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Mensen zien elkaar als iets vanzelfsprekends, bedenk ik. Neem nu Ingrid en mij, ik heb op zo veel plekken met haar rondgehangen: in haar kamer of op school of gewoon ergens op straat. En we kletsten over van alles en nog wat, gewoon wat in ons opkwam. Andere mensen zouden het misschien saai hebben gevonden, maar voor ons was het nooit saai. Ik heb nooit
beseft hoe belangrijk het voor me was. Hoe fantastisch het is om iemand te hebben die alles wat er in jouw hoofd omgaat wil horen. Je denkt dat alles altijd hetzelfde zal blijven. Je staat er eigenlijk nooit bij stil dat iets wel eens ineens voorbij kan zijn. Maar ik weet nu wel beter.() Op het moment dat ik Ingrids dagboek uit heb, zal er nooit meer iets nieuws tussen ons
voorvallen. Caitlins beste vriendin Ingrid pleegt zelfmoord. Verlamd door de schok en het verdriet trekt Caitlin zich in zichzelf terug, worstelend met vragen en schuldgevoelens. Op school en thuis kan ze haar draai niet meer vinden, en haar passie voor fotografi e lijkt te zijn verdwenen. Dan vindt Caitlin Ingrids dagboek, dat zij speciaal voor Caitlin heeft achtergelaten.
Ineens lijkt Ingrid weer springlevend. Het dagboek geeft Caitlin een houvast om Ingrid beter te begrijpen, maar uiteindelijk ook de moed om los te laten en verder te gaan met haar eigen leven. Een aangrijpend boek over vriendschap, verlies en hoop.
Een indringend verhaal dat je direct wilt herlezen Biz lijkt een gewone tiener; ze woont bij haar moeder en ze maakt deel uit van een grote vriendengroep waar ze niet helemaal zichzelf kan zijn, maar ze hoort tenminste ergens bij. Ze twijfelt over haar seksualiteit en niemand mag dan ook weten dat ze met haar beste vriendin heeft gezoend. Maar Biz praat met haar vader,
die er eigenlijk niet zou moeten zijn, want hij is dood. En dus vertelt ze niemand over hem. Ze vertelt ook niemand over de duistere gedachten die door haar hoofd spoken. Biz zweeft als het ware door het leven – tussen goed, oké en normaal in. Dan gebeurt er iets waardoor Biz totaal de weg kwijtraakt. Ze verliest alle aansluiting met haar vrienden. Haar vader verdwijnt,
en met hem alles wat veilig en zeker is. Biz besluit dat het misschien makkelijker, beter, fijner is om helemaal weg te zweven. Of misschien moet ze wat langer blijven om haar vader terug te vinden. Of misschien – misschien, misschien – is er een andere optie die Biz nog niet kan zien. Steeds verder weg is een indringend verhaal over verdriet, vriendschap, jezelf
kwijtraken en de lastige weg terug omhoog uit de diepste put waar je nooit in terecht wilde komen. 'Zo nu en dan pak je een boek op en weet je dat je iets geweldigs hebt gevonden. Een glorieuze stem, een personage waarvan je gaat houden. Helena Fox levert. Het is voortreffelijk. Lees het.' Cath Crowley, auteur van Donkerblauwe Woorden 'Een adembenemend, diep
ontroerend verhaal over verdriet, verlies en liefde. Helena Fox is een auteur om in de gaten te houden!' Kathleen Glasgow, auteur van Girl in Pieces 'Onmogelijk mooi, levensbevestigend, diepzinnig. Dit is geen boek; het is een kunstwerk.' Kerry Kletter, auteur van The First Time She Drowned
In zijn nieuwste boek, de climax van zijn levenswerk, snijdt Irvin D. Yalom de kwesties aan van sterfelijkheid en dood. Op buitengewoon inspirerende en bemoedigende wijze legt hij uit hoe we iets wat voor ons allemaal even finaal als onvermijdelijk is kunnen leren begrijpen en accepteren. Yalom laat zien hoe een bewustwordingservaring als een droom, een verlies
