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loslaten.
Meer van herinnering Kristin Hannah 2018-05-16 Na twintig jaar
huwelijk krijgt Annie Colwater te horen dat haar man wil scheiden.
Eenzaam vertrekt ze naar Mystic, het kleine stadje waar ze is
opgegroeid. Daar ontmoet ze haar jeugdliefde Nick. Het meer van
herinnering is een meeslepende roman die laat zien dat liefde de
diepste wonden kan helen...
Rechteloos David Baldacci 2010-10-18 Wanneer een bom in het
hart van Washington D.C. tot ontploﬃng komt, lijkt in eerste
instantie alles te wijzen op een aanslag op de Britse premier. Op
het moment dat de bom afging, verliet hij net per limousine het
Witte Huis. De autoriteiten zijn er dan ook van overtuigd met een
mislukte terroristische aanslag te maken te hebben. Om te helpen
bij het onderzoek stuurt de Britse geheime dienst binnen een dag
een van haar beste agenten naar de Verenigde Staten: Mary
Chapman. Chapman, een ervaren en zeer gevaarlijke agent, komt
algauw in contact met Oliver Stone, die getuige is geweest van de
explosie. Wanneer de FBI, de Secret Service en de vele andere
geheime diensten die betrokken zijn bij het onderzoek elkaar
alleen maar wantrouwen en dwarsbomen, roepen Stone en
Chapman de hulp in van Harry Finn, Annabelle Conroy en de

Een eerste liefde in Parijs Paula McLain 2011-03-04 Hij zou de
beroemdste Amerikaanse auteur van de twintigste eeuw worden,
zij zijn 'vergeten' eerste vrouw. Maar wanneer ze elkaar in 1920
ontmoeten is Ernest Hemingway niets meer dan een journalist met
schrijversaspiraties, gewond teruggekeerd uit de Eerste
Wereldoorlog. Elizabeth Hadley Richardson was acht jaar ouder
dan hij en geloofde als geen ander in zijn talent. Hun huwelijk zou
niet meer dan zes jaar duren, en voerde hen van Chicago naar
Parijs, een leven dat zich afspeelde in het Quartier Latin en de
literaire salons van Gertrude Stein. Hemingway groeit in zijn rol als
schrijver, totdat hij de 'bescherming' van Elizabeth niet meer
nodig heeft. Als Hemingway een verhouding met een andere
vrouw begint, beseft ze dat hun huwelijk voorbij is. Een eerste
liefde in Parijs is een indringend verhaal over twee mensen bij wie
de vlam der liefde langzaam dooft, terwijl Hemingways ster steeds
meer schittert. 'Hij zou nooit meer onbekend zijn. Wij zouden nooit
meer zo gelukkig zijn,' schrijft Paula McLain in deze roman over
romantiek en opoﬀering, vrijheidsdrang en geborgenheid. Een
eerste liefde in Parijs is niet alleen een liefdevol portret van een
beginnend schrijver, het is ook een roman over de kunst van het
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overige leden van de Camel Club. Samen komen ze erachter dat
de daders die avond mogelijk een ander doel voor ogen hadden.
En alleen de Camel Club kan nu nog een ramp van ongekende
omvang voorkomen...
Het kartel Don Winslow 2016-03-29 Mexico, het afgelopen
decennium. Drugskartels verscheuren het land. Journalisten,
politici en agenten staan voor een keuze: elke dag in doodsangst
leven of je ziel verkopen aan de kartels. Sadistische
moordpartijen, corruptie en The War on Drugs zijn voor miljoenen
inwoners dagelijkse kost. Tegen deze achtergrond speelt Het
kartel zich af. Adán Barrera, leider van het El Federación-kartel,
ontsnapt op spectaculaire wijze uit de gevangenis om zijn
imperium weer op te bouwen. Er ontstaat een bloedstollend katen-muisspel tussen hem en DEA-agent Art Keller, met wie hij een
verleden heeft. Winslow heeft bijna tien jaar lang onderzoek
gedaan naar de werkwijze en ontstaansgeschiedenis van de
kartels, waardoor hij op onnavolgbare wijze feiten en ﬁctie weet te
mengen. De gebeurtenissen in zijn roman komen dan ook vaak
akelig dicht bij de werkelijkheid: slechts twee weken na de
verschijning van Het kartel in de Verenigde Staten ontsnapte de
beruchte leider van het Sinaloakartel, Joaquín 'El Chapo' Guzmán naar wie Winslow Adán Barrera modelleerde - op
Hollywoodachtige wijze via een tunnel uit de zwaarbewaakte
Altiplano-gevangenis.
