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Yeah, reviewing a ebook La Nostra Storia Segreta The Carnage Series Vol 1 could add your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, completion does not suggest that you have astounding points.
Comprehending as capably as pact even more than further will allow each success. next-door to, the notice as skillfully as perception of this La Nostra Storia Segreta
The Carnage Series Vol 1 can be taken as skillfully as picked to act.

Violeta Isabel Allende 2022
Het balseizoen Jonah Lisa Dyer 2016-10-12 Megan houdt van voetballen; het is haar grote droom om met haar team mee te doen aan de Olympische Spelen. Waar
ze beslist níét van houdt zijn zijden jurken en een reverence leren maken. Wanneer haar moeder haar en haar tweelingzus in het geheim opgeeft als debutante voor
het balseizoen, is ze dan ook furieus. Weigeren heeft echter geen zin, en dus komt ze terecht in een wereld van buigingen, ballroomdansen en een heleboel vuile
spelletjes... Hoe overleeft ze het daar zonder zichzelf compleet voor schut te zetten? 'Een uitermate grappige moderne versie van Pride & Prejudice.' - Jojo Moyes
Voor de moesson Dinah Jefferies 2018-01-04 De nummer 1 Sunday Times-bestseller 'Voor de moesson is een zinderende, opzienbarende pageturner en bevestigt
Jefferies' reputatie als een sublieme verteller en een scherpzinnig observator van de twintigste-eeuwse koloniale geschiedenis.' LANCASHIRE POST Over De vrouw
van de theeplanter: 'Mijn ideale boek: mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' SANTA MONTEFIORE 'Rijk en ongelooflijk levensecht.
De vrouw van de theeplanter is historische fictie op haar best. Gewoonweg betoverend.' THE SUNDAY EXPRESS 1930, Rajputana, India. Sinds de dood van haar
man zijn de 29-jarige fotografe Eliza en haar camera onafscheidelijk. Wanneer de Britse overheid haar naar een van de Indiase prinselijke staten stuurt om de
koninklijke familie en het Indiase leven te fotograferen, neemt ze zich dan ook heilig voor er een succes van te maken. Maar wanneer Eliza bij het paleis arriveert,
ontmoet ze daar de knappe en mysterieuze broer van de vorst, Jay. Zij wijst hem op de armoede van zijn mensen, terwijl hij haar aandacht vraagt voor de
onrechtvaardigheden van het Britse regime. Maar gaandeweg ontdekken Eliza en Jay dat ze meer gemeen hebben dan ze op het eerste gezicht dachten, en komt
bovendien de onthulling van een familiegeheim steeds dichterbij. Hun omgeving denkt daar echter anders over. Uiteindelijk zullen ze een keuze moeten maken; doen
ze wat van hen wordt verwacht of volgen ze hun hart? Voor de moesson is een romantisch, hartverscheurend verhaal over een schijnbaar onmogelijke,
allesoverrompelende liefde dat de lezer zal meevoeren en ontroeren. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar
Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor Zuidoost-Azië. In 2014 publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid van de tropen, waarna vervolgens de
bestsellers De vrouw van de theeplanter en De dochter van de zijdekoopman uitkwamen. Voor de moesson is haar vierde roman. Dinah Jefferies woont met haar
man in Gloucestershire.
Ben zo terug Mary Kubica 2018-06-26 Niets is wat het lijkt... Esther Vaughan, een jonge vrouw, verdwijnt spoorloos in Chicago. Tussen haar bezittingen wordt een
door haar geschreven brief gevonden. De inhoud is zo verontrustend dat Quinn, haar beste vriendin, zich afvraagt of ze Esther wel zo goed kent als ze dacht.
Ondertussen duikt in een havenstadje in Michigan een geheimzinnige vrouw op, voor wie de achttienjarige Alex Gallo als een blok valt. Al snel merkt hij dat wat in zijn
ogen een onschuldige flirt was, iets veel onheilspellenders is. Terwijl Quinn naar Esther zoekt en Alex steeds verder verstrikt raakt in het web van de onbekende
vrouw, wordt één ding angstaanjagend duidelijk: hoe je het ook probeert, aan je verleden ontkom je niet...