(ontslag, scheiding, een gedwongen verhuizing), een traumatische ervaring (een natuurramp, een ongeluk), de dood van een dierbare, ziekte, of gewoon de naderende ouderdom, een keerpunt kan zijn op weg naar een zinvoller leven. Als mensen er tenminste de inspiratie aan ontlenen om hun prioriteiten te verleggen, zich minder zorgen te maken over onbelangrijke
zaken, op te houden met dingen doen die ze niet willen doen, oprechter te communiceren met degenen van wie ze houden, de schoonheid van het leven bewuster te ervaren, en bereid te zijn meer risico's te nemen voor een bevredigender en liefdevoller leven. In dit boek behandelt Yalom specifieke methoden en technieken om met de meest voorkomende vormen van
doodsangst om te gaan. Hij geeft adviezen over hoe je kunt leren in het hier en nu te leven en te beseffen dat de invloed die wij allemaal op anderen hebben ook na ons eigen leven blijft voortbestaan. Een even diepzinnig als inspirerend boek over het overwinnen van de universele angst voor de dood.
Een Cormoran Strike thriller
Key Concepts, Insights, and Interventions
Living with Emetophobia
over de kunst van het alleen-zijn

Eén op de drie Nederlanders zit wel eens op de bank bij een psycholoog – en sommige van deze patiënten zijn zélf therapeut, zoals Lori Gottlieb. In Misschien moet je eens met iemand praten? beschrijft ze sessies in haar spreekkamer met uiteenlopende patiënten als een
pasgetrouwd stel dat moet omgaan met een dodelijke ziekte, een man met zelfmoordneigingen en een vrouw die telkens relaties begint met verkeerde mannen – maar ook de therapie die ze zelf volgt. Want naast psycholoog is Gottlieb allereerst mens, die worstelt met
relatieproblemen en het opvoeden van haar zoon. Met humor, wijsheid en empathie gaat ze in op essentiële levensvragen over verlangens en behoeften, leegtes en betekenis, schuldgevoelens en opluchting, eenzaamheid en liefde. ‘Ik werd meteen verliefd op dit boek. Gottlieb
neemt ons mee naar het hart van haar therapeutische sessies met patiënten, én die van haarzelf. Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in het therapeutische proces, of in het mens-zijn, móet je dit boek lezen. Het is wijs, warm, slim en grappig.’ – Susan Cain ‘Lori
Gottlieb neemt ons mee in de intiemste confrontaties en laat ons achter met een verrassend frisse blik op onszelf, de ander, en de menselijke aard. Het boek is grappig, hoopgevend, wijs en fascinerend – en dat alles tegelijkertijd.’ – Arianna Huffingto
Een oude man blikt terug op een korte, maar cruciale periode in zijn leven toen hij toetrad tot een reizend gezelschap tijdens de crisisjaren in de Verenigde Staten.
Peter (17, ik-figuur), een wiskundig genie, heeft last van paniekaanvallen. Tijdens zo'n aanval blijkt zijn moeder, een geniale wetenschapper, te zijn neergestoken en is Peters tweelingzus Anabel spoorloos verdwenen. Peter komt terecht in een wereld vol spionnen en weet
niet wie hij kan vertrouwen. Vanaf ca. 15 jaar. `
A comprehensive series of self-help guides using Cognitive Behavioral Therapy
Steeds verder weg
Schildpadden tot in het oneindige
Beautiful Boy
Wanneer de jonge Nic zichzelf verliest in een drugsverslaving, gaat zijn vader, journalist David Sheff, wanhopig op zoek naar een manier om zijn zoon te redden. Hij probeert de situatie te bevatten door meer inzicht te krijgen in de ziekte. Maar terwijl zijn kind steeds dieper wegzakt in de verwoestende cirkel van drugs, afkicken en hervallen, komt het gezin hard onder druk te staan. Nic blijft wegvluchten
voor de familie die hem weigert los te laten, tot hij uiteindelijk op de grenzen van hun liefde botst...