De gave van Katsa K. Cashore 2009-09-01 Katsa is sinds haar
achtste in staat om een volwassen man met haar blote handen te
doden ¿ ze is een Begaafde, een van de weinige mensen die
geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft,
openbaart zich op zijn of haar twaalfde, als de Begaafde twee
verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou
Katsa normaal gesproken een leven vol luxe en privileges leiden,
maar net als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in
dienst van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
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burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander leven
voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had nooit
verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins Po. Ze
had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of
het verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿ Een geheim
dat alle zeven koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont
in Florida, de Verenigde Staten. Ze studeerde Engels en
Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad, o.a. bij een
hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactieassistent. Ze werkte ook als freelance schrijver. De gave van Katsa
is haar eerste boek.
De vrouw en de weduwe Christian White 2020-08-18 ‘Deze
meeslepende psychologische thriller maakt indruk met zijn
beschrijvingen van de impact van familiegeheimen én met zijn
dramatische, onverwachte einde.’ New York Review of Books Het
is winter en griezelig stil op het vakantie-eiland Belport, voor de
Australische kust. Slecht nieuws brengt Kate naar dit uitgestorven
oord, en haar verdriet wordt met de dag groter als ze meer te
weten komt over het geheime leven dat haar man bleek te leiden.
Abby, als bewoner van het eiland, is gewend aan de stille winters,
maar dit jaar wordt haar wereld op zijn kop gezet wanneer ze
bewijzen vindt die haar man in een wel heel kwaad daglicht
stellen. Niets op dit eiland is wat het lijkt, en pas als de twee
vrouwen samenkomen kunnen ze de waarheid ontdekken over de
mannen in hun levens... ‘Geen lezer zal dit boek teleurgesteld
wegleggen, daarvoor zit het domweg te slim in elkaar.’ – ****
Algemeen Dagblad over In het niets
Stad van Beenderen Cassandra Clare 2022-03-16 Deel 1 van
Cassandra Clares wereldwijde successerie Kronieken van de
Onderwereld weer leverbaar, met nieuw omslag en doorlopende
illustratie op de rug! Met haar Kronieken van de Onderwereld-serie
(The Mortal Instruments) wist Cassandra Clare een
miljoenenpubliek aan zich te binden. Stad van Beenderen, het
eerste deel van haar razend populaire serie, is weer verkrijgbaar in
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mooie, nieuwe vormgeving. De vijftienjarige Clary woont met haar
moeder in New York. Ze leidt een heel normaal leven, totdat haar
moeder opeens door mysterieuze wezens wordt ontvoerd. Stukje
bij beetje ontrafelt zich een groot familiegeheim aan Clary en
ontdekt ze dat haar moeder ooit tot een groep demonenjagers
behoorde. Clary weet tot de wereld van de demonenjagers door te
dringen, maar die wereld is verscheurd. Kunnen Clary en haar
vrienden haar moeder redden? Met haar Kronieken van de
Onderwereld-serie (The Mortal Instruments) wist Cassandra Clare
een miljoenenpubliek aan zich te binden. Lees ook: Stad van Vuur
(deel 2), Stad van Glas (deel 3), Stad van Gevallen Engelen (deel
4), Stad van Verloren Zielen (deel 5) en Stad van Hemelse
Vlammen (deel 6). ‘Met haar krachtige personages en
indrukwekkende verhaalopbouw weet Clare de lezer mee te
nemen in een rollercoaster waar je niet zomaar uitstapt.’