Eeuwig samen - novelle Sophie Jackson 2017-02-14 Sophie Jackson – Eeuwig samen Ondertitel: Kat en Carter gaan verder Eeuwig samen van Sophie Jackson is
een meeslepende must-read voor de fans van Stuk van jou en Stil van jou. Kat en Carter zijn getrouwd en genieten van een geweldige huwelijksreis. Voor Kat is dit
het moment om te beginnen over kinderen. Carter schrikt hiervan. Na zijn ellendige jeugd weet hij helemaal niet zeker of hij kinderen wil, en of hij twijfelt of hij wel een

goede vader zal zijn. Terwijl steeds meer van hun vrienden ouders worden, loopt de spanning tussen Kat en Carter verder op. En dan vertelt Kat opeens dat ze een
zwangerschapstest moet doen...
De onschuldige Taylor Stevens 2015-10-12 Acht jaar geleden werd de vijfjarige Hannah ontvoerd en opgenomen in The Chosen, een gevaarlijke sekte met
communes over de hele wereld. Telkens als de groep die haar zocht te dichtbij kwam, werd ze naar een ander land verhuisd. Een aantal mensen die ooit aan de
sekte ontsnapten, heeft Hannah nu gelokaliseerd in Buenos Aires. Maar ze hebben een professional nodig om Hannah terug te stelen en veilig het land uit te krijgen.
Vanessa Michael Munroe neemt de klus aan, maar is deze groep mensen wel te vertrouwen?
Duik in het diepe Sarah Morgan 2018-06-05 Een betoverend en romantisch verhaal dat zich afspeelt op het zonovergoten Puffin Island. Voor de fans van Lucinda
Riley en Sante Montefiore.Puffin Island: betoverend, zonovergoten... en vol uitdagingen!Deel 1Het is een spannende zomer voor Emily Donovan. Ten eerste heeft ze
plotseling de verantwoordelijkheid over het dochtertje van haar overleden halfzus, een beroemde actrice; ten tweede willen de paparazzi haar en de kleine Lizzie
maar niet met rust laten, en ten derde is de schuilplek die ze heeft uitgekozen om te ontsnappen aan de pers, Puffin Island, omringd door de zee. En als Emily érgens
bang voor is, dan is het wel water... Gelukkig biedt de knappe jachtclubeigenaar Ryan aan haar te helpen. Op zich heel fijn, maar het wordt wel érg spannend als hij
haar kust!Ryan Cooper is gevraagd een oogje in het zeil te houden op Emily, een nieuwkomer op Puffin Island. Helemaal geen straf, want hij vindt haar heel
aantrekkelijk! Ze komt aanvankelijk wat afstandelijk en angstig over, en hij doet zijn uiterste best om haar te laten ontspannen. Langzaam lijkt hij haar vertrouwen te
winnen, maar net als hij het gevoel heeft dat er iets moois tussen hen ontstaat, komt zijn geheim aan het licht...
La nostra storia segreta Lesley Jones 2016-08-12 The Carnage Series Bestseller del New York Times Una travolgente storia di passione, tradimento, ossessione e
redenzione. «Lo amo da quando avevo undici anni, dalla prima volta in cui l’ho visto. Ho incrociato il suo sguardo e ho saputo senza ombra di dubbio che stavo
guardando il ragazzo che avrei amato per tutta la vita. Io sono sua, il mio cuore è suo e il mio corpo è suo e niente potrà farmi cambiare idea. Nonostante le bugie,
nonostante le persone che complottano per separarci, nonostante la notorietà e la distanza, troveremo un modo». La nostra storia segreta è un’audace storia
d’amore che rompe tutte le regole e va al di là del tempo. La storia di Georgia e Sean resterà con voi per molto tempo dopo aver letto l’ultima pagina. Una lettura
emozionante, bollente e commovente al tempo stesso. Indimenticabile come il primo amore. «Mi è piaciuto talmente tanto che l’ho finito e riletto subito! Il finale mi ha
lasciato senza parole e con un paio di lacrime... Leggetelo, non vi deluderà.» Lesley Jones nata e cresciuta nell’Essex, ora vive sulla bellissima penisola di
Mornington, in Australia, con il marito e i suoi tre figli. Non solo ama scrivere, ma adora leggere, e riesce a divorare un libro in una notte.