Wat betekent het om eenzaam te zijn? Hoe gaan we verbindingen aan met andere mensen? Brengt de technologie ons dichter bij elkaar of houdt die ons gevangen achter onze schermen? Olivia Laing onderzoekt de relatie tussen stad, eenzaamheid en creativiteit. Voor de liefde verhuisde ze ooit van Londen naar New York, maar toen die liefde al snel vertrok maakte ze vier seizoenen eenzaamheid door.
Hoewel die gemoedstoestand haaruitval veroorzaakte en haar tot een verlegen voyeurist maakte, stelde die haar ook in staat na te denken over uitsluiting, het verband tussen solitarisme en schaamte, en de verhouding tot de ander. In haar zoektocht focust Laing zich op New York en vier kunstenaars die in deze metropool wonen: Edward Hopper, Andy Warhol, David Wojnarowicz en Henry Darger. Aan de
hand van hun levens en werk ondervindt ze hoe stedelijke eenzaamheid de populaire cultuur als een epidemie heeft geïnfecteerd en ontdekt ze hoe kunst ook kan werken als medicijn.
Living with any kind of phobia must be, at best, inconvenient, and no doubt can become a living hell. It depends what you’re phobic about: if it’s something that’s easy to avoid, like heights, it’s not likely to cause too much difficulty; on the other hand, if the object of your phobia is something that is an inescapable part of everyday existence, it must make life difficult to bear. One well-known example is
agoraphobia. Less well-known, but apparently very common, is emetophobia, which is narrowly defined as a fear of vomiting, but usually includes the additional fear of seeing other people vomiting, and also extends to a general fear of feeling nauseous. Generally, the effect on the life of an emetophobe is that he or she lives a life dictated by a constant programme of trying to avoid becoming nauseous or
being exposed to people who are. For me, and probably for countless other women sufferers, the most profoundly traumatic effect was the impact my phobia had on me during motherhood, which in its early stages is a period which is almost defined by nausea and vomiting. And that was only the beginning. Then comes the fear that my children might get bugs that would cause them to vomit. And of course,
they did, leading to crises of anxiety and compulsive preventative and curative behaviour. This has made me to feel that I didn’t adequately perform my duties as a mother, despite being so evidently devoted to that role. Aside from my children, there were many other strands of life that this phobia affected. For instance, I am still troubled by guilt that I didn’t adequately support friends who were ill
(including two who ultimately died from cancer) because of a fear of them vomiting in my presence. More trivially, there was fear of travel sickness which was so bad I avoided travelling by aeroplane for 30 years. I am now a Grandmother to three beautiful children, I live in Southern Spain and my dearest wish is to be able to have them come and visit me for holidays. I want to be able to love them
properly and not at arm’s length as I did with my own children. My story is a compelling account of life with a near-debilitating fear and how I managed to keep it a secret for 46 years but through my own shame and not without the understanding and love of my 3rd husband have almost managed to overcome it.
Dromen van dolfijnen
Kwaad bloed
Misschien moet je eens met iemand praten?
Darius de Grote is niet oké
Waarom kan niets of niemand tot mijn broertje doordringen, maar dolfijnen wel? Zwemmen met dolfijnen... Lily droomt er al jaren van. Maar haar leven draait om haar autistische broertje Adam. Haar stiefvader verwacht dat ze thuis veel meehelpt. Dat valt niet mee, want Adam
praat niet en is vaak onhandelbaar. Er is maar één ding waar hij gelukkig van wordt: dolfijnen. Als Lily’s stiefvader een gestrande dolfijn behandelt, komt Lily’s droom eindelijk uit. Het contact met de dolfijn lijkt Adam te helpen. Maar dolfijn Nori? Is zij wel gelukkig?
