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Slotpleidooi James Patterson 2021-07-12 Hoe
kon Jacks broertje slachtoffer zijn geworden van
de verdrinkingsdood? Hij was toch een goede
zwemmer? Jack Mullen, een jonge
rechtenstudent, is met stomheid geslagen
wanneer hij het gruwelijke nieuws hoort over
zijn broer Peter. Naast het intense verdriet
wordt hij geleid door onbegrip en immense
vastberadenheid om erachter te komen wat er
echt met Peter gebeurd is. Tijdens zijn
onderzoek stuit hij op een invloedrijke man...
Wat had zijn broertje met hem te maken?
‘Slotpleidooi’ is het verhaal van een ambitieuze
jongen die het verborgen verleden ontdekt van
zijn jongere broer in The Hamptons, waar beiden
zijn opgegroeid. James Patterson (1947) is een
wereldberoemde Amerikaanse auteur en
filantroop, die tot 1996 eveneens werkzaam was
als reclamemaker. Sinds 1976 heeft hij meer dan
tweehonderd boeken gepubliceerd, waarvan er
in totaal meer dan 300 miljoen exemplaren zijn
verkocht. 76 titels stonden op nummer één op de
bestsellerlijst van de New York Times,
waaronder President vermist, dat hij samen met
Bill Clinton schreef. Deze cijfers maken hem een
van de meest succesvolle en best verkopende
auteurs ooit. Patterson is het meesterbrein
achter de Alex Cross en Women’s Murder Club
thrillerreeksen, die beide zijn verfilmd.
Daarnaast heeft hij meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam staan. Zowel voor
zijn schrijven als voor zijn liefdadigheidswerk
heeft hij verscheidene prijzen gewonnen en

onderscheidingen gekregen, waaronder de
Edgar Award van de Mystery Writers of America
en de Literarian Award van de National Book
Foundation.
De doodgeboren god / druk 1 Mark Lilla
2009-03 Analyse van het denken over politiek,
filosofie en religie sinds de Verlichting als
diagnose van de huidige spanningen in het
denken over de relatie tussen religie en
samenleving.
For Younger Readers 2008
Talking Book Topics 2007
Book Review Index 2006 Every 3rd issue is a
quarterly cumulation.
Die eeuwige Egyptenaren / druk 1 Terry
Deary 2013-06-28 Informatie over allerlei zaken
uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met
zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
De verjaardagenkoper Adolfo Garcia Ortega
2010-10-11 Een monument voor alle kinderen
van Auschwitz Zijn naam was Hurbinek, en als
Primo Levi niet een zin aan hem had gewijd zou
zijn leven, dat eindigde in Auschwitz, niet alleen
kort maar ook onopgemerkt zijn gebleven. In zijn
boek Het respijt noemt Levi hem. Maar hij
beschrijft hem slechts summier. Hij was
niemand, schrijft Levi, een kind van de dood, een
kind van Auschwitz.Hurbinek stierf in maart
1945 in dezelfde barak waar Levi verbleef, vrij
maar niet bevrijd, in een groot bed waarin alleen
zijn ogen nog zichtbaar waren. Adolfo Garcia
Ortega probeert in dit boek het leven te
reconstrueren van het kleine jongetje Hurbinek
maar fantaseert ook hoe diens leven eruit had

skinny-dipping-the-au-pairs-2-melissa-de-la-cruz

1/7

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

gezien als hij niet zou zijn overleden.
Balancerend tussen feiten en fictie richt hij met
De verjaardagenkoper een monument op voor
Hurbinek, en voor alle kinderen van Auschwitz.
For Younger Readers; Braille and Talking
Books 2006
Moordhuis David Ellis 2017-07-06 Een villa met
zeezicht, een privéstrand en een dodelijk
geheim. Jenna Murphy is sinds haar jeugd niet
meer in haar geboortedorp geweest, maar toch
voelt ze zich er direct weer thuis. Na haar
mislukte carrière bij de politie in New York,
hoopt ze op een nieuw leven in het haar zo
bekende en luxueuze Hamptons. Maar als een
Hollywoodmagnaat en zijn minnares dood
worden gevonden in een verlaten villa wordt
Jenna opnieuw bij een gruwelijk onderzoek
betrokken. Ze ontdekt dat het huis een duistere
geschiedenis verbergt en er worden meer
lichamen ontdekt. Langzaam wordt Jenna
meegezogen in het geheim en ze zal haar leven
moeten riskeren om de waarheid te achterhalen
- voordat het moordhuis haar volgende
slachtoffer eist.
De overlevenden Jane Harper 2021-05-06 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
Connecting with Reluctant Teen Readers Patrick
Jones 2006 A practical guide to defining and
attracting reluctant readers is divided into three
parts: "Tips That Work," "Titles That Work," and