Kleine wonderen Stephanie Knipper 2017-02-28 Intens ontroerende roman, voor liefhebbers van Jojo Moyes en Kristin Hannah Als opgroeiende zusjes waren Rose
en Lily onafscheidelijk, maar in hun volwassen leven verwaterde het contact, omdat Lily niet kon omgaan met de veeleisende opvoeding van Rose’ autistische
dochter. Wanneer Rose ernstig ziek wordt, moet Lily terugkeren naar de bloemkwekerij van de familie en moet ze de angst die haar wegdreef onder ogen gaan zien.
Kleine wonderen is geschreven met veel gevoel en begrip voor wat het betekent om ‘anders’ te zijn. Het is een roman over het belang van familie en over de bergen
die mensen kunnen verzetten om hun geliefden te beschermen. ‘Een overtuigende, liefdevolle roman over familie en toewijding.’ – NEW YORK JOURNAL OF BOOKS
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan John August 2019-10-07 In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud monster dat zich in het
Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de Maan, John Augusts
vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kanoën en
kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan
hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken te houden met de verdwenen
Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde
wezens.’ Coolesuggesties.nl
De dochter van de zijdekoopman Dinah Jefferies 2017-06-29 Frans-Indochina, 1952. Sinds het overlijden van haar moeder leeft de achttien jaar oude half Franse,
half Vietnamese Nicole in de schaduw van haar knappe oudere zus Sylvie. Wanneer hun vader de leiding over het familiebedrijf, dat zich specialiseert in zijde,
overdraagt aan Sylvie, krijgt Nicole een verwaarloosde zijdewinkel in de Vietnamese wijk van Hanoi. In dat gedeelte van de stad wemelt het echter van de strijdlustige
rebellen, die koste wat het kost een einde willen maken aan de Franse overheersing. Voor de eerste keer in haar leven staat Nicole recht tegenover de corruptie van
het koloniale bewind - en de betrokkenheid van haar eigen familie beangstigt haar tot op het bot... Tr?n, een welbekende Vietnamese rebel, lijkt een ideale uitweg te
bieden uit haar problemen. Tegelijkertijd blijkt Marc, een charmante Amerikaan, de man te zijn van wie ze altijd al heeft gedroomd. Maar wie kan ze vertrouwen in een

wereld waarin niets is wat het lijkt? Dinah Jefferies' nieuwe roman is een aangrijpende, onvergetelijke vertelling over een vrouw die gevangenzit tussen twee
werelden. Dinah Jefferies werd in 1948 in Maleisië geboren. Ze verhuisde toen ze negen was naar Engeland, maar behield altijd een grote voorliefde voor ZuidoostAzië. Pas in 2014 publiceerde ze haar eerste roman, Het afscheid van de tropen, en in 2015 haar tweede, de bestseller De vrouw van de theeplanter. De dochter van
de zijdekoopman is haar derde roman. Dinah Jefferies woont met haar man in Gloucestershire. 'Nicole is een ongelooflijk kwetsbare en toch sterke vrouw, en je
vraagt je de hele tijd af wat jij zou doen als je in haar schoenen stond.' DAILY EXPRESS 'Wees voorbereid om omvergeblazen te worden door dit boek. Dinah
Jefferies heeft een wonderbaarlijke gave voor het creëren van een andere plek en tijd met rijke beschrijvingen, vol kracht en intensiteit.' KATE FURNIVALL 'Dit boek
is een schitterende beschrijving van het koloniale Vietnam op de drempel van een nieuw tijdperk. Ik kon de vochtige lucht voelen, de zoete geur van de
frangipaneboom ruiken. Jefferies schrijft met ontzettend veel spanning, en sluit haar ogen niet voor de harde realiteit van de oorlog.' LUCINDA RILEY Over De vrouw
van de theeplanter: 'Mijn ideale boek; mysterie, liefde, liefdesverdriet en vreugde - ik kon het niet wegleggen.' SANTA MONTEFIORE
De dikke man in de geschiedenis Peter Carey 2007 Tien korte verhalen waarin een zekere vervreemding van de hoofdpersoon ten aanzien van alles om hem heen,
centraal staat.
