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Dear Cancer Love Victoria A Mum S Diary Of Hope
Looks at the lives of Queen Victoria's eldest daughter, Vicky, and that of her
husband, Frederick III, Emperor of Germany.
'Spoiler Alert' van Olivia Dade is het (h)eerlijke eerste deel van een indringende
rom-comserie. 'Spoiler Alert' van Olivia Dade is een heerlijke rom-com over April,
die haar fan fiction en cosplay-hobby voor iedereen verborgen houdt. Als ze
besluit een foto te posten waarop ze verkleed is als een personage uit een
populaire tv-serie, gaat ze viral, zowel bij supporters als bij haters die reageren
op haar plus-size. Maar als Marcus, de hoofdrolspeler uit de serie en stiekem ook
een anonieme fan fiction-schrijver, haar foto en de negatieve reacties ziet, besluit
hij haar op date te vragen. De date verloopt rampzalig, maar dan blijkt dat ze
elkaar al beter kennen dan gedacht. Olivia Dade schreef met 'Spoiler Alert' een
aangrijpende romance over hoe je blij kunt zijn met jezelf.
Discover what makes every Aries baby special! This perfect book for your little
star is part of a gorgeous and 100% giftable 12-book astrology board book series
that shares gentle thoughts about the characteristics of a child born under each
star sign. Dear Little Aries, Did you know that you are adventurous, determined,
and confident? . . . Every Aries baby and toddler (born Mar. 21-Apr. 19) is going
Page 1/25

Read Online Dear Cancer Love Victoria A Mum S Diary Of Hope
to need this charming, gentle board book that allows grown-ups and children to
share the many lovely qualities that make each Aries kid special. Little ones--just
like adults--will love knowing what the traits of their star sign are, all the while
learning that they are unique, wonderful, and--above all--so loved. The absolute
perfect gift for baby showers, first birthdays, and any time a baby is celebrated,
the Baby Astrology series lets little ones know that they are ALL stars. Also
available: Dear Little Pisces; Dear Little Aquarius; Dear Little Taurus Coming
April 2020: Dear Little Gemini; Dear Little Cancer; Dear Little Leo; Dear Little
Virgo Coming August 2020: Dear Little Libra; Dear Little Scorpio; Dear Little
Sagittarius; Dear Little Capricorn
When journalist and broadcaster Victoria Derbyshire was diagnosed with breast
cancer in 2015, she made the decision to share her experiences in a series of
video diaries in an effort to help demystify cancer treatment. Overwhelmed by the
response, Victoria set up a Facebook page inviting people to share their own
stories, talk openly about cancer and support one another. The result is this
collection of writing from cancer patients and their loved ones. Whether you have
recently been diagnosed with cancer, or a friend or relative has, everyone who
has contributed to this ebook has been through the same journey, and hopes you
will take strength from these 'things to help you through'. From practical tips on
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managing your treatment and your everyday life with cancer, to advice on
understanding and dealing with the emotional rollercoaster that begins with
diagnosis, this free resource is packed with hard-won wisdom and insight, at
once useful and poignant. This exclusive collection is published ahead of Victoria
Derbyshire's book, Dear Cancer, Love Victoria: A Mum's Diary of Hope.
Fully updated to include a new introduction by Lynda Thomas, CEO of Macmillan
Cancer Support. 'I can't bear not to be with these three most important people in
my life. I can't bear not to be there alongside Mark as my children grow up. My
bright, funny, affectionate boys who are never embarrassed to say, "love you
mummy", and say it ten times day.' Renowned as a much-loved and highly
respected BBC journalist, Victoria Derbyshire has spent 20 years finding the
human story behind the headlines. In 2015 she found herself at the heart of the
news, with a devastating breast cancer diagnosis. With honesty and openness,
she decided to live out her treatment and recovery in the spotlight in a series of
video diaries that encouraged thousands to seek diagnosis and help. Victoria has
kept a diary since she was nine years old and in DEAR CANCER, LOVE
VICTORIA she shares her day to day experiences of life following her diagnosis
and coming to terms with a future that wasn't planned. From the moment she
woke up to find her right breast had collapsed, to telling her partner and children,
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through to mastectomy and chemotherapy. From wearing a wig to work and
hiding it from her colleagues, to the relief and joy of finishing treatment before
immediately flying to Glasgow to present a debate on the European Referendum.