Lily staat voor een onmogelijke keuze.
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent schittert. Rowling
blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de vermissing van haar moeder, Margot
Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de
lange lijst van zaken waar hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke
aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike. Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met tarotkaarten, een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat
zelfs cold cases van tientallen jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en
mysterieus in elkaar zitten. Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de pagina’s in
deze traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige, bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
Het vuur in mij is een prachtverhaal over een meisje dat alles verliest tijdens een brand. Een intens, maar humorvol verhaal, geschreven door Erin Stewart. Huisbrand In een vreselijke huisbrand heeft Ava alles verloren: haar ouders, haar beste vriendin, haar thuis en zelfs
haar gezicht. Hoe kan Ava nu nog een normaal leven leiden? Wie wil er bevriend zijn met een monster? Ze had niet gerekend op Piper, een meisje op haar nieuwe school dat ook een brand overleefde. Met haar sarcastische, botte humor krijgt zij Ava langzaam weer uit haar
cocon. Maar zelfs de stoere Piper is niet zo onaantastbaar als ze lijkt - iedereen heeft littekens, maar ze zijn niet allemaal even makkelijk te zien. Erin Stewart Het vuur in mij is zo'n zeldzaam intens verhaal dat je hardop laat lachen én tot tranen toe roert. Een
prachtverhaal dat binnenkomt als een mokerslag. Het is het debuut van de Amerikaanse Erin Stewart. De vertaalrechten zijn nog voor verschijnen verkocht aan 16 landen.
Water voor de olifanten
A Self-Help Guide for Recovery
De eenzame stad
The Complete Overcoming Series
Tijdens de Koreaanse Oorlog sneuvelden per vierkante meter meer soldaten dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toch noemt men deze oorlog vaak 'de vergeten oorlog' omdat hij in de schaduw stond van WO II en de Vietnamoorlog. De oorlog in Korea spleet het schiereiland in twee delen die tot op de dag van vandaag officieel in oorlog met elkaar verkeren, met
grote internationale spanningen tot gevolg. De Koreaanse Oorlog neemt ons mee naar dit bloedige conflict dat de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheid na de communistische invasie in 1950 moest herstellen. Aan de hand van persoonlijke interviews met meer dan 200 veteranen - inclusief Chinese - brengt Max Hastings de verhalen van de officieren en soldaten van deze
strijd tot leven. Daarmee schetst hij niet alleen een waarachtig beeld van de oorlog, maar laat hij ook zien wat we hadden kunnen leren van deze oorlog, als prelude op de Vietnamoorlog.
Zelfhulpgids voor volwassenen met een aandachtsstoornis.
Darius (ik-persoon) wordt gepest en is vaak depressief. Zijn moeder is Iraans, zijn vader Amerikaans. Met zijn vader kijkt hij vaak naar Star Trek en Darius spreekt dan ook vloeiend Klingon. Als hij voor het eerst naar Iran gaat om zijn familie te bezoeken, ontdekt Darius wat vriendschap en je ergens thuis voelen betekenen. Vanaf ca. 12 jaar.
The Anxiety and Phobia Workbook
Wit Konijn / Rode Wolf
Beating Eating Disorders Step by Step
Success Stories, Strategies, and Other Good News
Celebrating 30 years as a classic in its field, The Anxiety and Phobia Workbook is an unparalleled, essential resource for people struggling with anxiety and phobias. This fully revised and updated seventh edition of the best-seller offers powerful, step-by-step treatment strategies for panic disorders, agoraphobia, generalized anxiety
disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD), post-traumatic stress disorder (PTSD), worry, and fear. Readers will also find new information on relapse prevention after successful treatment, and updates on medication, marijuana derivatives, exposure, nutrition, spirituality, the latest research in neurobiology, and more.
