The Fair Fight Anna Freeman
As recognized, adventure as capably as experience virtually
lesson, amusement, as with ease as concord can be gotten by just
checking out a books The Fair Fight Anna Freeman in addition
to it is not directly done, you could give a positive response even
more around this life, more or less the world.
We have the funds for you this proper as capably as easy way to
acquire those all. We have enough money The Fair Fight Anna
Freeman and numerous ebook collections from fictions to
scientific research in any way. along with them is this The Fair
Fight Anna Freeman that can be your partner.

Five Days of Fog Anna
Freeman 2018-11-15 'A
cinematic, rogueish, and
utterly entertaining pageturner by the queen of feisty
historical women. Goes down
in one jewel-fisted slug' Abigail
Tarttelin, author of DEAD
GIRLS 'A gripping, greasy,
gritty thriller' Red 'An
exceptional work of historical
fiction' NetGalley 'Based on the
real-life, all-female gang, the
Forty Elephants, FIVE DAYS
OF FOG is told with verve and
style' Bookseller 'My mum
the-fair-fight-anna-freeman

always said, a fistful of rings is
as good as a knuckleduster' As
the Great Smog falls over
London in 1952, Florrie Palmer
has a choice to make. Will she
stay with the Cutters, a gang of
female criminals who have
terrorized London for years
and are led by her own
mother? Or leave it all behind
to make a safer, duller life with
the man she loves? And what
will she do if she's too crooked
to go straight, and too good to
go bad? Over the next five
days, Florrie will have to find
her own path and the courage
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to stumble along it - in a fog so
thick that she can't see her
own feet. Following the last
days of a crumbling female
gang in post-war London, this
is a story of family, of love, of
finding your way, and of
deciphering a route through
the greyest areas of morality.
Praise for THE FAIR FIGHT:
'The Fair Fight is a hugely
exciting and entertaining
novel, written with warmth,
charm, authority and, above
all, terrific flair. I loved it'
Sarah Waters 'This storming
debut is fiction at its most
absorbing. It'll be first in line
for Freeman's next offering'
Stylist 'A brilliant, bold and
unforgettable debut. Freeman
transports us to a history we'd
never have imagined and
makes it viscerally real' Nathan
Filer
Onze eindeloze dagen Claire
Fuller 2016-02-16 Dit is het
verhaal van Peggy Hillcoat, in
1975 acht jaar oud. Tijdens de
zomer van dat jaar gaat ze
vaak kamperen met haar vader,
luistert ze eindeloos naar haar
favoriete plaat van The Railway
Children en naar het
the-fair-fight-anna-freeman

betoverende pianospel van
haar moeder. Na een
familiecrisis die Peggy pas veel
later zal begrijpen, neemt haar
vader James, een zogenaamde
‘survivalist’, haar mee van
Londen naar een hut ergens
diep in de bossen van Europa.
Hij vertelt Peggy dat de wereld
is vergaan. Ze zullen met zijn
tweeën moeten zien te
overleven. En zo bestaat haar
leven ineens alleen nog uit een
zelfgebouwde piano die geen
geluid maakt, een bos waarin
alles wat groeit gebruikt wordt
om van te leven en een klein
houten huisje dat Alles is.
Negen jaar lang is Peggy voor
de buitenwereld verdwenen.
‘Beeldschoon en bijzonder.
Vanaf de eerste zin grijpt dit
verhaal je bij de keel.’ – The
Sunday Times ‘Een triomf...
Fuller heeft een meesterlijk,
spannend sprookje voor
volwassenen geschreven.’ –
The Times ‘Fuller beschrijft de
natuur bedwelmend mooi, in al
haar schoonheid en
wreedheid.’ – Independent
Ik was getrouwd met een
communist Philip Roth
2021-04-22 Een onvergetelijke
2/24

Downloaded from
talerka.tv on October 5,
2022 by guest

roman over wreedheid, verraad
en wraak Hoorspelacteur Iron
Rinn (geboren als Ira Ringold)
is een populair artiest. De bijna
twee meter lange autodidact is
zijn carrière begonnen als
slotengraver. Maar hij is ook
communist: zijn ideaal, zijn
hartstochtelijk verlangen, is
het verbeteren van de wereld.
Als hij na de Tweede
Wereldoorlog het leger verlaat,
is de heksenjacht op de
communisten begonnen. Ook
Iron Rinn belandt op de zwarte
lijst en daarmee valt zijn leven
in scherven. Op weg naar zijn
politieke catastrofe trouwt Iron
met de beeldschone Eve Frame
(geboren als Chava Fromkin),
een aanbeden ster uit de tijd
van de stomme film en nu de
beroemdste hoorspelactrice
van het land. Hun huwelijk
ontwikkelt zich van een
opwindende, romantische idylle
tot een deprimerend
melodrama. En door Eves
opzienbarende onthulling aan
een roddelcolumnist dat haar
man ‘gespioneerd’ heeft voor
de Sovjet-Unie, ontstaat er een
nationaal schandaal.
Sport der koningen C.E.
the-fair-fight-anna-freeman

Morgan 2017-02-23 De familie
Forge is een van de oudste en
meest trotse families in
Kentucky, even mythisch als de
geschiedenis van het Zuiden.
Henry Forge, erfgenaam van
een van de eerste kolonisten
die de reis naar het Westen
aandurfden, is tomeloos
ambitieus en besluit de koers
van de familieboerderij te
wijzigen: hij gaat paarden
fokken. Hij werkt samen met
zijn dochter Henrietta, hoewel
dit vaak botst met haar eigen
verlangens en dromen. Het
conflict escaleert wanneer
Allmon Shaughnessy, een
zwarte man die net is
vrijgekomen uit de gevangenis,
aan het werk gaat in de stallen.
Door zijn aanwezigheid komen
de gruwelen aan het licht die
zich in het verleden rond de
boerderij hebben afgespeeld.
Samen probeert het drietal een
nieuwe toekomst te scheppen,
een die niet blijft herinneren
aan het bloedige verleden van
de staat Kentucky.
The Boxing Baroness Minerva
Spencer 2022-10-25 Perfect for
fans of Julia Quinn’s Bridgerton
books, this newRegency-set
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romance series features
heroines of questionable birth,
but possessing typically male
skills—the first of which is
based on the real-life “Boxing
Baroness” and her imagined
romance with an infuriating
duke. A new generation of
readers will delight in this
witty, thought provoking,
always entertaining novel by
critically acclaimed author
Minerva Spencer. Magnetic
and educated, Marianne
Simpson has the manner of a
lady and the looks of a lover,
not a fighter. Neither of which
explains her occupation as a
boxer in her uncle’s circus,
Farnham’s Fantastical Female
Fayre. Nonetheless, when St.
John Powell, the exquisitely
handsome Duke of Staunton,
begins turning up at her shows,
she finds herself dangerously
distracted by the powerful
peer’s mysterious presence.
With her safety at stake,
Marianne’s days in the ring are
numbered. But how long can
she fight her attraction to the
man the ton calls Lord
Flawless? St. John Powell
doesn’t just want Marianne
the-fair-fight-anna-freeman