La nostra storia segreta - Io senza te - Il diario dei miei errori Lesley Jones 2018-03-22 La serie completa Bestseller internazionale 3 romanzi in 1 Sono Georgia Rae
Layton McCarthy e questa è la mia storia. Sono innamorata di Marley, la grande rockstar, da quando avevo undici anni, dalla prima volta in cui l’ho visto. Ho
incrociato il suo sguardo e ho saputo senza ombra di dubbio che stavo guardando il ragazzo che avrei amato per tutta la vita. Io sono sua, nonostante le bugie,
nonostante le persone che complottano per separarci, nonostante la notorietà e la distanza. A volte ho la certezza che per noi non possa esserci un lieto fine.
Quando il tuo mondo, la tua vita e tutte le speranze che avevi per il futuro ti vengono strappati, come fai ad andare avanti? Mi sento morta pur essendo ancora viva
ed è il modo più doloroso di vivere. Passo giorni e notti da sola a cercare di accettare la mia vita così com’è diventata. Non sono più parte di un “noi”. Sono solo io. Da
sola. Con me stessa. Perché tutti pensano di conoscere la storia di Marley, ma non sanno niente. Se solo raccontasse la verità, tutta quanta, qualcuno si farebbe del
male. Ma sarà davvero in grado di tirarsi indietro? Questa è una storia in cui c’è molto più che sesso, droga e rock ‘n’ roll. «Mi è piaciuto talmente tanto che l’ho finito e
riletto subito! Il finale mi ha lasciato senza parole e con un paio di lacrime... Leggetelo, non vi deluderà.» «Wow, che storia meravigliosa, di cuore, epica!»
«Commovente, audace, simpatico. Sentimenti contrastanti, tutti descritti con puntigliosa maestria.» «Non mi aspettavo un finale così, non so come farò a riprendermi da
questa meravigliosa serie.» Lesley Jonesnata e cresciuta nell’Essex, ora vive sulla bellissima penisola di Mornington, in Australia, con il marito e i suoi tre figli. Non
solo ama scrivere, ma adora leggere, e riesce a divorare un libro in una notte.
Laat mijn hand niet los Michel Bussi 2014-11-11 ‘Laat mijn hand niet los is niet alleen boeiend vanwege de plot, maar ook vanwege de beschrijving van het eiland en
zijn inwoners.’ – L’Humanité ‘Een adembenemende wedren in de tropen en een politieonderzoek dat in drie exploderende dagen wordt afgerond.’ – Libération
‘Réunion: vier vierkante kilometer die representatief zijn voor de ongelijkheid tussen de volkeren van de vijf continenten. Welkom in het laboratorium van de
mensheid.’ – L’Indépendant ‘Bussi weet opmerkelijk goed de verschillende verwikkelingen tot op de laatste pagina aan elkaar te weven.’ – Le Figaro Magazine ‘Je
gaat gegarandeerd helemaal op in dit verhaal. De intelligentie, de humor, het zweet, de doortastendheid, de overgave aan wiet, het is er allemaal, ingeklemd tussen
de zee en de vulkaan.’ – Le Point
De andere vrouw Daniel Silva 2019-06-04 In een geïsoleerd dorpje in Zuid-Spanje schrijft een mysterieuze Franse vrouw haar memoires. Het is het verhaal van de
man die ze ooit liefhad in Beiroet en het kind dat bij haar is weggehaald wegens landverraad. De vrouw bewaart een van de grootste geheimen van het Kremlin. Lang
geleden heeft de KGB een mol geïnfiltreerd in het hart van het Westen. En die staat nu op het punt de macht te grijpen...Slechts één man kan de zaak oplossen:
Gabriel Allon, de legendarische kunstrestaurateur en meesterspion. Zijn zoektocht naar de waarheid leidt hem van het grootste verraad van de twintigste eeuw naar
de oevers van de Potomac-rivier bij Washington D.C. Kan hij op tijd de wereld redden?
Lutje Giel Ole Lund Kirkegaard 2012-04-03 Lutje Giel en zijn vriendjes halen veel en vaak kattenkwaad uit. De kruidenier uit het dorp en de buurvrouw weten niet wat
hen overkomt. En de moeder van Willem Pieter praat zo raar. Lutje Giel laat alle kinderen lachen. Een uniek boek van een uniek schrijver.