Fantasywereld.nl
De laatste man David Baldacci 2009-10-28 FBI-agent Web London
heeft een vlekkeloze reputatie en een uitstekende staat van
dienst. Maar tijdens een inval van zijn eenheid in een drugspand
gaat het helemaal mis. Het blijkt een hinderlaag te zijn en het
complete team komt om het leven met uitzondering van London.
Londons mysterieuze ontsnapping aan de dood roept nogal wat
vraagtekens op binnen de FBI. Is hij een lafaard die zijn collegas in
de steek liet, of nog erger, een verrader die ze in de val heeft
gelokt? Vastberaden om zijn onschuld te bewijzen stelt London
een eigen onderzoek in en gaat op zoek naar de enige getuige, de
tienjarige Kevin Westbrook, die kort na de schietpartij is
verdwenen. Maar de FBI en London zijn niet de enigen die op zoek
zijn naar Kevin
The Spectator 1970 A weekly review of politics, literature,
theology, and art.
Ondergronds David Baldacci 2020-05-12 Een dubbele moord.
Een geheime militaire basis. Een FBI-agent met een exceptioneel
geheugen . Amos Decker en zijn FBI-collega Alex Jamison worden
rifle-paper-co-passport-pocket-notebooks

naar het plaatsje London in North-Dakota gestuurd. Daar komen
ze er al spoedig achter dat het door gas- en oliewinning snel
groeiende stadje een broeinest is van problemen. De enorme
voorraad schaliegas in de bodem trekt een diverse groep
nieuwkomers aan die stuk voor stuk van plan zijn zo snel mogelijk
rijk te worden. Deze plotselinge groei levert een hoop trammelant
op, van vechtpartijen en drugs tot prostitutie en... moord. Decker
en Jamison zijn ingevlogen om de dood te onderzoeken van Irene
Cramer. Op haar lichaam is een autopsie uitgevoerd en vervolgens
is het stoﬀelijk overschot in de wildernis gedumpt. Het is het begin
van een zaak die van eigenaardigheden aan elkaar hangt.
Wanneer de twee onderzoek doen naar het slachtoﬀer, blijkt dat
zij ’s nachts als prostituee werkte en overdag als lerares op de
school van een religieuze sekte. En die sekte is gehuisvest op een
terrein dat nog niet zo lang geleden het eigendom was van een
ultrageheime faciliteit van de luchtmacht. Iedereen in London –
van de keiharde zakenman tot de louche ambtenaar en de
religieuze buitenstaander – lijkt een geheim te hebben. Wanneer
er een nieuwe moord wordt gepleegd, moet Decker al zijn
kwaliteiten als detective inzetten en terugvallen op zijn
exceptionele geheugen om de zaak tot een goed einde te
brengen. Daarbij krijgt hij hulp uit onverwachte hoek...
De wachtpost Lee Child 2020-10-27 De wachtpost is de 25ste Jack
Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het
samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus
in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie
oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep
muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een
gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen...
Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het
ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times
gaat verder in teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft
vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
Het achterhuis Anne Frank 2009-10-31 Anne Frank hield van 12
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juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar
brieven alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio
Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in
ballingschap, Bolkestein, hoorde spreken. Hij zei dat na de oorlog
alle getuigenissen van het lijden van het Nederlandse volk onder
de Duitse bezetting verzameld en openbaar moesten worden
gemaakt. Als voorbeeld noemde hij onder andere dagboeken.