Simpson, he needs her … to
rescue his brother, who is
being held for ransom by a
treasonous English baron—the
man all of Britain knows as the
Rake of Rakes. No matter how
little Marianne wants to see
her duplicitous ex-lover, the
man responsible for the
humiliating nickname the
Boxing Baroness, St. John must
convince her. Even if it means
climbing into the ring with the
beautiful boxer and taking
everything she’s got . . . Praise
for Minerva Spencer’s Rebels
of the Ton series “Brilliantly
crafted . . . an irresistible
cocktail of smart
characterization, sophisticated
sensuality, and sharp wit.”
—Booklist (STARRED REVIEW)
“Sparkling . . . impossible not
to love.” —Popsugar
Ooit, misschien Lauren Graham
2013-10-03 Franny Banks had
zichzelf drie jaar de tijd
gegeven om het te gaan maken
als actrice. Nu gaan de laatste
drie maanden in. Ze kwam ooit
naar New York met dromen
over Broadway, maar haar
fanclub telt nog maar twee
leden (haar huisgenoten Jane
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en Dan) en om haar huur te
betalen werkt ze als
serveerster in een Comedy
Club. Franny wil haar droom
om de volgende Diane Keaton
of Meryl Streep te worden nog
niet laten varen. Maar haar
bankrekening slinkt, haar
agent belt niet meer, en haar
vader wil eigenlijk dat ze naar
huis komt om met haar
geweldige ex-vriend te
trouwen. Franny besluit nog
één laatste poging te wagen
om ‘ooit’ te veranderen in ‘nu’.
Schim en schaduw : (dl.1)
Leigh Bardugo 2014 Wanneer
Alina de gave van het licht
blijkt te hebben, wordt ze
opgeleid tot Grisha. Hun leider,
de Duistering lijkt begaan met
het volk van Ravka. maar heeft
stiekem andere plannen. Vanaf
ca. 15 jaar.
De pianostemmer Daniel
Mason 2009-10-31 Het is
oktober 1886 als Edgar Drake
een vreemd verzoek van het
Britse ministerie van Oorlog
bereikt. Hij krijgt de opdracht
om zijn vrouw en zijn rustige
leventje in Londen vaarwel te
zeggen en naar de jungle van
Birma te reizen, waar een
the-fair-fight-anna-freeman

bijzondere Erard-vleugel
gerepareerd moet worden. De
piano is van Anthony Carroll,
een arts in het Briste leger die
er nogal onorthodoxe
methoden op na houdt om de
vrede te bewaren met de
vijandige vorsten in de
zuidelijke Shan-staten: door
zijn liefde voor poëzie, muziek
en studie met hen te delen.
Voorlopig zorgt deze aanpak
voor rust in het gebied, maar
die roept tegelijkertijd vragen
op bij Carrolls superieuren
over zijn loyaliteit. Op zijn reis
naar Birma - via Europa, de
Rode Zee en India - ontmoet
Edgar profeten en dieven,
soldaten en verhalenvertellers,
en een fascinerende vrouw die
net zo ongrijpbaar blijkt te zijn
als de arts. Op de grote
rivieren en in de verlaten
steden van Birma krijgt Edgar
te maken met meer mysteries
en gevaren dan hij zich ooit
had kunnen voorstellen. Echo's
van Heart of Darkness en The
English Patient weerklinken in
deze sensuele roman over
mythes en bevlogenheid, passie
en avontuur. "[...] prachtige
evocaties van het Birmeese
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landschap. NRC Handelsblad
Dagen zonder eind Sebastian
Barry 2016-12-06 De
zeventienjarige Thomas
McNulty en zijn wapenbroeder
John Cole nemen dienst in het
Amerikaanse leger om aan de
honger te ontsnappen. Eerst
dient de strijd tegen de
indianen zich aan en
vervolgens de Burgeroorlog.
De jongens worden
geconfronteerd met de
verschrikkingen van de oorlog
en hun medeplichtigheid laat
diepe sporen na. Desondanks
beleven ze, zo voelen ze dat
zelf althans, sprankelende
dagen zonder eind. Sebastian
Barry werkt gestaag voort aan
een reeks onafhankelijk van
elkaar te lezen romans waarin
hij één familie, zijn eigen, op de
voet volgt. Door de verhalen
van meerdere generaties te
vertellen brengt hij de
geschiedenis van de Ieren in
kaart.
Als je het licht niet kunt zien
Anthony Doerr 2015-01-07 Een
blind meisje te midden van het
geweld van de Tweede
Wereldoorlog Voor alle
liefhebbers van De boekendief
the-fair-fight-anna-freeman

'Anthony Doerr heeft een
nieuwe maatstaf gehanteerd
voor wat een verhaal met je
kan doen.' Dave Eggers De
jonge Marie-Laure is blind. Ze
woont met haar vader in Parijs
naast het Natuurhistorisch
Museum, waar hij werkt als
curator. Als Marie-Laure twaalf
is bezetten de nazi's Parijs en
vader en dochter vluchten naar
het Bretonse Saint-Malo. Ze
hebben de grootste en meest
waardevolle schat van het
museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis
samen met zijn jongere zusje
Jutta. Werner belandt bij de
Hitlerjugend en wordt
vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij
tenslotte in Saint-Malo terecht,
waar zijn verhaal en dat van
Marie-Laure samenkomen.
Anthony Doerr heeft met zijn
werk al vele gerenommeerde
literaire prijzen gewonnen. Hij
schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de
internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd
en waarvan de filmrechten zijn
verkocht aan 20th Century Fox.
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Anthony Doerr woont met zijn
vrouw en twee jonge zoons in
Boisse, Idaho. 'Zijn
imponerende gevoel voor detail
en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco
Chronicle 'Doerr schildert met
een rijk prozapalet dat
resoneert als een klok en lang
blijft hangen in je hoofd.' Daily
Mail 'Absoluut betoverend.'
The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één
enkele alinea.' The Times
De vrouw van de theeplanter
Dinah Jefferies 2016-08-09
'Mijn ideale boek; mysterie,
liefde, liefdesverdriet en
vreugde - ik kon het niet
wegleggen.' Santa Montefiore
Wanneer de negentienjarige
Gwendolyn Hooper trouwt met
de rijke, charmante Laurence,
popelt ze om bij hem op zijn
theeplantage te gaan wonen.
Vol optimisme verruilt ze
daarom het vertrouwde Londen
voor het platteland van Sri
Lanka. Het leven daar blijkt
echter niet te zijn wat Gwen
ervan had gehoopt. Laurence,
plotseling stil en afstandelijk,
maakt lange dagen, waardoor
Gwen voornamelijk op zichzelf
the-fair-fight-anna-freeman