De tempel en de loge Michael Baigent 1989 Studie naar de manier waarop de vrijmetselarij rituele en mystieke elementen van de Orde der Tempeliers in zich kan
hebben opgenomen.
Witheet Jennifer L. Armentrout 2020-04-14 Maak kennis met de wereld van de wachters en demonen in 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout, het eerste deel van de
populaire Dark Elements-serie. De zeventienjarige Layla wil maar één ding: normaal zijn. Maar ze is allesbehalve normaal. Layla is half demon en half wachter, én ze

heeft een bijzondere gave. Ze kan namelijk met een kus iemand vermoorden. Dit maakt haar anders dan de wachters bij wie ze is opgegroeid, die de opdracht
hebben om de wereld demoonvrij te houden. Voor hen moet Layla haar demonische kant verbergen. Vooral voor Zayne, op wie Lyla al een eeuwigheid een crush
heeft. Dan ontmoet ze Roth, een knappe en mysterieuze demon. Ze voelt een connectie met hem en daarnaast is het hele niet-zoenengedoe geen probleem met
hem, want Roth heeft geen ziel. Lyla weet dat ze uit zijn buurt moet blijven, maar als ze ontdekt dat zij het middelpunt vormt van een duivels plan, moet ze Roth wel
vertrouwen. Een deal met de duivel, is dat nou zo slim? 'Witheet' van Jennifer L. Armentrout is het eerste deel van de superspannende Dark Elements-serie. Het
verhaal van Layla gaat verder in 'Steenkoud' en 'Ademloos'.
Ik zonder jij Kelly Rimmer 2016-05-10 Een liefdesverhaal dat niemand onberoerd laat: voor de lezers van Jojo Moyes en David Nicholls. 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
De wondergympen Ulf Stark 1992 Ulf is een heel onhandige, negenjarige jongen. Hij ontmoet Percey, die kan vechten als de beste en voor niets en niemand bang is.
Volgens Percey komt dit door zijn gympen. Om ook zo stoer te worden koopt Ulf de gympen en wordt nog sterker dan zijn vriend. Vanaf ca. 9 jaar.
Vuurwerk in de sneeuw Sarah Morgan 2015-10-27 Een heerlijk feelgoodverhaal van USA Today Bestsellerauteur Sarah Morgan. Tyler O’Neils belangrijkste
voornemen deze Kerstmis? Er een groot feest van maken. Niet voor zichzelf, maar voor zijn dochter, Jess. Hij heeft trouwens zelf ook wat te vieren, want Snow
Crystal, het ski-resort dat hij met zijn broers runt, is volgeboekt met de kerstdagen. Dat betekent dat Brenna, zijn beste vriendin, bij hem moet logeren, en hij mag
absoluut niet laten merken dat hij meer dan alleen vriendschap voor haar voelt. Ski-instructeur Brenna Daniels vindt dat ze het prima voor elkaar heeft. Ze heeft van
haar hobby haar werk gemaakt én ze kan dagelijks samenwerken met Tyler, op wie ze al jaren verliefd is. Niet dat er ooit iets gebeurd is... Ze verwacht dan ook niet
dat het problemen zal opleveren dat ze een paar weken een huis zullen delen. Dan gebeurt er iets wat ze geen van beiden hadden verwacht: Tyler kust haar, en nu is
alles anders...
Bloedbroeders John Dickie 2012-06-06 Een nieuw, groots overzichtswerk over de georganiseerde misdaad in Italië van de auteur van de internationale bestseller
Cosa Nostra De Siciliaanse maffia is lang niet de enige en machtigste criminele broederschap in Italië. Het zuiden van het land huisvest twee andere omvangrijke
maffia's: de camorra, uit Napels en omstreken, en de 'ndrangheta, de maffia van Calabrië. Elk kent zijn eigen duistere rituelen en vormen van geweldsuitoefening,
intimidatie en corruptie. John Dickie onderzoekt de mythen die deze drie organisaties omgeven. Hij laat zien hoe ze met elkaar hebben samengewerkt, maar vooral
ook hoe ze elkaar hebben bestreden of zelfs in een totale oorlog raakten. Bloedbroeders kwam tot stand op grond van uitvoerig en minutieus archiefonderzoek en
scherpe historische analyse. Maar bovenal is het een zeer onderhoudend verteld verhaal over Italiës criminele ecosysteem en van de drie broederschappen die
daarin de dienst uitmaken.