Onder de indruk van deze redevoering besloot Anne Frank na de
oorlog een boek te publiceren. Haar dagboek zou daarvoor als
basis dienen. In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige
leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen. De enige
overlevende van de familie, Otto Frank, zorgde ervoor dat het
dagboek van zijn dochter toch gepubliceerd werd. In 1947
verscheen Het Achterhuis. Het is sindsdien een van de meest
gelezen boeken ter wereld. Het is in meer dan dertig landen
verschenen en er zijn meer dan zestien miljoen exemplaren van
verkocht. "Eén enkele Anne Frank ontroert ons meer dan de
ontelbaren die net zo leden als zij, maar wier beeld in de schaduw
is gebleven. Misschien moet dat ook zo zijn: als we het leed van
alle mensen moesten en konden meelijden, zouden we niet
kunnen leven." Primo Levi
De lifter Roald Dahl 2013-09-12 In het korte verhaal De lifter pikt
een man tijdens een ritje in zijn gloednieuwe auto een
wonderbaarlijk vingervlugge lifter op. Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR,
Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook
bundels met korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze
betoverend angstaanjagende verhalen zijn verﬁlmd, en laten tot
op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht
de grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Midzomernachtsdroom William Shakespeare 1997
Sprookjesachtige komedie waarin een viertal jonge verliefden, bij
wie de verliefdheden helaas niet netjes twee-aan-twee verdeeld
zijn, in handen vallen van elfen die hun verliefdheden door middel
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van een kruid willen herverdelen.
Het negende huis Leigh Bardugo 2020-08-25 In 2020 verschijnt
de achtdelige Netﬂix-serie Shadow and Bone, gebaseerd op de
vorige serie van Bardugo, van de makers van Stranger Things Alex
Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit
verwacht dat die gave nog eens van pas zou komen. Als ze na een
jeugd vol angsten een beurs krijgt om aan de prestigieuze Yaleuniversiteit te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom wordt
uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege
haar gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de
dienst uit. Ze opereren vanuit de schaduwen, waar ze rituelen
uitvoeren die de wereld naar de hand van de elite zetten. Om hun
activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het negende huis.
Een negende genootschap dat de taak heeft de geesten op
afstand en de levenden veilig te houden. Als het lijk van een
neergestoken meisje wordt gevonden, komt Het negende huis
direct in actie. De genootschappen ontkennen elke
verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels. Ze gaat op
onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, des te
groter wordt het gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de
geesten worden steeds agressiever. Als haar mentor – de leider
van Het negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan
Alex zich verweren tegen een onzichtbare vijand die overal
tegelijkertijd lijkt te zijn?
Art Books, 1950-1979 R.R. Bowker Company 1979
De kleuren van de nacht Kristin Hannah 2012-10-09 Wervelende
roman over drie zussen - boordevol verrassingen De zusjes Grey
wonen in Washington, op een paardenranch die al vier generaties
in de familie is. Wanneer hun moeder overlijdt hebben ze alleen
elkaar nog, want hun verbitterde vader geeft niets om zijn
kinderen. Winona, de oudste, wordt advocaat, Aurora trouwt en
Vivi Ann blijft op de ranch. Als jongste van de drie, met een hart zo
groot als de oceaan voor haar huis, probeert Vivi Ann een
plichtsgetrouwe dochter te zijn - tot er een vreemdeling in het
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stadje verschijnt en ook zij besluit haar hart te volgen. Kristin
Hannah schreef al vele bestsellers, waaronder Zomernacht en De
wintertuin. Haar boeken worden in meer dan twintig landen
gepubliceerd. Ze woont met haar gezin in Washington, V.S.
www.kristinhannah.com
Melk en honing Rupi Kaur 2018 Gedichten en (poëtische) notities
over lijden, liefhebben, breken en helen: onmogelijke liefde,
misbruik, verkrachting, geweld en vrouwelijkheid.
The Nation [Electronic Resource] 1892
Popular Science 1945-08 Popular Science gives our readers the
information and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers share: The
future is going to be better, and science and technology are the
driving forces that will help make it better.