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van 'Een weeffout in onze sterren' schrijft John Green met 'Schildpadden tot in het oneindige' opnieuw een briljante en onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over zijn
verblijfplaats. 'Schildpadden tot in het oneindige' gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de verstikkende spiraal
van haar gedachten. In dit langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
Maak kennis met de ongelooflijk grappige en charmante Noelle Hancock, die haar goedbetaalde baan als gossipbloger onverwacht kwijtraakt. Op zoek naar een nieuwe uitdaging komt ze per toeval de quote tegen: `Doe elke dag een ding waar je bang voor bent. ́ - Eleanor Roosevelt Deze quote doet Noelle beseffen dat ze van een
ambitieuze en enthousiaste vrouw is veranderd in een timide, twijfelend persoon. Ze besluit Eleanors advies op te volgen door een jaar lang elke dag iets te doen waar ze bang voor is. Duiken met haaien, karaoken, haar exen opzoeken, acupunctuur, de Kilimanjaro beklimmen: haar hilarische en soms aangrijpende avonturen leren haar
wie ze is en waartoe ze allemaal in staat blijkt te zijn. ‘Onverschrokken memoires van een jonge journaliste die een jaar lang haar angsten overwint. Inspirerend, zinderend plezier van begin tot eind.’ - Kirkus Review ‘Hartveroverend, inspirerend en hilarisch. (...) Wat een geluk dat wij lezers dit avontuur mogen meemaken.’ - Julie
Powell auteur van Julie & Julia
Hou vast
Tegen de zon in kijken
Hier was ik
What Every Therapist Needs to Know About Anxiety Disorders

Emetophobia, the extreme fear of vomiting, can affect just about every aspect of sufferer's life, from everyday considerations (`what food will be 'safe' for me to eat?') to matters that involve making huge, potentially devastating decisions (`I can't have this baby, I can't face morning sickness'). Nicolette Heaton-Harris has first-hand experience of the phobia and its effects.
She suggests strategies for coping with the high levels of anxiety that are intrinsic to the phobia, as well as pre-empting and avoiding anxiety attacks. The experiences of fellow sufferers of all ages, male and female, are shared throughout the book and a list of useful organisations providing further information and support services is also included. Living with
Emetophobia is a must-have for anyone suffering from emetophobia, anyone living with an emetophobic as well as professionals treating or supporting people with emetophobia.
A collection of essays by men and women of diverse backgrounds and ages features stories of hope and healing for readers who suffer from panic and anxiety disorders. Simultaneous.
The complete set of self-help guides from the popular Overcoming series. Each guide is based on Cognitive Behavioral Therapy (CBT), an evidence-based therapy which is recommended by the NHS for the treatment of a large number of psychological difficulties. Each guide comprises a step-by-step self-help programme based on CBT and contains: -Useful
information about the disorder -Practical strategies and techniques based on CBT -Advice on how to keep recovery going -Further resources The Complete Overcoming Series contains 31 titles: Overcoming Anger and Irritability Overcoming Anorexia Nervosa Overcoming Anxiety Overcoming Body Image Problems including Body Dysmorphic Disorder Overcoming
Bulimia Nervosa and Binge-Eating Overcoming Childhood Trauma Overcoming Chronic Fatigue Overcoming Chronic Pain Overcoming Compulsive Gambling Overcoming Depersonalization & Feelings of Unreality Overcoming Depression Overcoming Grief Overcoming Health Anxiety Overcoming Insomnia and Sleep Problems Overcoming Low Self-Esteem
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Overcoming Mood Swings Overcoming Obsessive Compulsive Disorder Overcoming Panic and Agoraphobia Overcoming Paranoid and Suspicious Thoughts Overcoming Perfectionism Overcoming Problem Drinking Overcoming Relationship Problems Overcoming Sexual Problems Overcoming Social Anxiety and Shyness Overcoming Stress Overcoming Traumatic
Stress Overcoming Weight Problems Overcoming Worry Overcoming Your Child's Fears & Worries Overcoming Your Child's Shyness and Social Anxiety Overcoming You Smoking Habit
Conquering Panic and Anxiety Disorders
Waar ik ga
De Koreaanse Oorlog
Het vuur in mij

What Every Therapist Needs to Know About Anxiety Disorders is an integrated and practical approach to treating anxiety disorders for general psychotherapists. What is new and exciting is its focus on changing a patient’s relationship to anxiety in order to enable enduring recovery rather than
merely offering a menu of techniques for controlling symptoms. Neither a CBT manual nor an academic text nor a self-help book, What Every Therapist Needs to Know About Anxiety Disorders offers page after page of key insights into ways to help patients suffering from phobias, panic attacks,
unwanted intrusive thoughts, compulsions and worries. The authors offer a rich array of therapist-patient vignettes, case examples, stories, and metaphors that will complement the work of trainees and experienced clinicians of every orientation. Readers will come away from the book with a new
framework for understanding some of the most frustrating clinical challenges in anxiety disorders, including "reassurance junkies," endless obsessional loops, and the paradoxical effects of effort.