is aangewezen. Terwijl ze de
plantage haar thuis probeert te
maken, stuit ze op relicten uit
een mysterieus verleden:
gesloten deuren, een vergeelde
bruidssluier en een verborgen
en overwoekerde grafsteen. Als
ze Laurence confronteert met
haar ontdekkingen slaat het
noodlot toe, en komt Gwen
voor een onmogelijke keuze te
staan. De vrouw van de
theeplanter is een
onvergetelijk, meeslepend
verhaal dat zich afspeelt in Sri
Lanka tijdens de jaren twintig
en dertig, over een jonge
vrouw die een keuze moet
maken tussen haar
plichtsgevoel als echtgenote en
haar instinct als moeder. 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. Pas recentelijk
publiceerde ze haar eerste
roman, Het afscheid van de
tropen, en een jaar later haar
tweede, De vrouw van de
theeplanter. Dinah Jefferies
woont met haar man in
Gloucestershire. 'Een
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aangrijpend verhaal over
liefde, jaloezie, hebzucht en
tragedie.' WOMAN&HOME
'Rijk en ongelooflijk levensecht.
De vrouw van de theeplanter is
historische fictie op haar best.
Gewoonweg betoverend.' THE
SUNDAY EXPRESS
Wake voor een onbekende
Anna Hope 2015-01-26 Wake
voor een onbekende is het
aangrijpende verhaal van drie
onvergetelijke vrouwen die niet
vochten, maar toch gewond
raakten. Hettie, Evelyn en Ada
proberen hun verdriet na de
Eerste Wereldoorlog ieder op
hun eigen manier een plek te
geven. Dan wordt in een reis
van vijf dagen het lichaam van
de Onbekende Soldaat van de
Franse slagvelden naar de
erebegraafplaats in Engeland
gebracht. De oorlog is voorbij
en het leven lijkt verder te
gaan, maar in deze vijf dagen
staat iedereen stil bij de
emotionele herinneringen aan
de allesverwoestende tragedie
en vooral aan de dierbaren die
achterbleven in de oorlog. Het
leven van de jonge Hettie
Burns wordt getekend door
haar getraumatiseerde broer
the-fair-fight-anna-freeman

en verbitterde moeder. De
dertigjarige Evelyn Montfort
verloor haar verloofde in de
oorlog en kan haar broer, die
wel van het front terugkeerde,
niet meer onder ogen komen.
Ada Hart wordt nog dagelijks
gekweld door herinneringen
aan haar overleden zoon.
Kunnen de drie vrouwen zich
verzoenen met hun tragische
lot of zullen de pijnlijke
gevolgen van de oorlog voor
eeuwig bij hen blijven?
De meisjes van Ravensbruck
Anna Ellory 2020-03-17 Anna
Ellory vertelt in het
aangrijpende De meisjes van
Ravensbrück over liefde, de
duisternis van de Holocaust en
de hoop op overleven.
Bestseller in Engeland. 1989,
Berlijn. De Muur is gevallen en
Berlijn viert feest. Miriam is uit
een lastig huwelijk gevlucht om
voor haar stervende vader
Henryk te zorgen. Ze voelt zich
schuldig dat ze hem al jaren
maar heel weinig heeft gezien;
hij was het niet eens met haar
huwelijk. Dan ziet ze tijdens
het verzorgen een
kamptatoeage op zijn arm en
kantelt alles wat ze over hem
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dacht te weten. Hij is niet
Joods, waarom heeft hij dan in
een concentratiekamp gezeten?
Hij heeft nooit een woord
gesproken over de oorlog. Ze
gaat op zoek naar antwoorden
en in zijn spullen vindt ze tot
haar ontzetting een
kampuniform van Ravensbrück,
het vrouwenkamp. Wanneer ze
in de zomen van het uniform
geheime brieven aan haar
vader ontdekt, die daar al 40
jaar verstopt zitten, probeert
ze het mysterie van zijn
verleden te ontrafelen. ‘Ellory's
krachtige debuut... onthult de
verontrustende waarheid over
deze vrouwen en hun kracht,
opoffering en
uithoudingsvermogen. Pak de
zakdoeken er maar bij!’ Heat
Magazine ‘Een buitengewone
en meeslepende roman die me
van begin tot eind in zijn greep
hield en ontroerde.’ Mary
Chamberlain, auteur van De
kleermaakster van Dachau
De zwemmers Julie Otsuka
2022-03-07 Een groep
zwemmers wordt opgeschrikt
door een barst in de bodem van
hun lokale zwembad. Deze
zwemmers zijn onbekenden
the-fair-fight-anna-freeman