The New York Times Magazine 1980
The Middle East, Abstracts and Index 2006
Wat Alice vergat Liane Moriarty 2018-04-24 Alice Love is 29, dol
op haar man en zwanger van hun eerste kind. Dus... stel je Alice’
schok voor wanneer ze bijkomt op de vloer van haar sportschool,
naar het ziekenhuis wordt gereden en daar ontdekt dat de
bruidsweken al lang voorbij zijn. Ze ligt in een scheiding, heeft drie
kinderen en ze is 39 jaar. Alice moet de gebeurtenissen van het
afgelopen decennium zien te reconstrueren, en tegelijkertijd
proberen haar leven weer op de rit te krijgen. Ze probeert erachter
te komen waarom haar zus haar niet meer wil spreken, en hoe het
komt dat ze een van die superslanke moeders met veel te dure
kleren is geworden. Uiteindelijk moet Alice vooral erachter komen
of geheugenverlies een zegen is of een vloek, en of het mogelijk is
om helemaal opnieuw te beginnen. ‘Een vaak grappig, soms
hartverscheurend, zeer persoonlijk portret van een vrouw die haar
eigen geheimen probeert te ontdekken.’ - Booklist ‘Een parel.
Moriarty’s proza gaat van grappig via scherp naar loeispannend in
één knip met de vingers.’ – Publishers Weekly
Forthcoming Books Rose Arny 1990
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Jij bent een badass Jen Sincero 2016-05-03 Met alle wildgroei aan
inspirerende zelfhulpboeken is het Jen Sincero gelukt om een
verfrissend, goudeerlijk boek te schrijven waarin ze je met
hilarische en inspirerende verhalen levensveranderende inzichten
geeft. In hoofdstukken als ‘Je brein is je bitch’, ‘Angst is voor
losers’ en ‘Het was de schuld van mijn onderbewustzijn’ neemt
Sincero je mee op een transformerende tour. Ze laat je zien hoe je
je ﬁnanciën, relaties en carrière een boost geeft en eigenlijk alle
geweldige dingen kunt krijgen waar je naar verlangt. Ben je bang
om gezien te worden met een zelfhulpboek? Geen zorgen. Sincero
was aanvankelijk ook een scepticus en heeft daarom dit boek
geschreven met alleen de beste adviezen zonder een new agesausje. Na het lezen van dit boek ben je een badass, ken je jezelf
en snap je waarom je dingen doet, weet je te houden van de
dingen die je niet kunt veranderen en de dingen te veranderen
waar je niet van houdt, en hoe je het leven gaat krijgen waar je
vroeger altijd jaloers op was.
De ketting Adrian McKinty 2019-07-09 ‘Je hebt nog nooit iets
zoals De Ketting gelezen en je zult het nooit vergeten. Briljant.
Fantastisch geschreven. Meesterlijk spannend. Dit is Jaws voor
ouders.’ Don Winslow ‘Met afstand een van de beste
misdaadschrijvers van deze tijd.’ Val McDermid Het is een ochtend
als alle andere. Rachel Klein zet haar dochter af bij de bushalte en
begint aan haar dag. Maar een telefoontje van een onbekend
nummer verandert alles. De beller vertelt Rachel dat haar dochter
vastgebonden en gekneveld op de achterbank van zijn auto ligt.
Als ze haar ooit weer wil zien, moet ze losgeld betalen en een
ander kind ontvoeren. Dit is geen gewone kidnapping: de beller is
zelf een moeder wier zoon is ontvoerd en als Rachel niet doet wat
haar wordt gezegd, zullen beide kinderen sterven. Rachel maakt
nu deel uit van de Ketting, een oneindig en ingenieus plan dat
ouders verandert in criminelen – en iemand heel rijk maakt. De
regels zijn eenvoudig, de morele keuzes onmogelijk: vind snel
geld, zoek een eigen slachtoﬀer en bega een vreselijke daad
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waarvan je 24 uur geleden nog dacht dat je er nooit toe in staat
zou zijn. De genieën achter de Ketting weten dat ouders alles voor
hun kinderen overhebben. Wat ze niet weten is dat zelfs de
sterkste ketting maar zoveel druk kan verdragen... tot hij breekt.
Auteurs over Adrian McKinty ‘Ik word helemaal gek van McKinty.
