwe sandalen, helemaal van haarzelf, in plaats van de afdankertjes van Thara, die ze al zo vaak heeft laten repareren. De vernederende manier waarop mevrouw Vithanage Latha op haar plaats zet als ze deze wens uit, doet iets in haar knappen. Ze beseft dat ze
bovenal dienstmeid is en blijft, dat haar vriendschap met Thara een illusie is, dat ze onzichtbaar is, dat haar positie niet anders is dan die van alle andere dienstmeiden in de Sri Lankaanse standenmaatschappij. Haar roekeloze reactie blijkt verstrekkende gevolgen te hebben, niet alleen voor haarzelf, maar ook voor
Thara en de andere mensen om haar heen.
Na haar traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe identiteit op. Met haar glamoureuze baan, goedgevulde kleerkast en succesvolle verloofde lacht het leven haar toe. Maar Ani heeft een geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar wanhopig
gecreëerde illusie van perfectie. In een razend tempo en vol onverwachte wendingen beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter wereld' de ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle vrouwen moeten zien om te gaan. Achter de scherpe randjes en moordende ambitie van de heldin gaat een schokkende waarheid schuil, maar ook een
hart dat groter is dan het op het eerste gezicht lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van haar trauma's te bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze geknokt heeft op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter wereld' is het soort boek dat je bij de keel grijpt en niet meer loslaat." Reese Witherspoon
De huisgenoten
goddess test
De dood in haar handen
Het gelukkigste meisje ter wereld
Iedereen denkt ze te kennen: Libby is het dikste meisje van het land en Jack is de eeuwige lolbroek. Als ze elkaar ontmoeten zijn ze allebei vooral kwaad, maar al snel daarna verrast. Want hoe beter ze elkaar leren kennen, hoe minder eenzaam ze zich voelen. Op mijn schouders is een indringend en bijzonder liefdesverhaal.
Roemenië, 1939. Voor een afgelegen joods dorpje komt de oorlog steeds dichterbij. Om het dreigende gevaar af te wenden en zichzelf te beschermen besluiten de dorpelingen alle banden met de 'oude' wereld te verbreken. Door de ogen van Lena, een jonge vrouw, zien we hoe de dorpelingen hun lot in eigen hand nemen: ze vergeten de tijd en de geschiedenis, en sluiten
hun dorp, dat op een schiereiland ligt, compleet van de buitenwereld af. Maar uiteindelijk haalt de realiteit hen in.Lena moet haar dorp ontvluchten en begint aan een helse tocht door Europa om aan de oorlog te ontsnappen. Wat moet zij opofferen om haar leven en dat van haar kinderen te redden, op weg naar een hoopvolle toekomst?Ramona Ausubel betovert de lezer
met haar woorden maar brengt hem ook in verwarring. Er is hier niemand, behalve wij allemaal is een fabelachtige, bij vlagen hartverscheurende roman.
This is a Summary & Analysis of Everything I Never Told You. Celeste Ng's engaging read is a many-layered novel about family, race, secrets and love. When Marilyn Walker and James Lee meet at college in the late 1950's, a mixed-race relationship is something unusual and socially questionable. But for Marilyn, who is white, and James, who is Chinese, it fulfills their
deepest needs. They marry and raise a family in a time of intense social and historic change-women are abandoning their traditional roles, humans are exploring space-but some things, like prejudice and desire, stay the same.The story begins in the mid-seventies, a time of political and social upheaval, when many parts of life formerly taken for granted are uncertain and
subject to change. This is the milieu in which Lydia Lee vanishes one night. The reader knows from the first line that Lydia is dead; what happened to her is not the mystery. The mystery is how it happened. Was it a suicide? Accident? Did someone kill her? If so, who? And why?This is a novel that is sure to find its place on yearly Best Of lists. Rarely does a first novel cover
all the necessary bases so completely.This companion to Everything I Never Told You also includes the following:* Book Review* Story Setting Analysis* Story elements you may have missed as we decipher the novel* Details of Characters & Key Character Analysis* Summary of the text, with some analytical comments interspersed* Discussion & Analysis of Themes,
Symbols...* And Much More!This is a summary and review of the original book, Available in a variety of formats, this summary offers opportunity to enjoy great writings.when you might not have the time to do so. This provides an introduction to the original book to encourage further reading.
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid.
Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs
tot de straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het
fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste
auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
Summary of Everything I Never Told You
Op mijn schouders
Mijn allerliefste schat
無聲告白
Celeste Ng - Summary & Analysis
Trivia-on-Book: Everything I Never Told You: A Novel by Celeste Ng Take the challenge yourself and share it with friends and family for a time of fun! Lydia Lee is dead. The mystery behind her death lies in not just her past but also that of her parents' history. This book is the saga of an interracial family that faces racism and sexism. Ultimately, they end up being lonely and isolated. In isolation, each member of the family gets bogged down by their own
secrets. This novel is a look into the repressive period of the 1950s through the 1970s in USA. It explores how easily people can be separated, even if they love each other. You may have read the book, but not have liked it. You may have liked the book, but not be a fan. You may call yourself a fan, but few truly are. Are you a fan? Trivia-on-Books is an independently curated trivia quiz on the book for readers, students, and fans alike. Whether you're looking for
new materials to the book or would like to take the challenge yourself and share it with your friends and family for a time of fun, Trivia-on-Books provides a unique approach to Everything I Never Told You by Celeste Ng that is both insightful and educational! Features You'll Find Inside: • 30 Multiple choice questions on the book, plots, characters and author • Insightful commentary to answer every question • Complementary quiz material for yourself or
your reading group • Results provided with scores to determine "status" Promising quality and value, come play your trivia of a favorite book!