voor elkaar; ze delen alleen een
zwembaan (de snelle, langzame
of gemiddelde) en de troost die
ze ieder uit hun ochtend- of
middagbaantjes halen. Een van
deze zwemmers is Alice, die
langzaam haar geheugen
verliest. Voor Alice was het
zwembad een laatste redmiddel
tegen de duisternis van haar
steeds erger wordende
dementie. Zonder het
gezelschap van haar
medezwemmers en de
regelmaat van haar dagelijkse
baantjes, wordt ze
ondergedompeld in verwarring
en chaos, en meegesleurd in
herinneringen uit haar
kindertijd en het JapansAmerikaanse interneringskamp
waarin zij de oorlog
doorbracht. Alice' vervreemde
dochter, die te laat in het leven
van haar moeder terugkeert, is
getuige van haar verwoestende
aftakeling. De zwemmers is een
schrijnend, intiem verhaal over
moeders en dochters, en het
verdriet van een rauw verlies.
Een tour de force van een
dwingende, betoverende en
ontroerende stem.
Eenhoorn op rolletjes Dana
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Simpson 2020-08-11 Een Evi
en eenhoorn-avontuur. Evi is
beste vrienden met eenhoorn.
En dus loopt alles in Evi’s leven
op rolletjes. Met narcisme
(eenhoorn), sarcasme (Evi) en
heel veel humor. Voor heel veel
leeftijden. Dit e-book is een
ePub3-bestand, dus geschikt
voor tablets en de meeste ereaders met een
kleurenscherm (niet geschikt
voor zwart-wit e-readers).
Controleer of uw apparaat dit
bestandsformaat kan
weergeven. Eenhoorn op
rolletjes is het tweede deel in
de hilarische graphicnovelserie
Evi en eenhoorn van Dana
Simpson. Volledig in kleur,
voor meisjes met humor vanaf
8 jaar. Evi is nog steeds beste
vrienden met eenhoorn. En dus
zorgt eenhoorn dat alles in
Evi’s leven op rolletjes loopt,
zoals alleen een eenhoorn dat
kan. Met humor. Dit is de
vriendschap waar iedereen
over wil lezen.
Basisschoolproblemen en de
worsteling om jezelf te zijn,
maar dan vermengd met
narcisme (eenhoorn) en
sarcasme (Evi). Deze serie is
the-fair-fight-anna-freeman

smullen voor heel veel
leeftijden.
Hallo Nu Jenny Valentine
2020-11-19 Ontdek een
onweerstaanbare tijdloze liefde
in Hallo nu van literair talent
Jenny Valentine In Hallo nu
vertelt prijswinnend auteur
Jenny Valentine (Door het vuur,
Gebroken soep, Op zoek naar
Violet Park) een
onweerstaanbaar verhaal over
een tijdloze liefde. Het leven
van Jude staat op z’n kop
wanneer haar moeder haar
baan verliest. Ze verhuizen
naar een saai dorpje aan de
kust, waar ze hun nieuwe huis
moeten delen met een rare
oude man. Meer dan ooit voelt
Jude zich alleen en misplaatst.
Dan verschijnt de ongelooflijk
knappe Novo opeens in het
dorp. Novo is anders, magisch.
Hij is een tijdreiziger en weet
maar al te goed dat ‘nu’
vergankelijk is en dat je niet te
veel energie in een moment
moet steken. Jude en Novo
krijgen een hechte band. Maar
dan gaat alles afschuwelijk mis
en worden ze geconfronteerd
met een onmogelijke vraag:
hoeveel zijn ze bereid op te
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offeren voor de liefde? Jenny
Valentine schrijft
spraakmakende coming-ofageromans. Haar werk is
bekroond met veel
gerenommeerde prijzen,
waaronder de Guardian
Children’s Fiction Prize.
‘Valentines personages zijn
onvergetelijk.’ Mirjam
Noorduijn, NRC Handelsblad
The Fair Fight Anna Freeman
2014-08-28 I sat before my
tambour hoop but I did not
sew. I thought of split lips,
flying teeth and red blood on
white linen. Born in a Bristol
brothel at the end of the
eighteenth century, Ruth
Webber, her toe upon the
scratch, is ready to face all
comers. Lady Charlotte
Sinclair, scarred with small pox
and bullied by her boorish
brother, is on the verge of
smashing the bonds of
convention that have held her
for so long. George Bowden,
without inheritance or title, is
prepared to do whatever it
takes to make his way in the
world. Let the fight begin . . .
Donnybrook Frank Bill
2017-11-18 Donnybrook is een
the-fair-fight-anna-freeman

mengeling van pure
adrenaline, rauwe humor en
het over the top geweld van
Quentin Tarantino en de hick
fiction van Cormach McCarthy
en Donald Ray Pollock. Voor
Jarhead Johnny Earl is er nog
maar één mogelijkheid om eten
te kopen voor zijn gezin en dat
is de Donnybrook in Orange
County winnen. Elk jaar in
augustus komen daar de meest
doorgewinterde bare-knucklevechters bij elkaar voor dit
toernooi. Onder toeziend oog
van een enthousiaste menigte
vol drugs, drank,
weddenschappen en
hamburgers, gaan twintig
mannen elkaar te lijf tot er nog
maar één overeind staat. De
overblijver wint de
ongelofelijke prijs van
honderdduizend dollar. Jarhead
staat bekend als de meest taaie
bokser uit Kentucky en is ervan
overtuigd dat de Donnybrook
zijn weg naar een beter leven
en een ontsnapping aan als zijn
problemen is. Maar er zijn
meer die azen op de
Donnybrook. Chainsaw Angus een gepensioneerde vechter
die de klappen in zijn gezicht
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zat is - en zijn losbandige zus
Liz koken methamfetamine in
een verscholen hut, diep in de
bossen. De Donnybrook is voor
hun een uitgelezen kans om
veel klanten in een keer te
bereiken en een fortuin te
verdienen. Het gaat om zoveel
geld dat Liz zich afvraagt of ze
dat wel met haar broer wil
delen en of ze er niet beter zelf
met het geld vandoor kan gaan.
Frank Bill schetst met scherpe
pen een wereld die stevig
verankerd is in de realiteit,
maar tegelijkertijd niet
onderdoet voor spectaculaire
Hollywoodfilms. Het is dan ook
geen verrassing dat de
filmrechten van deze titel
inmiddels verkocht zijn.
De huisgenoten Sarah Waters
2014-10-21 Water klotste,
hielen wreven over de bodem
van het bad toen mevrouw
Barber erin stapte, gevolgd
door heftiger geplons op het
moment waarop ze zich liet
zakken. Daarna heerste er
stilte, die zo nu en dan werd
onderbroken door het
galmende plik! van een druppel
uit de kraan. Het beeld dat
Frances zich zo-even aan tafel
the-fair-fight-anna-freeman