Hij is nu al een van de beste stilisten die er zijn en ik heb alleen
nog zijn eerste boek gelezen! Een fantastische schrijver.’ Frank
McCourt ‘McKinty is zó goed... Ik begin hem echt te haten.’ Lee
Child
De Fevre Dream George R.R. Martin 2013-09-25 George R.R.
Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote
moeite werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de
Mississippi. Als een rijke aristocraat hem onverwacht een lucratief
aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De reden? De
spookachtig bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig
aan voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is vergaan
tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien
onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar niet zal
terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn om de gevaarlijke
Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die
hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te
stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat
gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord, misschien
tegen beter weten in. Pas tijdens de eerste reis met de Fevre
Dream dringt het langzaam maar zeker tot hem door dat hij een
overeenkomst is aangegaan waarvan de aﬂoop heel onzeker is.
`Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een
onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
The Nation 1892
De edele opdracht Julia Quinn 2021-07-06 De inspiratiebron voor
de #1 Netﬂix-hit Bridgerton ‘Het antwoord op Downton Abbey,
maar vele malen kleuriger en ondeugender.’ De Telegraaf
Hyacinth Bridgerton is intelligent, scherp van tong en een
behoorlijk felle tante. Gareth St. Clair is gefascineerd door haar.
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Als hij in de problemen raakt, vraagt hij Hyacinth om hulp. Zijn
vader is van plan het St. Clair-fortuin over de balk te smijten en
Gareth staat machteloos. Het enige aanknopingspunt dat hij heeft,
zou te maken kunnen hebben met een oud dagboek. Dat is
geschreven in het Italiaans en is daarmee -volkomen abracadabra
voor hem – maar niet voor Hyacinth. De pers over de Familie
Bridgerton serie: ‘Bridgerton is uitstekend binge-materiaal
gebaseerd de populaire historische romans van Julia Quinn.’ de
Volkskrant ‘Je moet de Bridgerton boeken van Julia Quinn gewoon
lezen.’ Trouw ‘Julia Quinn is de moderne Jane Austen.’ Seattle
Woman
Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a
regional magazine of national stature. Our combination of awardwinning feature writing, investigative reporting, service journalism,
and design covers the people, lifestyle, culture, entertainment,
fashion, art and architecture, and news that deﬁne Southern
California. Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine
has been addressing the needs and interests of our region for 48
years. The magazine continues to be the deﬁnitive resource for an
aﬄuent population that is intensely interested in a lifestyle that is
uniquely Southern Californian.
De gelukkigste man ter wereld Eddie Jaku 2021-04-07 In De
gelukkigste man ter wereld deelt Eddie Jaku hoe hij dankbaarheid,
goedheid en hoop vond ondanks dat hij de meest vreselijke
oorlogstrauma’s heeft meegemaakt. De 100-jarige Eddie Jaku
groeide op als Joodse jongen in Leipzig, Duitsland. Hij was trots op
Duitsland, maar dat veranderde allemaal in november 1938 toen
hij werd mishandeld, gearresteerd en naar een concentratiekamp
werd gebracht. Hij maakte verschrikkelijke horrorpraktijken mee in
Buchenwald, Auschwitz en in een dodenmars. Hij verloor familie,
vrienden en zijn vaderland. Eddie overleefde de oorlog en besloot
hulde te brengen aan de slachtoﬀers door zijn verhaal te vertellen,
zijn wijsheden te delen en zijn beste leven te leiden. Hij beloofde
zichzelf elke dag te glimlachen en zegt de meest gelukkige man
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ter wereld te zijn. Deze krachtige, hartverscheurende en hoopvolle
memoir laat zien hoe je geluk kunt vinden, zelfs in de donkerste
tijden.