By sharing her story, she became the person that mums, daughters, sisters,
husbands, boyfriends and family members contacted to thank as they tried to find
ways to cope with their own and their loved ones' prognosis, and needed to know
that they were not alone. Victoria's story is an affecting and at times heartbreaking one but it is so often laugh-out-loud too. Moving, wonderfully
heartwarming and ultimately uplifting, this is a powerful account of a brave
struggle told with honesty, courage and emotion that gives strength to anyone
touched by cancer.
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De
spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe
tem je een draak, loopt verder op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar
en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval (deel 2) bevat
dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens weten niet beter dan
dat hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met
elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de
hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel
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samenwerken. De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar
en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen. Ze moeten gauw een
betovering zien te vinden om de Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht
naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De
feeën, machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...)
Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
Queen Victoria is the longest-reigning monarch in British history. In this concise
biography, Lady Longford, long recognised as an authority on the subject, gives a
full account of Queen Victoria's life and provides her unique assessment of the
monarch. David Cannandine hailed her Victoria RI as 'pre-eminent in the
genre...the commissed biography that the great Queen never got'. Victoria
ascended the throne in 1837 on the death of her uncle William IV. In 1840, she
married her first cousin, Prince Albert of Saxe-Coburg-Gotha, and for the next
twenty years they were inseperable. Their descendants were to succeed to most
of the thrones of Europe. When Albert died in 1861, Victoria's overwhelming grief
meant that she virtually withdrew from public life. This perceived dereliction of her
duty, coupled with rumours about her relationship with her Scottish ghillie John
Brown, led to increasing criticism. Coaxed back into the public eye by Disraeli,
she resumed her former enthusiasm for political and constitutional matters with
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vigour until her death in 1901.
Opnieuw een prachtige roman van de bestsellerauteur van onder andere The
Notebook en Message in a Bottle Hope Anderson staat op een kruispunt in haar
leven: haar relatie is op een dood spoor terechtgekomen en haar vader blijkt te
lijden aan de vernietigende ziekte ALS. Om tot rust te komen en alles op een
rijtje te kunnen zetten, trekt ze zich voor een tijdje terug in het familiehuis in
Sunset Beach. Daar ontmoet ze Tru Walls, een man die sinds de traumatische
dood van zijn moeder in het reine probeert te komen met zijn familieverleden en
moet zien te achterhalen wie en waar zijn vader is. Hope en Tru voelen zich
onmiddellijk tot elkaar aangetrokken, maar staan al snel voor een onmogelijke,
hartverscheurende keuze: die tussen hun familie en hun persoonlijke geluk. DE
PERS OVER DE BOEKEN VAN NICHOLAS SPARKS ‘Nicholas Sparks weet
hoe hij de juiste snaar moet raken.’ Daily Mail ‘Sparks heeft een talent om te
raken aan wat ons menselijk maakt.’ Irish Independent ‘Zijn verhalen zijn ervoor
gemaakt om te worden verteld aan het grote publiek.’ Cultuurbewust.nl ‘Sparks’
boeken zitten vol diepe emoties en onverwachte wendingen. Tranen
gegarandeerd.’ People ‘Ontroerend, goed geschreven en extreem romantisch.’
Booklist
In ‘De Sparsholt-affaire’ volg je de meeslepende levens van de Engelse David Sparsholt en
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zijn zoon Johnny. Aan de hand van hun ervaringen zie je op ontroerende wijze hoe er over een
periode van zestig jaar over homoseksualiteit werd gedacht. Als zeventienjarige komt David
aan het begin van de Tweede Wereldoorlog in contact met twee mannelijke medestudenten.
Hij is getrouwd met Connie, maar er ontstaat een hartstochtelijke vriendschap met gevoelens
die hij voor Connie nooit heeft gekend. Johnny daarentegen groeit op in het moderne Londen
waar hij van zijn homoseksualiteit geen geheim hoeft te maken. Hoe kan het dat de geheime
relatie van zijn vader nog steeds een grote invloed heeft op Johnny’s leven? Alan Hollinghurst
(1954) is een Britse auteur die vooral bekend is geworden door zijn geruchtmakende boek ‘De
schoonheidslijn’, waar hij in 2004 de Booker Prize mee won. Hollinghurst schrijft met een
frisse blik over het nette Engeland, waar veel meer achter schuil gaat dan alleen de mooie
gebouwen, goede manieren en liefde voor kunst en literatuur. Hij weet op poëtische wijze
thema’s als homoseksualiteit, verlangen en seks te verwoorden op een achtergrond van het
romantische en intellectuele Britse leven. Naast auteur stond Hollinghurst jarenlang aan het
hoofd van de The Times Literary Supplement.
Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan wensen: een
echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats van gelukkig te zijn wordt ze
overspoeld door paniek, verdriet en verwarring. Twee jaar later, na een bittere echtscheiding
en een hevige depressie, besluit Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang
alleen op reis. Op haar zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië
leert ze la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze tempelvloeren,
en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote
liefde.
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Sam en Clementine hebben een mooi, maar druk leven: twee jonge dochters, een
verantwoordelijke baan voor Sam en de hectiek van een belangrijke auditie voor Clementine,
die celliste is. Van jongs af aan is Clementine bevriend met Erika. Een enkele blik tussen hen
kan een complete conversatie vervangen. Maar hun vriendschap is gecompliceerd. Als
Clementine en Sam op bezoek gaan bij Erika en haar man Oliver, en hun buren iedereen
onverwachts uitnodigen voor een barbecue, zegt Clementine dan ook snel ja. Het gezelschap
van de levenslustige buren lijkt haar een welkome afleiding. Twee maanden later vragen
Clementine en Sam zich steeds weer af: wat als we nooit naar die barbecue waren gegaan?
‘Liane Moriarty is een auteur voor wie ik alles uit mijn handen laat vallen. Haar boeken zijn zo
wijs, eerlijk en knap geobserveerd. Bovendien heb ik nog nooit een van haar ontknopingen
kunnen raden.’ – Jojo Moyes
Amsterdam, 1631: Sara de Vos wordt als eerste vrouwelijke schilder toegelaten tot het Gilde
van Sint Lucas, waar ook Rembrandt en Vermeer lid van zijn. Meer dan driehonderd jaar later
is haar enige overgebleven werk een intrigerend landschap met een meisje in de sneeuw. New
York, 1957: Eleanor Shipley, een Australische studente kunstgeschiedenis, krijgt van een
dubieuze kunsthandelaar het verzoek een kopie van het schilderij te maken. De beslissing die
ze neemt, heeft ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven. Sydney, 2000: Eleanor is
universitair docent en conservator gespecialiseerd in vrouwelijke schilders uit de Gouden
Eeuw. Ze organiseert een tentoonstelling en tot haar schrik worden zowel het echte schilderij
als haar vervalsing ingestuurd.
‘Sandwichvrouw’ van Allison Pearson: een herkenbaar en hilarisch verhaal over onmogelijke
pubers en bejaarde ouders. Kate Reddy, hoofdpersoon van Allison Pearsons internationale
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bestseller ‘Hoe krijgt ze het voor elkaar’, wordt binnenkort vijftig. Haar schattige kindjes zijn
onmogelijke pubers geworden die hele maancyclussen doorbrengen achter hun telefoons.
Terwijl Kates ouders ook steeds meer zorg nodig hebben. En omdat haar man onlangs
ontslagen is en even volledig toegeeft aan zijn eigen midlifecrisis, lonkt er thuis een financiële
catastrofe. Na een pauze van tien jaar moet Kate ineens weer de arbeidsmarkt op – die
genadeloos blijkt voor een vrouw van haar leeftijd. Het wordt nog ingewikkelder wanneer een
oude vlam weer opduikt. ‘Sandwichvrouw’ is een oergeestig, herkenbaar verhaal voor
vrouwen die in hun pogingen om alle balletjes in de lucht te houden, zichzelf ergens kwijt zijn
geraakt. Want uiteindelijk zijn we allemaal een klein beetje Kate Reddy.