van haar huurders had
gevormd – grote wankelende
shillingstukken – was louter
door geldzucht ingegeven.
Maar zo was het dus om
huurders te hebben, bedacht ze
terwijl ze achterwaarts met
haar dweil over de tegels
schoof: een merkwaardige,
niet-intieme nabijheid, een van
alle luister ontdaan ogenblik
met niet meer dan een stuk
keuken en een dunne
bijkeukendeur die haar van de
naakte mevrouw Barber
scheidden. Ineens zag ze het
voor zich: rondingen, rood van
de warmte. Het is 1922, en de
situatie in Londen is
gespannen. Veteranen die op
de slagvelden in Europa
hebben gediend zijn
gedesillusioneerd, de vele
werklozen eisen
maatschappelijke verandering.
In Zuid-Londen, in een villa op
stand in Camberwell – een
groot, stil huis, beroofd van
broers, van een echtgenoot,
zelfs van bedienden – zien
mevrouw Wray en haar
alleenstaande dochter Frances
zich genoodzaakt huurders in
huis te nemen. De komst van
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Lilian en Leonard Barber, een
jong echtpaar uit een ander
milieu, zij het met een nette
betrekking, zet de gang van
zaken in de villa volledig op
zijn kop.
Leerjaren in Topeka Ben
Lerner 2019-10-03 In
‘Leerjaren in Topeka’ van Ben
Lerner doet Adam Gordon
halverwege jaren negentig
eindexamen in Topeka, Kansas.
Zijn ouders zijn beroemde
psychotherapeuten; de
gesprekken ’s avonds aan de
eettafel zijn indringend. Op
school geniet Adam enige faam
als debater, als aspirantdichter en als gewichtheffer.
Hij is ook een van de leerlingen
die de zonderlinge klasgenoot
Darren bij wijze van
experiment in hun ‘coole’
kliekje opnemen. Zijn
aanwezigheid op een van de
tienerbacchanalen die Adam in
het weekend bezoekt, zal
desastreuze gevolgen hebben.
‘Leerjaren in Topeka’ is het
wordingsverhaal van ons
huidige politieke moment.
Lerner laat op meesterlijke
wijze zien hoe het nieuwe
rechts zijn oorsprong vindt in
the-fair-fight-anna-freeman

de verveling van een
Amerikaans voorstedelijk
tienerbestaan. Bovenal is dit
het verhaal van een
Amerikaanse familie: van twee
ouders die het beste willen
voor hun enig kind, dat op zijn
beurt nauwelijks kan wachten
om Topeka voorgoed achter
zich te laten.
Blood of eden Julie Kagawa
2013-11-19 Blood of Eden Deel
1 Allie doet het onmogelijke: ze
sterft om te kunnen overleven.
De zeventienjarige Allie moet
zien te overleven in een
verwoeste wereld waarin
vampiers de macht hebben.
Nadat een van haar
voedselstrooptochten haar
bijna fataal is geworden, laat
meestervampier Kanin haar
kiezen: sterven of een vampier
worden. Ze kiest voor het
laatste, en dat brengt weer
heel andere problemen met
zich mee. Wat het betekent om
een vampier te zijn, merkt ze
pas echt als ze verliefd wordt
op de dappere, loyale en zéér
menselijke Zeke. Wat zal er
gebeuren als hij erachter komt
wat ze werkelijk is? Haar hart
mag dan niet meer kloppen,
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maar dat wil niet zeggen dat
het niet gebroken kan
worden...
Glow Ned Beauman
2014-10-14 Uniek talent lost
zijn verwachtingen in. Onder
invloed van de nieuwe drug
glow ziet Raf de romantiek van
het lelijke Zuid-Londen. Rafs
dagen tellen 25 in plaats van
24 uur waardoor hij nooit
helemaal in sync is met de
wereld. Nu hoopt hij dat glow
deze stoornis kan reguleren;
maar het blijkt knap lastig
eraan te komen. Terwijl Raf
driftig op zoek is, verdwijnt zijn
beste vriend Theo. Door de
speurtocht naar Theo en naar
glow belandt Raf in een grootse
samenzwering waarbij een
illegaal radiostation, Birmese
immigranten en een corrupte
mijnexploitant betrokken zijn.
Raf is zijn leven niet zeker en
de effecten van zijn acties
blijken veel verder te reiken
dan zijn opeens zo veilige ZuidLondense uitgaanswereldje. Is
de openingspagina van
Beaumans nieuwe roman wat
overweldigend, al snel sleept
hij je mee in een wurgend
spannende thriller.
the-fair-fight-anna-freeman

Ter voorbereiding op het
volgende leven Atticus Lish
2015-09-15 In de
restaurantkeukens in de
onderbuik van New York
zwoegt Zou Lei, een illegale
immigrante uit de woestijn van
China. De constante angst voor
de immigratiedienst
overschaduwt haar bestaan.
Voor Zou Lei is hard werken
geen keuze, geen stap op weg
naar de Amerikaanse droom
maar een constante strijd om
te overleven, om de honderd
dollar per week bijeen te
sprokkelen die ze betaalt voor
haar hoekje in het piepkleine
appartement dat ze deelt met
vele andere illegalen. Tijdens
een van haar schaarse pauzes
loopt Zou Lei drievoudig
veteraan Skinner tegen het lijf.
Skinners traumatische
ervaringen in Irak hebben
diepe psychische wonden
achtergelaten, en de enige
manieren waarop hij zijn
demonen weet te bedwingen
zijn alcohol en zijn lichaam tot
het uiterste drijven in de
sportschool. Ondanks de
taalbarrière herkennen de twee
iets in de ander, en er ontstaat
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een relatie die een glimp hoop
biedt in hun beider harde
bestaan. Maar de realiteit in dit
New York is allesbehalve een
sprookje, en de
omstandigheden zijn
allesbehalve ideaal. Met Ter
voorbereiding op een volgend
leven heeft Atticus Lish een
verpletterend debuut
afgeleverd; zowel een j'accuse
als een liefdesbrief aan New
York City, een indringend
portret van de onderkant van
New York, waar de
Amerikaanse Droom voor
immigranten en
oorlogsveteranen onbereikbaar
lijkt.
De dood van Harriet Monckton
Elizabeth Haynes 2020-02-04
1843. Harriet Monckton wordt
dood aangetroffen. Vergiftigd
of door eigen hand? Ze bleek
verwikkeld te zijn in diverse
relaties maar ook haar goede
vriendin Frances is verdachte
in deze zaak. Elizabeth Haynes
heeft met De dood van Harriet
Monckton haar meesterwerk
geschreven. In november 1843
wordt de 23-jarige lerares
Harriet Monckton dood
gevonden achter de kapel in
the-fair-fight-anna-freeman