Een handvol hemel Kristin Hannah 2016-06-16 Madelaine
Hillyard is een succesvolle hartchirurg met een geweldige carrière,
maar haar privéleven loopt beduidend minder soepel. Als
alleenstaande moeder heeft ze moeite haar werk te combineren
met haar opstandige dochter, laat staan dat ze er nog een sociaal
leven op na kan houden. En haar bestaan wordt nog ingewikkelder
gemaakt door de twee broers DeMarco. Francis is een vriendelijke,
behulpzame man die altijd klaarstaat om Madelaine uit de brand
te helpen, terwijl zijn tegenpool Angel al van jongs af aan de
spreekwoordelijke bad boy uithangt. Jaren geleden liet Angel
Madelaine op een heel kwetsbaar moment in haar leven in de
steek, een verraad dat diepe wonden heeft geslagen in haar hart
en dat zijn broer Francis in machteloze woede achterliet. Nu is
Angel terug en vraagt de twee mensen die hij al die jaren heeft
genegeerd om hulp. Kunnen Madelaine en Francis hun pijn en
verdriet opzij zetten en Angel een tweede kans in hun leven
geven?
Hotel op de hoek van bitter en zoet J. Ford 2011-02-15 De jonge
Henry Lee wordt door zijn vader naar een witte school in een witte
wijk van Seattle gestuurd, omdat hij 'Amerikaan moet worden'.
Maar het is 1942, en sinds de Japanse aanval op Pearl Harbor is
iedereen van Aziatische komaf even verdacht. Henry wordt op
school gepest en buitengesloten. De enige vriend die hij heeft is
Sheldon, een zwarte jazzsaxofonist die hem met raad en daad
bijstaat. Dan vindt hij een onverwachte bondgenoot in Keiko, een
nieuwe leerlinge die ook gepest wordt om haar afkomst. Keiko en
Henry worden vrienden, en langzaam bloeit er meer tussen hen
op. Maar Keiko is van Japanse komaf, en als de Amerikaanse
overheid besluit dat alle burgers van Japanse komaf naar
interneringskampen moeten, worden de twee van elkaar
gescheiden. Ruim veertig jaar later ziet Henry op het nieuws dat in
rifle-paper-co-passport-pocket-notebooks

het Panama Hotel, waar vroeger de Japanse wijk begon, een
ontdekking is gedaan. In de kelder zijn spullen gevonden van
Japanse families die ze daar hadden opgeslagen voor zij
weggevoerd werden. Onder de voorwerpen bevindt zich een
bamboeparasol, beschilderd met oranje vissen. Met een schok
realiseert Henry zich dat die van Keiko was. Herinneringen aan
hun tijd samen komen boven, en Henry begint te hopen dat het
verleden misschien nog een tweede kans biedt...
De wintertuin Kristin Hannah 2020-11-03 Anya heeft nooit willen
vertellen wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Maar haar geheim is
het enige wat haar dochters weer bij elkaar kan brengen Een
hartverscheurende oorlogsroman van de auteur van De
nachtegaal ‘Een ontroerende roman over vriendschap en familie,
verlies en troost.’ Algemeen Dagblad De zussen Meredith en Nina
zijn erg verschillend van aard. De een bleef thuis om haar
kinderen op te voeden en het familiebedrijf te runnen, de ander
volgde haar droom om fotojournalist te worden en reisde de hele
wereld over. Wanneer hun vader ziek wordt beseﬀen ze dat ze hun
krachten moeten bundelen. Hun afkeurende moeder Anya is zelfs
nu niet in staat troost te bieden. Op zijn sterfbed vraagt hun vader
Meredith en Nina nog één keer te luisteren naar het Russische
sprookje dat hun moeder altijd vertelde, maar waarvan ze nooit
het einde hebben gehoord. Zo komt eindelijk Anya’s tragische
verleden in het door oorlog verscheurde Leningrad aan het licht.
En haar dochters luisteren, helemaal tot het einde... In de pers
‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en het
weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
‘Een grootse, bitterzoete pil waarin je wilt blijven lezen.’ Zin
‘Prachtig ontroerend verhaal. De karakters worden subliem
getekend.’ NBD Biblion ‘Alles zit erin: spanning, ontroering,
verdriet. Het pakt je beet en laat je niet meer los.’