"Tools That Work."
The Beach Lane Collection Melissa de la Cruz
2013-07-09 The Hamptons are hot—and Mara,
Eliza, and Jacqui are hitting the beach for four
sizzling summers in this complete collection of
the Beach Lane series. Mara Walters, Eliza
Thompson, and Jacqui Velasco first meet as
newly hired au pairs for a wealthy family
summering in the Hamptons. But babysitting
takes a backseat to romance as the girls explore
the local nightlife and pursue their dreams of
having it all. And though it seems like their
summers are golden, they’ll have to be
careful—because sometimes when the sun
shines, it scorches. This complete eBook
collection of the Beach lane series includes
Beach Lane, Skinny-Dipping, Sun-Kissed, and
Crazy Hot. The Beach Lane series is created by
Alloy Entertainment, producer of bestselling
teen and middle grade series including The
Sisterhood of the Traveling Pants, Gossip Girl,
The Vampire Diaries, and Pretty Little Liars.
Originally published as the Au Pairs series.
Bloed op het Zand Bradley P. Beaulieu
2018-04-19 Bloed op het Zand is het tweede deel
van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het
Lied van het Gebroken Zand. Çeda, nu een van
de Klingmaagden in dienst van de koningen van
Sharakhai, traint mee met de dodelijkste krijgers
van het koninkrijk. Terwijl ze op missies wordt
gestuurd om het bewind van de koningen te
versterken, verzamelt ze ondertussen steeds
meer informatie om ze te ondermijnen. Ze kent
de duistere geschiedenis van de asirim – die
honderden jaren geleden tot slaven werden
gemaakt door de koningen – maar nu ze als
Klingmaagd aan ze is verbonden, voelt ze hun
pijn even hevig als die van haarzelf. De asirim
verlangen naar vrijheid, eisen die zelfs, maar
met de krachten van de goden in het spel, lijken
hun ketenen onverbreekbaar. Çeda kan de
redder in nood zijn waarop de asirim hebben
zitten wachten, maar nu is niet het moment om
risico’s te nemen. Na de overwinning van de
Maanloze Horde op het paleis van de
Zwerfkoning zijn de resterende koningen uit op
bloed. Systematisch kammen ze de stad uit,
meedogenloos in hun wraak. Emre en zijn
nieuwe kameraden van de Maanloze Horde
hopen gebruik te maken van de onrust, maar
met de koningen en hun door de goden gegeven
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krachten en de Klingmaagden met hun
ebonieten zwaarden, is er weinig hoop dat ze dat
gaat lukken Als Çeda en Emre vervolgens een
complot ontdekken van de bloedmagiër
Hamzakiir, en de woestijn overzeilen om achter
de waarheid te komen, openbaart zich een
verschrikkelijk geheim, een die de macht van de
gehate koningen misschien kan overwinnen.
Maar dan moet Çeda wel eerst leren omgaan
met de alsmaar schuivende machten binnen
Sharakhai, en de groeiende razernij van de
asirim zien te bedwingen voordat ze daaronder
bedolven raakt. ‘Dit is epische fantasy zoals het
moet: vernieuwend en toch herkenbaar,
spannend en meeslepend.’ Martijn Lindeboom,
Hebban.nl over De Twaalf Koningen van
Sharakhai
Een pleidooi voor echt eten Michael Pollan
2014-12-17 EET NOOIT IETS WAT JE
OVERGROOTMOEDER NIET ALS VOEDSEL
ZOU HERKENNEN! Vroeger wisten mensen hoe
ze moesten eten, maar de dieetregels die van
generatie op generatie zijn doorgegeven, zijn
verwrongen en vervormd door de marketeers
van de voedingsmiddelenindustrie, door
zogenaamde voedingsdeskundigen en door de
media. Het gevolg is dat we dolen door een
landschap van voedselachtige substanties die om
het hardst gillen dat ze goed voor ons zijn. Echt
eten verdwijnt uit beeld om te worden
vervangen door `voedingsstoffen . En deze
producten zijn juist slecht voor de gezondheid.
We zouden minder eten moeten kopen en er
meer voor moeten betalen. Daar worden we zelf
beter van, maar ook het milieu, ons ecosysteem
en onze samenleving. Door wereldwijd te kijken
naar traditionele diëten kunnen we zelf een
evenwichtig en gezond eetgedrag terugvinden.
Een pleidooi voor echt eten wordt wereldwijd
vertaald. In Amerika staat het boek sinds
verschijning op nummer 1 van de
bestsellerlijsten.
Soms voor altijd Abbi Glines 2018-10-24 Eva
en Cage wonen samen in Sea Breeze.
Alabama.Op een dag krijgt Cage een
honkbalstudiebeurs aangeboden. Maar er zit een
addertje onder het gras... De beurs is namelijk
voor een universiteit in een staatver weg. Als ze
op het punt staan samen uit Sea Breeze te
vertrekken, hoort Eva dat haar vader doodziek
is. Ze besluit bij hem op de boerderij te blijven.