Bromley die ze regelmatig
bezocht. Het dorp is geschokt,
helemaal wanneer het
autopsierapport vermeldt dat
ze zwanger was. Harriet bleek
verwikkeld te zijn in relaties
met ten minste drie mannen,
maar ook haar goede vriendin
Frances wordt gezien als
verdachte in deze moordzaak.
Wie heeft Harriet vermoord en
wie is de vader van haar
ongeboren kind? Elizabeth
Haynes schreef vier
psychologische thrillers die
wereldwijd vertaald zijn en
waarvoor ze diverse prijzen
won. De dood van Harriet
Monckton is gebaseerd op
historische feiten.
Weg naar huis Yaa Gyasi
2017-01-20 Twee halfzussen,
Effia en Esi, groeien apart van
elkaar op in het achttiendeeeuwse Ghana. Effia wordt
uitgehuwelijkt aan een
Engelsman, om vervolgens in
weelde te leven. Esi wordt
gevangengenomen, verkocht
als slaaf en op de boot naar
Amerika gezet. Weg naar huis
vertelt over de levens van de
nakomelingen van Effia en Esi
in de daaropvolgende
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driehonderd jaar. Yaa Gyasi
beweegt zich vrijelijk door de
geschiedenis en tussen twee
continenten - van de
stammenstrijd en slavernij in
Ghana naar de Burgeroorlog in
Amerika, en van de
kolenmijnen in het zuiden van
de Verenigde Staten naar de
volksverhuizingen richting
Manhattan in de twintigste
eeuw - en schetst zo een
krachtig en indringend portret
van volken in beroering.
Ceders in de sneeuw David
Guterson 1996 Vlak na de
Tweede Wereldoorlog staat een
Amerikaanse visser van
Japanse afkomst terecht op
beschuldiging van moord
waardoor oude wonden
openrijten en de haat tegen
Japanners opnieuw oplaait.
Radslag Jennifer DuBois
2014-04-17 Lily Hayes vertrekt
naar Buenos Aires om daar een
half jaar te studeren. Bij
aankomst is ze meteen
gefascineerd door alles wat ze
ziet. Haar kamergenote Katy is
een beetje saai, maar Lily is
niet naar Buenos Aires
gekomen om met andere
Amerikanen vrienden te
the-fair-fight-anna-freeman

worden. Vijf weken later is
Katy op gruwelijke wijze
vermoord in hun huis en Lily is
de hoofdverdachte. Haar vader
komt direct over, overtuigd van
haar onschuld, maar naarmate
de zaak vordert, duiken er
misleiding, geheimen en
verdacht DNA op. Wie is Lily
Hayes eigenlijk? Radslag is met
een spitsvondigheid en lef
geschreven die doen denken
aan Donna Tartts De verborgen
geschiedenis. `Zowel
psychologisch als stilistisch
heel knap en de personages
raken je diep. The New York
Times Book Review `Een
diepgravende karakterstudie
die een filosofisch niveau
bereikt. Booklist Starred
Review `Zo veel pagina s per
minuut heb ik nog nooit
gelezen! Marie Claire Jennifer
duBois (1983) studeerde
politicologie, filosofie en
literatuur en gaf les aan
Stanford University. Ze schreef
artikelen voor onder andere
Playboy en The Wall Street
Journal. Tegenwoordig geeft ze
les aan Texas State University.
De meermin en de
courtisane Imogen Hermes
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Gowar 2018-06-01 op een
septemberavond in 1785 krijgt
koopman Hancock urgent
bezoek van een van zijn
kapiteins: hij heeft diens schip
verkocht in ruil voor een
meermin, dat onweerstaanbaar
mysterieuze wezen van de zee.
Geruchten verspreiden zich
razendsnel door de haven, koffi
ehuizen, salons en bordelen:
iedereen wil het wonder
aanschouwen! Door de
meermin dringt Hancock zelfs
door tot de fi ne fl eur van
Londen en op een opulent feest
ontmoet hij Angelica Neal, oh,
de meest begerenswaardige
aller vrouwen... en een zeer
vaardige courtisane. Hun
onwaarschijnlijke liaison stuurt
hun leven een riskante kant op.
In deze verrukkelijke, uiterst
geslaagde debuutroman met
veel oog voor schitterende
details onderzoekt Imogen
Hermes Gowar wat klasse,
familie en vrouwzijn betekende
in het Londen van de
achttiende eeuw.
Ontheiligd Tim Lahaye
2018-01-03 Nicolae Carpathia,
de Antichrist, ontheiligt de
herbouwde tempel en roept
the-fair-fight-anna-freeman

zichzelf tot god uit. Daarmee
verbreekt hij het zevenjarige
verbond met Israël en
ontketent hij de vreselijke
toorn van God. De Grote
Verdrukking - de laatste
drieënhalf jaar van de
Verdrukking - is begonnen...
De Vaticaanse moorden David
Hewson 2009-10-31 Vaticaan,
waar een bankschandaal een
strijd heeft ontketend onder de
kardinalen. Een zeer
verdienstelijk boek sterk
genoeg om uit te kijken naar de
volgende delen. ****
Thrillergids Vrij Nederland
Mooi opgebouwde, spannende
sfeervolle thriller, met de jonge
Nic Costa als veelbelovende
sympathieke nieuwe held NBD
Gestrand Sarah Goodwin
2022-03-25 Gestrand van Sarah
Goodwin is een
adembenemende en
beklemmende, psychologische
thriller over leugens, geheimen
en overleven ten koste van
alles. Voor de lezers van Lucy
Foley en Ruth Ware Gestrand
van Sarah Goodwin is een
beklemmende,
razendspannende thriller die je

17/24

Downloaded from
talerka.tv on October 5,
2022 by guest

ademloos achterlaat. Wat
begint als het avontuur van
hun leven eindigt in moord.
Nadat ze een jaar hebben
overleefd op een onbewoond
Schots eiland voor een
realityprogramma, wachten
acht mensen op een strand op
de boot die hen eindelijk komt
ophalen. De zon zakt al achter
de horizon, maar er is nog geen
boot te zien. Hebben ze de
dagen verkeerd geteld? Een
dag verstrijkt, en nog een, en
nog steeds komt er niemand.
De paniek slaat toe. Zijn ze
bewust achtergelaten? De sfeer
binnen de groep was al
gespannen maar bereikt een
nieuw dieptepunt en de groep
valt uit elkaar. En voor Maddy,
toch al het buitenbeentje,
wordt het nog veel, veel
erger... Gestrand van Sarah
Goodwin is een
adembenemende thriller over
leugens, geheimen en
overleven ten koste van alles,
waarin de lezer keer op keer op
het verkeerde been wordt
gezet. Perfect voor de fans van
Lucy Foley, Sarah Pearse en
Ruth Ware. Enkel
vijfsterrenlezersreacties op
the-fair-fight-anna-freeman