Ruimten rondom / druk 2 Georges Perec 2013-01 Speelse uitweidingen over onze beleving van het begrip 'ruimte'.
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Vriendinnenzomer Meg Donohue 2016-05-03 Voor beste vriendinnen Kate, Dani en Vanessa duren de zomers in Avalon eeuwig. Het is heet, de lucht is zout, hun
haren zijn stroef van het zand... Ze hebben alle tijd om rond te hangen op het strand, en het leven is prachtig. Tot die ene avond, waarop er iets vreselijks gebeurt
met Colin, de broer van Kate. Daarna is de zomer nooit meer iets om naar uit te kijken. Inmiddels zijn ze acht jaar verder. De vriendinnen zien elkaar bijna nooit meer,
maar alle drie hebben ze het gevoel dat hun levens vastlopen. In een impuls besluiten ze nog één keer een zomer in Avalon door te brengen.
Het huis op de klif Felicity Hayes-McCoy 2018-08-28 ‘Het huis op de klif’ (‘The Library at the Edge of the World’) van Felicity Hayes-McCoy is een roman in de traditie
van Maeve Binchy en Erica James. Herkenbaar voor alle ‘sandwich’-vrouwen, die net als Hanna voor én hun (bijna volwassen) kinderen én hun ouder wordende
ouders zorgen. Hanna Casey werkt als bibliothecaresse in het Ierse kustdorp Finfarran – dat wil zeggen, ze rijdt de boekenbus langs de afgelegen boerderijen en
huizen hier aan het eind van de wereld. Terwijl haar dochter Jazz de wereld verkent als stewardess en haar moeder Mary steeds eigenaardiger wordt, besluit Hanna
dat het tijd wordt om haar eigen leven op de rit te krijgen. Maar als de bibliotheek dreigt te sluiten, wordt Hanna tegen wil en dank de spil van het conflict tussen
dorpsbewoners en gemeente. Felicity Hayes-McCoy is geboren en getogen in Ierland. Ze schrijft al haar hele leven, van scenario’s voor radio en tv tot boeken.

‘Dompel jezelf onder in deze heerlijke feelgoodroman en reis af naar het eind van de wereld.’- Sunday Independent
De Engelse spion Daniel Silva 2017-07-25 Van het bloedspannende begin tot het adembenemende einde houdt De Engelse spion de lezers in zijn ban. Ze was het
bekendste lid van het Engelse koningshuis. Ze was geliefd om haar schoonheid en haar inzet voor goede doelen. Ze werd gehaat door haar ex-echtgenoot, de
kroonprins, en haar ex-schoonmoeder, de koningin van Engeland. Nu is ze dood, haar luxejacht is opgeblazen door een bom. En de Britse inlichtingendienst wendt
zich tot de enige man die haar moordenaar kan opsporen: kunstrestaurateur en meesterspion Gabriel Allon. Gabriels doelwit is Eamon Quinn, befaamd
bommenmaker en huurmoordenaar. In zijn kielzog reist Gabriel de halve wereld over. Wat hij niet weet, is dat hij een oude vijand achtervolgt. Een vijand die uit is op
wraak, en die maar één doel heeft: Gabriel doden. 'Een absolute bestseller. De wereld heeft meer mannen als Allon nodig, en meer schrijvers als Silva.' Bookreporter.com
Het suikerhuis Susan Wiggs 2018-05-22 Annie Rush leidt een ideaal leven - ze heeft een geweldige carrière, een uitzonderlijk talent, een leuke man. Maar dan gaat
het mis, en blijkt maar weer dat een ongeluk nooit alleen komt: in korte tijd verliest ze alles. Lijkt het... want met hulp van haar familie, een oude vriend en haar eigen
doorzettingsvermogen leert Annie dat een nieuwe weg inslaan mooier is dan ze ooit had durven dromen.