Kan de relatie tussen Eva en Cage standhouden
nu ze zo ver van elkaar vandaan zijn, in totaal
verschillende werelden? Of zetten ze hun liefde
op het spel door hun eigen onzekerheden en de
bagage uit hun verleden?
Heldin van de duisternis Abigail Gibbs
2014-01-30 Een nieuw deel in de
adembenemende serie Heldin van de duisternis,
over een gevaarlijke én romantische wereld vol
heldinnen en ruige vampiers. Herfstroos woont
in een slaperig kuststadje in Zuid-Engeland.
Diep onder het oppervlak van haar rustige leven
bevinden zich duistere geheimen. Haar
grootmoeder werd vermoord, en het bruisende
Londen is heel ver weg. Ze beschikt over
bijzondere krachten, maar op school wordt ze
gemeden en veracht vanwege de littekens op
haar huid. De verschijning van een knappe
jongen op haar school zet haar wereld op zijn
kop. Hij heeft dezelfde tekens op zijn huid als zij.
Plotseling worden de geheimzinnige tekens als
iets cools gezien en staat Herfstroos in het
gevaarlijke middelpunt van de belangstelling.
Bovendien heeft ze terugkerende dromen over
Violet en de knappe vampierprins Kaspar
Herfstroos moet Violet zien te redden voordat
het te laat is 'De nieuwe Stephenie Meyer.' –
Fashionista
Inwijding Veronica Roth 2012-03-14
Futuristisch Chicago. De wereld van de
zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties:
Oprechtheid, Zelfverloochening,
Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie.
Ieder jaar moeten alle zestienjarigen kiezen bij
welke factie zij de rest van hun leven willen
horen. Voor Beatrice betekent dit dat ze een
keus moet maken tussen haar familie en haar
ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen,
vooral haarzelf. Deze spannende youngadultserie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf
maart 2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
Daar staat mij niets van bij Nora Ephron
2011-04-28 In Daar staat mij niks van bij komt
Nora Ephron wederom met scherpe inzichten
over het verleden, heden en toekomst. Ze gaat in
op de moeilijkheden die het leven anno nu met
zich meebrengt en haalt herinneringen op aan
alles wat ze (nog) niet vergeten is. Ehpron
schrijft over het kiezen van een bepaalde
levensstijl (in haar geval die van een razende
reporter); over het verbreken van relaties met de