Goodreads: 'Onwerkelijk goed!'
'Soms werd het zó
claustrofobisch dat ik naar
adem moest happen!'
'Beangstigend, sfeervol en
heel, heel donker. In één
woord: waanzinnig!'
De laatste brief Sarah Blake
2013-11-07 1940. De
Amerikaanse radiojournaliste
Frankie Bard verslaat vanuit
Londen als eerste vrouw de
oorlog. Terwijl er elke nacht
bommen vallen en joodse
vluchtelingen in paniek door
Europa vluchten, probeert
Frankie het juiste verhaal te
vinden dat Amerika tot actie
zal bewegen. Aan de andere
kant van de oceaan, in
Franklin, Massachusetts,
luistert Iris James naar
Frankies uitzendingen. Ze weet
dat het een kwestie van tijd is
voor de oorlog ook haar dorp
bereikt en als hoofd van het
postkantoor ziet ze het als haar
taak om andermans geheimen
te bezorgen en te bewaren.
Ook het doktersechtpaar Will
en Emma Fitch luistert elke
avond naar Frankie. Wanneer
Will besluit haar woorden ter
harte te nemen en naar het
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front te gaan, botsen de levens
van de drie vrouwen op
onverwachte wijze. De laatste
brief is een verhaal over sterke
vrouwen, de impact van oorlog
en het belang van nieuws. Zelfs
nieuws dat de geadresseerde
nooit bereikt...
Vertrek van station Atocha
B. Lerner 2012-08-10 De jonge
dichter Adam Gordon heeft een
prestigieuze beurs gekregen
om in Madrid onderzoek te
doen, maar hij vult zijn dagen
liever met blowen en zwerven
door het Prado. Adam verlangt
naar een diepgaande,
kunstzinnige ervaring en is
voortdurend op zoek naar de
ver banden tussen kunst en
taal, waarheid en
werkelijkheid. Als er een
aanslag wordt gepleegd op het
treinstation Atocha moet Adam
echter kiezen of hij deel wordt
van deze historische
gebeurtenissen, of dat hij vanaf
de zijlijn blijft toekijken. Deze
debuutroman van Ben Lerner
(1979) werd onder andere door
The Wall Street Journal, The
Guardian en The New Yorker
uitgeroepen tot een van de
beste romans van het jaar, en
the-fair-fight-anna-freeman

werd bekroond met The
Believer 2012 Book Award.
Muren van verraad Nova Ren
Suma 2015-07-29 'Een
realistisch boek met
bovennatuurlijke elementen die
ontaarden in een naargeestig,
pijnlijk, maar prachtig einde
dat de rillingen over je rug
doet lopen.' - Kirkus Reviews,
starred review 'Suma
excelleert in surrealistische,
verontrustende verhalen in een
levendige stijl, en deze
psychologische thriller is geen
uitzondering. Een
beangstigend, fantastisch
boek.' – Booklist, starred
review Een veroordeelde
moordenares en een
topballerina in spe. Wat
hebben ze met elkaar gemeen?
Muren van verraad is het
verhaal van een meisje met een
veelbelovende toekomst voor
zich. Haar leven draait in één
tragische middag van
veelbelovend naar uitzichtloos.
Het verhaal wordt verteld door
Amber en Violet: de een zit in
een jeugdgevangenis, de ander
is een danseres met een mooie
toekomst. Op het eerste
gezicht zijn ze complete
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vreemden die niets met elkaar
gemeen hebben. Amber zit vast
in Aurora Hills, een beveiligde
jeugdinrichting. Als op een
nacht alle sloten openspringen,
ontstaat er totale gekte onder
de 42 meisjes die er hun straf
uitzitten. De een grijpt haar
kans om te ontsnappen, de
ander weet niet wat ze met de
nieuw verworven vrijheid
aanmoet. Violet is een danseres
die op het punt staat naar New
York City te vertrekken om
daar door te breken. Hoewel ze
egoïstisch en met zichzelf
ingenomen is, kan ze de dood
van haar vriendin Orianna niet
vergeten. Niet omdat ze zich
schuldig voelt, maar vanwege
het mogelijke effect ervan op
haar huidige leven en haar
dansopleiding aan het
prestigieuze Juilliard.
Langzaam wordt duidelijk dat
Amber en Violet nauw met
elkaar verbonden zijn door
Orianna. Ook zij had een
glorieuze toekomst als
ballerina voor zich liggen, maar
anders dan Violet moet ze
knokken voor elke kans in het
leven. Desondanks is Violet
jaloers op Ori, wetende dat zij
the-fair-fight-anna-freeman

niet het natuurlijke talent voor
ballet van Ori heeft. Als er twee
concurrentes worden
vermoord, belandt Ori in
Aurora Hills. Krijgt een
schuldige uiteindelijk altijd
haar verdiende straf? Of zal
een onschuldige voor altijd de
last van de schuld blijven
dragen? Nova Ren Suma is
auteur van diverse Young
Adult-boeken. Ze heeft voor
diverse uitgeverijen gewerkt,
geeft YA-schrijfworkshops en
woont in New York.
Primaten van Park Avenue
Wednesday Martin 2015-10-01
Direct op nummer 1 op The
New York Times-bestsellerlijst
Wednesday Martin heeft
moeite met inburgeren
wanneer zij met haar man in de
Upper East Side in New York
gaat wonen. Haar man groeide
er op, maar zij komt uit een
kleine stad in Michigan en kan
haar draai niet vinden. Totdat
ze besluit haar vakkennis –
antropologie, met een
specialisatie in instinctgedrag –
toe te passen op de dames in
haar nieuwe omgeving. Opeens
valt alles op zijn plek. Het
snobistische optreden van de
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moeders op het schoolplein
heeft veel weg van het gedrag
van bavianen. Martins eigen
obsessie met het scoren van
een Hermès Birkin-tas lijkt
plotseling volkomen logisch:
het is een manier om hogerop
te komen binnen de roedel. Zo
begint ze aan een studie naar
patronen, rituelen, decorum,
mutilatie en paringsgedrag bij
deze uitzonderlijke stam. En
onvermijdelijk ontdekt ze wat
de waarde is van vriendschap
bij deze dames wanneer puntje
bij paaltje komt. Haar
bevindingen zijn slim,
provocerend en verrukkelijk
onverwacht. Elke stad kent zijn
eigen Upper East Side en in de
memoires van Wednesday
Martin zullen lezers over de
hele wereld de vreemde
conventies en het wanhopige
verlangen er deel van uit te
maken, herkennen. Aan de
andere kant: moeders blijven
moeders, en ook de dames van
de Upper East Side streven
naar veiligheid, geluk en
succes voor hun kind. En geen
enkele villa of dure SUV kan
een kind beschermen tegen
emoties als angst en verlies.
the-fair-fight-anna-freeman