Boekenbijlage.nl ‘Een mooi geschreven roman met een prachtige
verhaallijn.’ Leesfanaten.nl
The New York Times Biographical Service 1980 A compilation of
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current biographical information of general interest.
Waar is Bernadette? Maria Semple 2012-11-22 Wie is Bernadette
Fox? Voor haar man Elgie Branch, topman bij Microsoft, is ze zijn
geestige, getalenteerde, wispelturige en getroebleerde vrouw.
Voor designexperts is ze een revolutionair architect. Voor de
moeders van school is ze een regelrecht gevaar. Voor de
vijftienjarige Bee is ze haar beste vriendin, en gewoon mam. Maar
dan verdwijnt Bernadette. Bee zet alles op alles om haar moeder
terug te vinden. Maria Semple groeide op in Spanje en Amerika.
Ze werkte vijftien jaar in Los Angeles als scenarioschrijver voor tvseries, zoals Ellen, Saturday Night Live en Arrested Development.
Ze woont in Seattle met haar man en dochter. Waar is
Bernadette? kreeg fantastische recensies en is een New York
Times Bestseller. `Een onweerstaanbaar grappige en veelzijdige
roman. The New York Times `Fantastische, geestige roman met
verrassende plotwendingen. Een te gekke leeservaring. Los
Angeles Times `Verrukkelijk grappig. VOGUE `Een meesterlijke
schets van sociale verhoudingen, vol trefzekere, zwarte humor.
Patrick DeWitt, auteur van De gebroeders Sisters `Goed getroﬀen,
satirische roman met mooie inzichten over de band tussen moeder
en dochter. O, The Oprah Magazine
Los Angeles Magazine 2003-11 Los Angeles magazine is a regional
magazine of national stature. Our combination of award-winning
feature writing, investigative reporting, service journalism, and
design covers the people, lifestyle, culture, entertainment, fashion,
art and architecture, and news that deﬁne Southern California.
Started in the spring of 1961, Los Angeles magazine has been
addressing the needs and interests of our region for 48 years. The
magazine continues to be the deﬁnitive resource for an aﬄuent
population that is intensely interested in a lifestyle that is uniquely
Southern Californian.
Val en verlossing : (dl.3) Leigh Bardugo 2015 Alina is verzwakt. Ze
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wil op zoek naar de derde versterker die ze nodig heeft in haar
strijd tegen de duistering die over Ravka heerst. Maar dan moet ze
wel ontkomen aan de priester die haar als heilige ziet en haar wil
beschermen. Vanaf ca. 15 jaar.
Haar naam was Sarah Tatiana de Rosnay 2009-10-31 De
tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt en naar
het wielerstadion in Parijs gebracht, waar duizenden joden worden
verzameld voor deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah
haar kleine broertje Michel in een kledingkast opsloot, net voordat
de politie het appartement binnendrong, en de sleutel bij zich
stak. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse
journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze
razzia. Ze gaat op zoek in archieven en via het dossier van Sarah
ontdekt zij het goed verborgen geheim van haar schoonfamilie.
Wie naar de sterren grijpt Kristin Hannah 2015-10-27 ‘Kristin
Hannah is zó getalenteerd. Fantastische personages, geweldige
plots, -ontroerende emoties... Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende
Kate en Tully zijn hartsvriendinnen. De serieuze Kate komt uit een
liefdevol gezin. Tully is een druktemaker en houdt van glamour. Bij
haar thuis is het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact
dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen, een belofte die dertig jaar
zal standhouden. Inmiddels is Tully een beroemd journaliste
geworden. Kate heeft gekozen voor een huwelijk met John en voor
het moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de twee vrouwen
elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully een dringende oproep
krijgt... De pers over de boeken van Kristin Hannah ‘Een
meeslepende roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid,
eenzaamheid en het verdriet van de drie vrouwen mooi wordt
beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde
gevoelens.’ The Washington Post ‘Kristin Hannah verstaat de kunst
je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad
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