skinny-dipping-the-au-pairs-2-melissa-de-la-cruz

3/7

Downloaded from talerka.tv on October
3, 2022 by guest

mannen in haar leven en over haar haatliefdeverhouding met e-mail. Vol met rake
observaties is Daar weet ik niets meer van een
genot om te blijven lezen. Van Nora Ephron
verscheen eerder Wat baal ik van mijn hals en
heeft vele filmscenarios geschreven waaronder
When Harry met Sally, Heartburn en Sleepless
in Seattle. Ze heeft ook de film Julie & Julia
geregisseerd, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Julie Powell. Wat baal ik van mijn hals
gaat over vrouwen en ouder worden. Maar laat
deze twee kwalificaties je niet afschrikken. Ook
mannen vinden dit boek leuk. Ook jonge
vrouwen en zelfs: jonge mannen! Paulien
Cornelisse
Allegiant Veronica Roth 2016-02-22 De
filmeditie bij de bioscoophit Allegiant
(Samensmelting) Allegiant is het explosieve slot
van de Divergent-trilogie. Wat als je hele wereld
een leugen was? Wat als een enkele keuze alles
veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen
liet doen die je nooit verwacht had? • Het
spannende vervolg op Divergent en Insurgent •
De film Allegiant draait vanaf maart 2016 in de
bioscoop
Balsem voor zijn hart Anne Gracie 2014-01-28
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh
er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid
verafschuwt, besluit ze als dienstmeid te gaan
werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van
haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate
om haar in Londen een welgestelde echtgenoot
te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed
van haar kleinzoon Jack, ziet Kate hoe
verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als
huishoudster voor hem te gaan werken. De baan
blijkt veel moeilijker dan verwacht. De norse,
supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op
die ze niet kan bedwingen; volkomen ongepaste,
schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze
hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat
voornemen ernstig ondermijnd - door Jack
Carstairs zelf!
Tobie Lolness Timothee de de Fombelle
2013-03-05 Tobie Lolness, een held van
anderhalve milimeter, is ontsnapt aan zijn
aartsvijand Leo Blue. Al twee jaar houdt Tobie
zich schuil aan de voet van de grote eik waarin
hij is opgegroeid. De boom is inmiddels
doodziek. De schurken van Leo Blue hebben een
enorme krater in het hart ervan geslagen. Blue

regeert als een tiran over het boomvolk, en het
is de vraag of Tobies ouders nog leven, en of zijn
vriendin Elisha ongeschonden uit de handen van
Blue heeft kunnen blijven. Tobie weet dat hij
geen tijd te verliezen heeft en klimt met ware
doodsverachting weer de boom in. Zijn zijn
ouders er nog, vindt hij Elisha terug? En kan hij
Leo Blue verdrijven en zo de ondergang van de
boom voorkomen?
De ondeugende hertogin Eloisa James
2012-02-08 Harriet, hertogin van Berrow, heeft
meer dan genoeg van haar adellijke titel en de
bijbehorende verantwoordelijkheden. De saaie
theevisites en deftige danspartijen komen haar
neus uit. Ze zou zo graag naar een ondeugend
soiree willen, waar ze kan doen wat ze wil
zonder dat iemand op haar let. Maar zo'n dol
feest bijwonen - vooral als de gastheer Lord
Justinian Strange heet - zou een groot schandaal
veroorzaken. Daarom moet Harriet zich
vermommen... Lord Strange verheugt zich op
een nacht vol ongeremd plezier. Tot hij onder de
kledij van een onbeschaamde vlegel de mooiste
vrouw van het feest ontdekt. Waarom riskeert zij
haar reputatie? En kan hij haar verleiden om te
blijven... voor altijd? Klassieke historische
romantiek, elegant en bedwelmend
hartstochtelijk. Eloisa James doceert Engelse
literatuur en woont met haar gezin in New
Jersey. Zij moet al haar bestsellers, waaronder
Lady Roberta, Kus me, Annabel en Haar Schotse
hart, in haar slaap geschreven hebben, want
haar dagen zijn druk bezet met het zorgen voor
haar ondeugende kinderen, vele harige dieren
en een rommelig huis. Post van lezers is dan ook
zeer welkom.
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke
Amerikaanse jongen. Een must read voor alle
kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine
Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt
met een rijke Amerikaanse jongen. Een must
read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich
verborgen in een wijnkelder van een groot huis.
Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het
gaat te overleven. Samen met zijn vader
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ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens
de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn
vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote
stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij
Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis
woont en heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken wat het
betekent om moedig te zijn en hoe hoop je
toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal
over moed en vriendschap, waarin subtiel een
link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in
de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische
vluchteling geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
De Watsons Jane Austen 2004 Bundeling van
twee onvoltooide romans van de Engelse
schrijfster (1775-1817).
Ver van Verona Jane Gardam 2020-09-28 ‘Laat ik
maar meteen vertellen dat ik door een
overweldigende ervaring op mijn negende niet
meer helemaal normaal ben.’ De overweldigende
ervaring waar Jessica Vye het over heeft, kleurt
haar schooldagen en haar reactie op de wereld
om haar heen: een wereld van rantsoeneringen
en oorlogsbeperkingen, van ongemakkelijke
jurken, ingetogen essays en stoffige tearooms.
Want de jonge Jessica heeft van een
gerespecteerde auteur te horen gekregen dat ze
‘zonder enige twijfel’ een geboren schrijfster is.
Het bewijs zit in haar drang om
onvoorwaardelijk eerlijk, zonder filter en op de
onhandigste momenten de waarheid te spreken.
Ze doet er alles aan om op haar eigen manier op
te groeien, om haar eigen leven te leiden in de
besloten wereld van een meisjesschool en in het
sombere huisje waar ze is gaan wonen toen haar
vader besloot om kapelaan te worden. Maar het
kan haar niet schelen, want ze heeft al haar
explosieve kracht nodig om schrijver te worden.
Of is ze dat al? Ver van Verona, Jane Gardams
debuutroman, bevat al alles waar Gardam later
om gekoesterd zou worden: de typisch Britse
sfeer, haar eigenzinnige, psychologisch scherpe
pen en haar speciale humor.
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex
moet op reis met zijn oom. Aan boord van
stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij
een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare
juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan
de hand? De juwelendief is het eerste deel in de