People living with eating disorders find it hard to take the step of choosing recovery, often because the disorder has developed as a way of `coping' with problems or stresses in the their life. This book outlines new and positive ways of dealing with eating disorders for people living with
eating disorders and their families. A practical workbook written by someone who has lived with eating disorder, it provides advice and strategies to aid understanding and to help the reader to gain control of their illness. Anna Paterson leads the reader through easy-to-use therapeutic
exercises, such as describing the pros and cons of an illness, writing a farewell letter to it, and using role-reversal scenarios to get a new perspective on their attitude to eating. She emphasizes the importance of taking things at your own pace and in the final section of the book provides
a set of diet plans specifically designed for anorexics, bulimics and compulsive overeaters. This book will be valued by people living with eating disorders and their families, and also the psychologists and psychotherapists, counsellors, health professionals and social workers who work with
them.
Emetophobia can have a huge impact on daily life, from avoiding certain foods and alcohol to worrying about travel, pregnancy, hygiene and caring for loved ones when they are ill. This self-help guide will help you to better understand emetophobia and give you the tools to overcome it. Using
proven cognitive behavioural therapy (CBT) including exposure and response prevention (ERP) techniques, this book will support you to: · Understand what emetophobia is and what keeps it going · Identify your problems and goals · Set out a step-by-step plan to challenge and defeat your
emetophobia · Overcome common challenges and setbacks. The book also includes guidance on medical treatment and advice for friends, partners and family of adults and young people with emetophobia.
Het einde van mijn verslaving
Free Yourself from Emetophobia
Een psychotherapeut zoekt antwoorden, voor patiënten én zichzelf
Living With Emetophobia....My Story
Deze YA-roman volgt Cody Reynolds in de maanden na de onverwachte zelfmoord van haar beste vriendin Meg. Waarom heeft Meg haar niet gewaarschuwd? Cody ontdekt dat er een hoop is wat Meg haar nooit heeft verteld. Over haar oude schoolvriendinnen, over Ben McAllister - de jongen die Megs hart brak - en over een versleuteld computerbestand, dat Cody niet lijkt
te kunnen openen. Wanneer ze toch toegang krijgt tot het bestand, worden de geheimen achter Megs dood beetje bij beetje aan Cody onthuld...
Op het moment dat Freya haar stem verliest tijdens het opnemen van haar debuutalbum, wil Harun weglopen met de jongen van wie hij houdt en komt Nathaniel na een familietragedie aan in New York. De drie ontmoeten elkaar in Central Park waarna hun wegen niet meer scheiden. Door beetje bij beetje delen van hun verleden aan elkaar te onthullen, proberen ze samen
de weg terug naar zichzelf te vinden.
American Book Publishing Record
Opgeruimd leven met ADHD
A CBT Self-Help Guide for a Fear of Vomiting
Vrouw zoekt berg om tegen op te zien
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