In ‘Vijf dagen op Skye’ zet de glimlach van een knappe Schot Andrea’s leven op de kop. Andrea Sullivan is blij met haar baan als hospitality consultant, maar ziet op tegen haar nieuwste opdracht: het binnenhalen van een grote klant in Schotland. Het eiland Skye overtreft al snel haar verwachtingen. Net als de man op wie ze indruk moet maken: James MacDonald. James is een gepassioneerde kok, maar na zes restaurants, vier kookboeken en een tvprogramma, is hij de kritiek die samengaat met het leven als publiek persoon een beetje zat. Andrea en James ontdekken dat God ze uitnodigt voor een dieper leven... en ware liefde.
Eileen, enig kind van eenvoudige Ierse immigranten, wil de Amerikaanse droom van haar ouders waarmaken. Wanneer ze als jonge verpleegster Ed ontmoet, een talentvolle hersenonderzoeker die in niets lijkt op de mannen die ze tot dan toe heeft gekend, verwacht ze dat hij haar het kosmopolitische bestaan zal geven waarnaar ze zo verlangt. Eenmaal getrouwd en moeder geworden koestert Eileen grote ambities voor zichzelf en hun zoon Connell, en moedigt ze
Ed aan om steeds meer te willen: een belangrijkere baan, prominentere kennissen en een mooier huis in een betere buurt. Haar idealistische man is echter niet geïnteresseerd in status en geld en ziet niets in de voorgestelde verhuizing. Eileen zet door, maar al snel wordt pijnlijk duidelijk dat Eds groeiende weerstand en onmacht worden veroorzaakt door vroege alzheimer. Vrouw en zoon zien de ooit zo briljante wetenschapper onverbiddelijk wegglijden in
dementie. In We zijn onszelf niet schetst Matthew Thomas een alomvattend portret van het Iers-Amerikaanse gezin Leary en laat hij zien hoe een ongeneeslijke ziekte hoop en verwachtingen kan ondermijnen. Een meesterlijke roman over het menselijk tekort, over verlangens en kwetsbaarheid, en over liefde en verlies in al hun vormen.
‘Een powerhouse van een debuut. Ng’s verhaal grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel, met de hoop om het mysterie van Lydia’s dood te ontrafelen. Mensen, dit boek heeft alles in huis. Alles.’ – The Huffinton Post Juni, 1977. In het universiteitsstadje Middlewood ontdekt de familie Lee dat hun dochter verdwenen is. Een paar dagen later wordt het lichaam van de zestienjarige Lydia uit het meer gevist. Verteerd door schuldgevoelens slaat haar vader een
roekeloze weg in die hem zijn huwelijk kan kosten. Haar moeder Marilyn is gebroken, maar vastbesloten om een dader te vinden – tegen elke prijs. Lydia’s broer is er zeker van dat hun getroebleerde buurjongen Jack iets te maken heeft met het drama. Maar het is de jongste in de familie, Hannah, die meer ziet dan iemand zich realiseert en die wel eens de enige zou kunnen zijn die weet wat er echt gebeurd is. Wat ik nooit eerder heb gezegd is zowel een
pageturner als een ontroerend portret van een gezin. Een aangrijpend verhaal over familie, geschiedenis en de betekenis van het woord ‘thuis’.
Saint X
12 regels voor het leven
Summary of Everything I Never Told You a Novel
Wat ik nooit eerder heb gezegd
Een dag in december van Josie Silver is een onvergetelijk liefdesverhaal voor de liefhebbers van de boeken van Jojo Moyes en Nicholas Sparks. Laurie is er zeker van dat liefde op het eerste gezicht niet bestaat. Het leven is geen romantische film, toch? Maar dan, op een besneeuwde decemberdag, ziet ze vanuit de bus een jongen bij de halte van wie ze vóélt dat hij de ware is. Hun ogen ontmoeten elkaar, er is een magisch moment... en dan rijdt de bus door. Ze denkt dat
ze de jongen nooit meer tegen het lijf zal lopen. Maar een jaar later stelt haar beste vriendin Sarah haar tijdens kerst voor aan de nieuwe liefde van haar leven. En dat is... de jongen van de bushalte. Vastbesloten om hem te laten gaan, gaat Laurie verder met haar leven, maar wat als het lot andere plannen heeft? ‘Het equivalent van Love Actually, maar dan in boekvorm.’ The Bookseller
Is there such a thing as a perfect parent? This heart-wrenching novel tells the story of a mother asking herself just that. Her children have grown up and aren’t dependant on her, and so she finds herself left alone with her thoughts – many of them fond memories, others are thoughts of regret. Had she gotten things right as a mother? Follow this woman’s life – right from when she becomes pregnant – as she faces the everyday battles known only to single parents.
How does one win the battle between needing to be loved and needing to love? This reflective novel is more than just a story; it’s a true-to-life confession that parents across the globe can learn from and relate to.
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