Uit de tijd vallen David Grossman 2015-06-30 Na het avondeten staat hij plotseling op, neemt afscheid van zijn vrouw en vertrekt naar ‘daar’ om – één keer, heel kort
– hun dode zoon te zien. Anders is het verdriet niet meer uit te houden, nadat hij er vijf jaar over zweeg. Onderweg sluiten zich tot zijn verbazing meer en meer
mensen bij hem aan, allemaal vaders en moeders die geen vrede kunnen vinden met de dood van hun kinderen. In de veelstemmige stoet bevinden zich een
stadschroniqueur, die alles moet optekenen, een hertog, een oude rekenonderwijzer, een vroedvrouw en een schoenmaker. Zij passeren in een lange optocht de
centaur. Deze ongelukkige – ‘half schrijver, half schrijftafel’ – probeert het verdriet om de dood van zijn zoon al jaren in woorden te vatten. Schrijven, zegt hij, is de
enige manier om iets te begrijpen. Tegen de stadschroniqueur met zijn droge aantekeningen brult hij: ‘Schrijf nu dan alsjeblieft op in koeienletters: ik moet het
herscheppen in de vorm van een verhaal! Begrepen?’ Het lukt hem uiteindelijk om daar de juiste woorden voor te vinden, maar de prijs die hij betaalt is hoog. Met het
afronden van zijn verhaal, is hij zijn zoon definitief kwijt. Uit de tijd vallen verkent in precieze en tegelijkertijd poëtische taal de pijn en het verdriet van ouders die een
kind verloren hebben. Vijf jaar na de dood van zijn in de oorlog gesneuvelde zoon Uri slaagt David Grossman op ongeëvenaarde wijze in deze bijna onmogelijke
onderneming. Waar het nodig is zelfs met vertwijfelde humor. Uit de tijd vallen ontleent zijn overweldigende kracht en meesterschap paradoxaal genoeg aan de
combinatie van ontroostbaarheid over het verlies en de distantie daartoe. Zoiets, mompelt de centaur, kan alleen in een verhaal lukken. Grossman heeft al lang naam
en faam als een groot verteller. Uit de tijd vallen leest als een onsentimenteel verhaal, dat ons tot lang na de laatste bladzijde niet loslaat.
De hemel in het ijs Adrienne Young 2018-06-05 De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven, actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Vikingdochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar
leven is wreed, maar eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De broer die ze vijf jaar
geleden zag sterven. Eelyn wordt gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in de mensen
die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af. Wanneer het dorp wordt aangevallen door een meedogenloze
derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde maken
aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan staat er een zin in die je ogen niet los willen
laten. Een heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger 'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog voeren met je hart, een die net zo wreed
en stoutmoedig is als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft fascinerende, multidimensionale
personages tot leven gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je hart raakt. Dit is een
aangrijpend verhaal, beeldend verteld.' Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
Een klein leven Hanya Yanagihara 2016-04-19 WINNAAR KIRKUS REVIEWS BOOK PRIZE SHORTLIST MAN BOOKER PRIZE: 'Een exceptioneel verhaal over
wreedheid en de kracht van vriendschap.' SHORTLIST NATIONAL BOOK AWARD: 'Over onze behoefte aan verbinding en onze wil om lief te hebben.' Vier
studievrienden zoeken samen hun weg in New York: de charmante acteur Willem, de excentrieke kunstenaar JB, de getalenteerde architect Malcolm en Jude St.
Francis. Jude is teruggetrokken, slim en raadselachtig, en zijn vrienden weten beter dan vragen te stellen over zijn verleden. Ze proberen zijn pijn te verlichten, maar
naarmate de decennia verstrijken dringt zich de vraag op of Jude wel verlost kan worden van de demonen uit zijn verleden. 'Prachtig van stijl [...] een aangrijpend

verhaal. Ze trekt je, of je nu wilt of niet, beetje bij beetje een duistere wereld in en laat je aan het eind achter met op je netvlies onuitwisbare beelden van goed en
kwaad.' Trouw 'Een fascinerende leeservaring, ook op niveaus waarvan je niet wist dat ze bestonden. Het huilen hoort erbij. De Groene Amsterdammer Hanya
Yanagihara groeide op in Hawaii en Texas. Ze werkt bij The New York Times Magazine en debuteerde met Notities uit de jungle. Een klein leven betekende haar
wereldwijde doorbraak als schrijver en werd een bestseller in Engeland en de Verenigde Staten.