whodunitserie Dader op het spoor van Sam
Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van onder
meer Keverjongen. Voor treinfanaten en
detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa
Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als
oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist
mee op de laatste reis van stoomtrein de
Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis
is van de partij. Dan ontdekt Alex een
verstekeling aan boord. Heeft die iets te maken
met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er
meer aan de hand? Geen van de volwassenen
lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het
aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Ik zie je in de kosmos Jack Cheng 2017-03-16
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen,
liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend
boek.'- Ally Condie, New York Timesbestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een
ontroerend en onvergetelijk verhaal over
optimisme en menselijke relaties en iedereen zal
Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en
humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart
sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke
voorval van de hond in de nacht en De werken
van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met
je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen'
heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om
aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we
hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski
woont in Rockview, Colorado, samen met zijn
moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd
naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan.
Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang
in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom
is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te
sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met
een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al
zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan
intelligente buitenaardse wezens die deze
misschien op een dag in de ruimte zullen vinden.
Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex
samen met zijn hond Carl Sagan naar een
festival voor amateurastronomen, waar hij de
iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren.
Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen
met zijn hond verzeild in een roadtrip door
Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei
bijzondere mensen, die hem naar nieuwe
plekken meenemen. Hierdoor komt hij de
waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht
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jaar daarvoor is overleden.
The Writers Directory 2013
The Horn Book Guide to Children's and Young
Adult Books 2005
Deutsche Nationalbibliographie und
Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2008
De goede grap van Norman Foreman Julietta
Henderson 2021-04-28 De wereld van de 12jarige Norman stort in na de dood van zijn beste
vriend. Zijn moeder neemt hem mee op een
roadtrip, die Norman ook gebruikt om op zoek te
gaan naar zijn vader die hij niet kent. De 12jarige Norman en zijn beste vriend Jax waren
een legendarisch komisch-duo-in-wording, met
als doel over vijf jaar optreden op het Edinburgh
Fringe Festival. Maar als Jax onverwacht
overlijdt, stort Normans wereld in. Hij besluit als
eerbetoon aan Jax om alsnog op te treden op de
Fringe, niet over vijf jaar, maar over vijf weken.
Zijn moeder wil niets liever dan Norman
steunen, dus laden ze de auto in (en haar
tachtigjarige collega – lang verhaal) en gaan op
weg. Norman heeft alleen nog een verrassing
voor zijn moeder: hij wil onderweg op zoek gaan
naar zijn vader, die al voor zijn geboorte uit
beeld was...
De ballade van slangen en zangvogels
Suzanne Collins 2020-05-20 De grootste YA-serie
ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie
drijft hem. Maar macht kent een prijs. Het is de
ochtend van de boeteceremonie waarmee de
tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid.
In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op
roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn
ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en
hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van
Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter,
slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn
medestudenten en zijn tribuut naar de
overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee.
Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor
te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12,
het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn
Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun
lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot
gunst of mislukking, zege of ondergang. In de
arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten
de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn
tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker

vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig
is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van
Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer
Lawrence in de hoofdrol. Naar alle
waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op
het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate
is namelijk al in overleg met Collins om haar
nieuwe verhaal tot leven te brengen. 'Met dit
boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als
mens en wat we nodig denken te hebben om te
kunnen overleven. De periode tien jaar na de
oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop
te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om met
deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de
personages op de mensheid te definiëren.'
Suzanne Collins
Schaduw van de vos Julie Kagawa 2018-09-25
Deel 1 van de Schaduw van de vos-serie Eén
enkele wens kan de wereld veranderen... Deel 1
Eens in de duizend jaar krijgt iemand de kans de
grote Kamidraak aan te roepen en een wens
doen. Maar dat kan alleen als je in het bezit bent
van een geheimzinnige eeuwenoude
perkamentrol. De nieuwe tijd is bijna daar, en
boze krachten zijn eropuit om de rol in handen
te krijgen... Yumeko is een meisje met een
gevaarlijk geheim. Ze is een shapeshifter,
iemand die van gedaante kan verwisselen, iets
wat niemand mag weten. In de tempel waar ze is
opgegroeid, is ze veilig, tot de tempel op een dag
in brand wordt gestoken en alle bewoners in de
vlammen omkomen. Behalve Yumeko. Zij kan
nog net op tijd ontsnappen, mét de grootste
schat van de tempel: een stuk van de
eeuwenoude perkamentrol. Yumeko weet nu wat
haar te doen staat. Tegen iedere prijs moet ze de
rol in veiligheid brengen, zelfs als ze daarvoor
haar leven op het spel moet zetten.
Tijdbom Joelle Charbonneau 2018-12-05 Een
exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de
auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana,
Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en
nacht. Maar deze verschillen doen er niets meer
toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten
in hun school. Als ze er via de radio achter
komen dat de aanslagpleger zich mogelijk nog
steeds in het schoolgebouw bevindt, zien ze zich
ondanks hun verschillen gedwongen samen te
werken in een poging het er levend vanaf te
brengen. Het fragiele bondgenootschap komt
onder zware druk te staan en dreigt te
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verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de
overhand lijken te nemen. Wie zegt dat één van
hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?
Zolang het duurt Abbi Glines 2017-12-21
Derde deel uit de populaire Sea Breeze-serie
Low heeft het hart van Cage gebroken nadat ze
een relatie met Marcus in Alleen voor haar. Het
leven van Cage begon langzaamaan van de rails
te raken, eindigend in een arrestatie voor
beschonken rijden. Om zijn baseballbeurs te
kunnen behouden - het enige waar hij naast Low
om geeft - moet Cage een zomerbaantje zien te
vinden. Weg van Sea Breeze. Op een boerderij,
met een hoop koeien en zonder hete meisjes.
Misschien is dat wat Cage nodig heeft om alles
weer op orde te krijgen. Maar de eigenaar van
de boerderij blijkt een knappe maar chagrijnige
dochter te hebben. Cage ziet een hoop geheimen
en verdriet in haar ogen. Hij wil niets liever dan
haar zowel mentaal als fysiek uitkleden in de
schuur, maar is hij wel klaar voor de
consequenties?
Olivier Twist Charles Dickens 1840
Skinny-Dipping Melissa de la Cruz 2013-05-07
Mara, Eliza, and Jacqui are back in the
Hamptons for another summer of beaches, boys,
and—oh, yeah—babysitting in this second book

in the Beach Lane series. Back in the Hamptons
for another summer, Mara, Eliza and Jacqui have
to deal with the fallout of how they spent their
winters. Mara dumped Ryan, but now wants him
back. Unfortunately, he may have moved on. To
Eliza. Eliza is worried about Mara finding out
about her recent fling—but also about what
Jeremy will think. And Jacqui is eyeing the
Perrys’ new au pair, Philippe. Too bad she’s
sworn off boys… If the girls want to keep their
jobs, they have to get their love lives under
control—or they’ll be on the first bus out of the
Hamptons. The Beach Lane series is created by
Alloy Entertainment, producer of bestselling
teen and middle grade series including The
Sisterhood of the Traveling Pants, Gossip Girl,
The Vampire Diaries, and Pretty Little Liars.
Originally published as part of the Au Pairs
series.
Cassette Books Library of Congress. National
Library Service for the Blind and Physically
Handicapped
Teen Chick Lit Christine Meloni 2010 An
annotated bibliographic guide to teen chick lit
contains approximately five hundred titles listed
by genre and sub-genre.
The Publishers Weekly 2005
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