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om antwoord te geven op deze moeilijkste
vraag der vragen combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B. Peterson de
zwaarbevochten waarheden van oude tradities met verbluffende ontdekkingen van
grensverleggend wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische, verrassende en informatieve
wijze vertelt Jordan Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden zijn met rust
gelaten moeten worden, welk verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te wachten
staat, en waarom je altijd een kat moet aaien als je er een tegenkomt. Peterson legt grote
verbanden en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12 praktische en fundamentele
leefregels. In 12 regels voor het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de moderne
clichés van wetenschap, geloof en de menselijke natuur, en tegelijkertijd transformeert en
verrijkt hij de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson (1962) is psycholoog,
cultuurcriticus en hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op persoonlijkheid en creativiteit
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voorgoed veranderd. Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media en zijn
YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de
invloedrijkste intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen jonge mannen blijkt de
methode-Peterson het perfecte tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW YORK TIMES 'Hoewel ik in veel
opzichten met Peterson van mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn nadruk op
het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken van grote maatschappelijke en persoonlijke
kwesties om daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden. Dit boek staat er vol
mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van
het Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er zijn regels voor het leven, met moeite
gedistilleerd in de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke waarden en inzichten die
de tand des tijds doorstaan, als wij volharden. Peterson is momenteel de belangrijkste
"praktische" intellectueel.' - LEON DE WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12
regels voor het leven is een groot, controversieel, ontnuchterend boek.' - THE TIMES
'Peterson is geen gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een vaderfiguur.' - TROUW
‘Letters to Matthew’ invites you into the world of grief. It is not sugar coated or edited to make
it an easy read, which is why it has been separated into two distinct parts. Part one contains
the heartfelt letters written by grieving mother Louise to her son Matthew after he died at the
age of twenty-seven. The letters are a mixture of anguish, deep sorrow, humour, wisdom,
personal insights and experiences that may resonate with others who have lost a special
person. Part two is about her journey of self-discovery and how Louise turned her grief and
loss into something positive. This book is not about fixing people or forcing the healing process
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because, as the book explains, there is no cure for grief. Grief can only be absorbed, carried,
experienced and cared for. The loss of a child is unimaginable, but Louise has managed to
turn this heart-breaking experience into something positive. By sharing her letters, insights,
thoughts and feelings with the world she is not only keeping Matthew’s memory alive but also
giving hope to other people that life can meaningful again after the death of a loved one. Grief
is a sensitive subject which makes it challenging for writers to describe in a way that feels both
real and honest. Louise has shown her vulnerability and documented her experience in a very
brave and open-hearted way. The book does have an uplifting ending!
In Stilte vinden we verhalen over vrouwen van alle leeftijden en in alle mogelijke
omstandigheden. Hun levens worden tastbaar gemaakt door de subtiliteit en de compassie
van de schrijfster. Alice Munro laat de lasten van het leven en de verrassingen van de liefde zo
levendig zien dat het onze eigen verhalen zouden kunnen zijn.

‘Thuis in Mitford’ van Jan Karon is het eerste deel en draait om het stadje Mitford, zo'n
pittoresk plaatsje waar iedereen van droomt. De buren zijn vriendelijk, verloren dingen
worden altijd teruggevonden, en zieke mensen worden onvermijdelijk beter. Het is
prachtig gelegen en ademt een weldadige rust. Maar juist wanneer de plaatselijke
dominee, Father Tim, bedenkt dat zijn leven nodig aan verandering toe is, wordt hij
volledig uit balans gebracht. Hij wordt door allerlei vreemde gebeurtenissen overvallen.
Een grote zwerfhond volgt hem op weg naar huis en laat zich niet wegsturen. Een lastig
jongetje wordt plotseling aan zijn zorg toevertrouwd. En zijn aantrekkelijke nieuwe
buurvrouw vindt haar weg naar zijn voordeur, en brengt hem in verwarring.‘Er brandt
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nog licht" is het tweede deel en "De groene heuvels" is het derde deel van een serie
over het stadje Mitford.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze neurochirurg Paul
Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV longkanker. Van de ene op de andere dag
verandert hij van een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor zijn
eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit hij zijn grote ambitie waar te
maken: een meesterlijk boek schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het
leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt? Wat doe je als al je dromen
over een toekomst plaats moeten maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het
om een kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je eigen leven
langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart 2015, terwijl hij de laatste hand legde
aan zijn memoires. Zijn wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk boek over een naderend
einde en de relatie tussen arts en patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas
beide rollen moest vervullen.