Mijn winter met Zero Paola Predicatori 2012-11-08 Alessandra is zeventien als haar moeder na een lang ziekbed overlijdt. Ze blijft alleen met haar oma achter, de
enige met wie ze haar verdriet kan delen. Als de school na de zomervakantie begint, komt het dagelijks leven langzaam weer op gang. Maar Alessandra wil met rust
gelaten worden. Haar vriendinnen vindt ze ineens stom en oppervlakkig. Om iedereen uit de buurt te houden gaat ze naast Gabriele zitten, de loser van de klas met
de bijnaam Zero. Gabriele is echter interessanter dan Alessandra aanvankelijk dacht: hij kan prachtig tekenen, is aardig en attent, praat nooit over zichzelf en is er
altijd wanneer ze hem nodig heeft. Alessandra en Gabriele zoeken voorzichtig toenadering tot elkaar en er ontstaat een bijzondere band tussen hen. Is de
vriendschap met Gabriele een gevoel van samen tegen de wereld, of is het misschien meer?
Zwarte lelies Michel Bussi 2015-06-16 Er woonden eens drie vrouwen in een dorp. De eerste was gemeen, de tweede was een leugenaar, en de derde dacht alleen
maar aan zichzelf. Ze waren ook niet allemaal even oud. Integendeel. De eerste was boven de tachtig en weduwe. Of in elk geval bijna. De tweede was zesendertig
en had haar man nog nooit bedrogen. Nog niet. De derde was bijna elf en alle jongens van haar school wilden verkering met haar. U ziet, ze waren alle drie nogal
verschillend. Toch hadden ze wel iets gemeen, een geheim, in zekere zin: ze droomden er alle drie van om te vertrekken. Maar de spelregels waren wreed – slechts
één van hen kon ontsnappen. De andere twee moesten sterven. Zo was het nu eenmaal. Wat denkt u, wie van de drie wist er te ontkomen? De derde, de jongste,
heette Fanette Morelle, de tweede Stéphanie Dupain, en de eerste, de oudste, dat was ik. Zo begint Zwarte lelies. Een verbluffende literaire thriller met flair over een
moordzaak in een Frans dorpje, waar iedereen verdacht is. Tot het laatst blijft de lezer gissen hoe het nu precies zit.
De pier Claire Douglas 2017-04-11 Bijna twee decennia geleden verdween de 21-jarige Sophie Collier. Ze werd voor het laatst gezien op de oude victoriaanse pier in
het kustplaatsje Oldcliffe. Frankie Howe wordt al twintig jaar geteisterd door nachtmerries over de verdwijning van haar beste vriendin. Ze is naar Londen verhuisd om
de vreselijke herinneringen zo ver mogelijk achter zich te laten. Maar wanneer ze een telefoontje krijgt van Sophies broer, die haar vertelt dat er een lichaam is
gevonden, weet ze dat ze niet langer kan weglopen voor het verleden. Angstig voor de emoties die loskomen als de oude wonden weer worden opengereten, keert
Frankie toch terug naar het dorp waar ze opgroeide. Wat niemand daar weet, is dat Frankie een geheim met zich meedraagt. Maar wat Frankie niet weet, is dat ze
niet de enige is die iets verborgen houdt.
Het nieuwe meisje Daniel Silva 2019-11-19 Niemand weet wie ze is: het mooie meisje dat elke dag op een exclusieve privéschool in Zwitserland wordt afgezet door
een zwaarbeveiligde autocolonne, alsof ze een staatshoofd is. Ze zou de dochter zijn van eenrijke internationale businessman. Maar dat is ze niet, haar vader is de
verafschuwde kroonprins van Saoedi-Arabië. Hij staat onder vuur voor zijn rol in de moord op een dissidente journalist. Als zijn dochter gewelddadigwordt ontvoerd,
gaat hij naar de enige man die hij vertrouwt.Gabriel Allon, de legendarische meesterspion, bijt zich vast in de zaak en komt terecht in een dodelijke en geheime oorlog
met een oude vijand die de toekomst zal bepalen van het Midden-Oosten - en misschien wel de hele wereld...
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