‘Vermakelijk, opmerkzaam en
verrukkelijk evil. [...] Martin
geeft een kijkje in de
beschaafde, maar krankzinnige
wereld van de Upper East Side.
Hoewel we de rijken vaak
genoeg benijden, herinnert
Primaten van Park Avenue ons
aan het feit dat ook zij iedere
dag moeten vechten voor hun
plekje op de sociale ladder.’
The New York Times Book
Review ‘Het idee om
sociologisch onderzoek naar
chimpansees toe te passen op
de mensen in je directe
omgeving – zoals Frans de
Waal bijvoorbeeld zijn bonobo’s
observeerde – is werkelijk
geniaal.’ Chicago Tribune
‘Vermakelijk en scherp. Een
tragikomische rondleiding door
deze aparte subcultuur.’ The
Economist
Wat nooit is verteld Elliot
Perlman 2014-01-14 In Wat
nooit is verteld probeert de
jonge Afro-Amerikaan Lamont
Williams iets van zijn leven te
maken, Henryk Mandelbrot
overleefde de Holocaust en
beleeft opnieuw het verleden
op zijn sterfbed en Adam
Zignelik, een docent
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geschiedenis, vecht voor zijn
carrière en grote liefde. De
drie levens komen samen in
een groots verhaal over liefde,
schuld, geheugen en
onverwacht heldendom.
Schokkend, menselijk, briljant
Elliot Perlman ontroert met zijn
roman over de schokkende
gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog en de harde
strijd van Afro-Amerikanen om
burgerrechten. Aan de hand
van onbekend historisch
materiaal leidt Perlman de
lezer van het Europa van net
na de oorlog via de zwarte
burgerrechtenbeweging in de
jaren zestig naar hedendaags
New York. `Uitmuntend.
Schokkend, menselijk en
briljant. The Times `Van een
geweldige rijkdom, boeiend en
gelaagd. Zijn meest krachtige
werk tot nu toe. The
Washington Post `Een
verpletterend aangrijpend
werk dat het verdient om
gelezen en herinnerd te
worden. The Globe and Mail
`Een aangrijpende pageturner.
Publishers Weekly
Tulpen & terpentijn Nina
Siegal 2015-05-15 Amsterdam,
the-fair-fight-anna-freeman

1632 De dief Aris Kindt heeft
een afspraak met de galg. Zijn
lijk zal door de beroemde Dr.
Nicolaes Tulp worden ontleed
tijdens een wetenschappelijke
anatomische les. De jonge
schilder Rembrandt van Rijn
heeft van het Amsterdamse
Chirurgijnsgilde opdracht
gekregen het geheel vast te
leggen. Flora, de vrouw die
zwanger is van Aris, hoopt het
lichaam van haar geliefde te
kunnen redden van de beul.
René Descartes, de
toekomstige Franse filosoof,
wil de dissectie bijwonen in de
hoop het geheim van de
menselijke ziel te begrijpen.
Pia, de hedendaagse
conservator van het
Mauritshuis in Den Haag, doet
een fascinerende ontdekking.
Perfecte moeder Aimee
Molloy 2018-08-21 De angst
van iedere moeder: je baby
verdwijnt terwijl je er even niet
bent Een groep jonge moeders
komt regelmatig samen om bij
te kletsen. Als ze besluiten om
een keer wat te gaan drinken
zonder de kinderen, vindt
iedereen dat een goed idee.
Alleen Winnie, de enige
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alleenstaande moeder van de
groep, staat niet te springen.
Maar uiteindelijk halen ze haar
over en de dames vermaken
zich opperbest. Maar dan slaat
het noodlot toe: Midas, het
zoontje van Winnie, wordt uit
zijn wiegje gestolen. De politie
lijkt er vanaf dag 1 een potje
van te maken, dus de vrouwen
nemen het heft zelf in handen:
wat is er gebeurd en waar is de
baby? Maar ook de media
begint zich te bemoeien met
het verdwenen kind en vooral
met moeder Winnie. De vragen
stapelen zich op. Wie zijn de
vrouwen van deze
vriendinnenclub? Welke
geheimen houden ze achter?
Kennen ze elkaar eigenlijk wel
goed genoeg? En is de moeder
wel zo onschuldig? De pers
over Perfecte moeder:
‘Eindelijk, een boek om de
informele thriller trilogie die
begon met Gone Girl en Het
meisje in de trein te voltooien.
Daar komt nu: Perfecte
moeder, met straks als
producent en in de hoofdrol
Kerry Washington.’ Vanity Fair
‘Voor liefhebbers van slimme
thrillers in de stijl van Gillian
the-fair-fight-anna-freeman

Flynn zal dit boek moeder
overal koude rillingen
bezorgen.’ Library Journal,
starred review
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,
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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.
De dieren van Lockwood
Manor Jane Healey 2020-09-24
Geheimen en gekte in een
mysterieus Engels landhuis
Augustus 1939. Vanwege het
uitbreken van de oorlog krijgt
de dertigjarige Hetty
Cartwright de opdracht om alle

the-fair-fight-anna-freeman

opgezette dieren van een
natuurhistorisch museum in
Londen te evacueren naar
Lockwood Manor. Het oude
vervallen landhuis is echter
volledig ongeschikt als
bewaarplaats voor de
waardevolle collectie. De
driftbuien van Lord Lockwood
en een plaag van muizen en
ratten bezorgen Hetty
slapeloze nachten. Maar als de
dieren op onverklaarbare wijze
verplaatst worden, of zelfs
compleet verdwijnen, begint
Hetty helemaal onrustig te
worden. Ze heeft het gevoel
dat iets, of iemand, haar door
de donkere gangen
achtervolgt. Lucy, de dochter
van Lord Lockwood, lijkt de
sleutel te zijn tot alle geheimen
van Lockwood Manor. Ze heeft
last van ernstige
paniekaanvallen en woont, na
de dood van haar moeder, al
jaren afgezonderd in het oude
landhuis.
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