Deeply emotional and empathetic, the loyal and gentle Cancer will feel your pain and
sincerely celebrate your victories. Its dark side hides a tendency to resentment and
manipulation. In this book you will find seven short stories specially selected to illustrate
the different aspects of the Cancer personality. For a more complete experience, be
sure to also read the anthologies of your rising sign and moon! This book contains: Page 12/25
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Second Labor of Hercules, the Hydra. - The Aged Mother by Matsuo Basho. - The
Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman. - The Daughters of the Late Colonel by
Katherine Mansfield. - Cousin Tribulation's Story by Louisa May Alcott. - The Crab that
Played with the Sea by Rudyard Kipling. - The Fall of the House of Usher by Edgar
Allan Poe.
De wereld van de internationale spionage is er een van smerige zaakjes. Niemand
weet dat beter dan James Bond, de Britse geheim agent die door sommigen wordt
geroemd, maar door vele anderen wordt gevreesd. In welke situatie 007 ook verzeild
raakt, dankzij zijn moed, vindingrijkheid en charme weet hij elke opdracht tot een goed
einde te brengen. Of het nu gaat om de confrontatie met een majoor die met een
geheim is ondergedoken op Jamaica, de moord op een Russische sluipschutter in
Berlijn, of de strijd met een beruchte KGB-functionaris tijdens een veiling bij
Sotheby's... Ian Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton
College en na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van
Sandhurst trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij
kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou
vereeuwigen. In 1953 verscheen het eerste James Bond-boek, Casino Royale. In 1964
overleed de geestelijk vader van de beroemdste spion aller tijden. Octopussy & The
Living Daylights, het veertiende en laatste James Bond-boek, verscheen postuum in
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1966. .
Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat je heel bijzonder
vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam
die ze samen maakten. Een rariteit: iets vreemds, of iets dat je aan het denken zet.
Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe ‘slecht’ moslims
zijn. Zayneb, de enige moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst
wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze
ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder
confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de ziekte waaraan hij zijn
moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om
zijn diagnose geheim te houden voor zijn vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten
elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en
rariteiten.
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
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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.
In hechtenis van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat
over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen. Een
thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van
het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van onder andere de Frieda
Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van moord op
buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag kan ze zich echter haast niets herinneren,
ze leed aan een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat
haar beoogde advocaat hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te
nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex
bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig vrienden
had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was komen wonen met
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argusogen wordt bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te
schuiven of heeft ze het misschien toch zelf gedaan? Nicci French heeft weer een
spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.
Loofbomen beïnvloeden de rotatie van de aarde, kraanvogels saboteren de Spaanse
hamproductie en naaldbossen produceren regen. Hoe zit dat? De gepassioneerde
boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben dompelt ons in zijn nieuwe boek
onder in de nauwelijks beschreven wereld van de interactie tussen flora en fauna: hoe
beïnvloeden ze elkaar? Is er communicatie tussen de verschillende soorten? En wat
gebeurt er als er iets in dit uitgebalanceerde systeem uit de hand loopt? Op basis van
de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en zijn eigen observaties vertelt hij ons de
verbazingwekkendste verhalen over dit fascinerende samenspel.
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over
vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je
groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de
poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en
de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden.
De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald
door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je
kijk op het leven verandert.
Catherine Reef brings history vividly to life in this sumptuously illustrated account of a
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confident, strong-minded, and influential woman. Victoria woke one morning at the age of
eighteen to discover that her uncle had died and she was now queen. She went on to rule for
sixty-three years, with an influence so far-reaching that the decades of her reign now bear her
name—the Victorian period. Victoria is filled with the exciting comings and goings of royal life:
intrigue and innuendo, scheming advisors, and assassination attempts, not to mention plenty
of passion and discord. Includes bibliography, notes, British royal family tree, index.
Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van haar machtige
positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde
voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa
bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze
grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een
grote industriële natie en een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart
van de bewoonde wereld omvatte. Victoria, koningin is niet alleen een onthullend portret van
een iconische koningin, maar ook een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw,
het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale en cultureleveranderingen waarop zij
haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt. ‘Victoria, koningin is een meeslepend, sprankelend
verhaal over een buitengewone vrouw van wie de invloed even groot was als de regeerperiode
lang.’ Stacy Schiff, auteur van Cleopatra ‘Een grootse prestatie. Victoria, koningin is een
opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het leven en bewind van Victoria, een
verhaal dat geen mythe van haar maakt maar laat zien wie ze werkelijk was.’ Amanda
Foreman, auteur van Georgiana, Duchess of Devonshire ‘Julia Baird heeft een
gedenkwaardig, ontroerend en verrassend portret geschilderd van een van de belangrijkste
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vrouwen uit de geschiedenis. Het is een bijzonder boek, waarin Baird van Victoria’s
levensgeschiedenis een actueel verhaal heeft weten te maken dat nieuw licht werpt op onze
huidige manier van leven.’ Jon Meacham, schrijver van American Lion ‘Een aangrijpend,
wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk verhaal over een van de meest fascinerende vrouwen
van haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas, auteur van een aantal veelgelezen boeken
over Amerikaanse presidenten ‘Een groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een van
de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis, prachtig geschreven en getuigend van
grondige research.’ Leigh Sales, tv-presentator ABC
"Victoria is overcome with emotions as she watches the two returning dancing butterflies; as
her thoughts go back to the dreadful night she tried to take her life." Newly divorced Victoria
blames all her problems on the menopause and for making her the bitch from hell. Her exhusband Donald certainly agrees with her about being the bitch from hell, it's his excuse for his
numerous affairs.After her divorce and a Yacht holiday from hell; a murder and her having a
stroke in the South of France. Her dear friends are glad she has left. Victoria goes to Paris,
and from there she heads for home to America with two working escort French African Women
Tina & Miriam; part of her revenge plot for Donald. Diagnosed with breast cancer as well
Victoria drops her revenge plans. The big C turns Donald's and Victoria's lives around as they
rekindle their love and Marry again. With the help of Victoria Tina & Miriam are set on the path
of stardom, and of which they both marry. Tina's has twins, Miriam's two Boys, and they both
become famous singers/songwriters and become part of Victoria's and Donald's family. The
Angelic dance of two white Butterflies play a part of Victoria's life as she tries to take her life.
Donald manages to save her and she has the much-needed operation. In remission; her and
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Donald live a loving and happy life; together with her extended family.Celebrating Victoria's &
Donald's wedding Anniversary with her adopted family the two dancing Butterflies revisit for
one more time; where the whole family witness it. Victoria overcome with emotions as her
thoughts go back to the dreadful night she tried to take her life. She thanks the Butterflies for
saving her life; well that is her thoughts of them.Miriam's son Donald junior is fascinated by the
Butterflies dance and Butterflies. Thinking they were life savers and Angelic messengers.
When older he takes over Donald's companies, and sets up a charity company for the
preservation of Butterflies.
De Poolse vrijheidsstrijder Witold Pilecki was een van de grootste helden uit de Tweede
Wereldoorlog. Dit is zijn verhaal. Als de enige persoon die zich ooit vrijwillig naar Auschwitz
heeft laten sturen, leidde Pilecki jarenlang een campagne om nazibewakers te saboteren en
vermoorden. Hij maakte een dramatische ontsnapping, terwijl hij bewijs van de Holocaust naar
de westerse mogendheden smokkelde en hen waarschuwde voor de wreedheden in de
nazivernietigingskampen. Al het bewijs van Pilecki was verloren gegaan - tot 2012, toen zijn
ongelofelijke ooggetuigenrapport werd gevonden in een stoffig archief. Dit is het eerste
volledige verhaal van zijn wonderbaarlijke reis, gebaseerd op exclusieve familiedocumenten en
recentelijk vrijgegeven dossiers, evenals ongepubliceerde getuigenissen van de vechters uit
het kamp om te laten zien hoe hij honderdduizenden levens heeft gered. Vrijwillig naar
Auschwitz is een nog niet eerder verteld, waargebeurd verhaal over ontsnapping en
heldendom, de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en Auschwitz, en het vermogen van
één man om de loop van de geschiedenis te veranderen. Jack Fairweather woont in Istanbul
en is redacteur en correspondent van het Midden-Oosten voor Bloomberg News. Eerder was
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hij correspondent voor The Daily Telegraph en The Washington Post. 'Fairweather vertelt dit
tragische verhaal op aangrijpende wijze en biedt een nieuwe invalshoek in de Holocaustliteratuur.' Publishers Weekly 'Een inspirerend en prachtig verteld verhaal.' Kirkus Reviews
Let op dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit- e-readers. Ons lichaam produceert
voordurend beschadigde cellen. Niet iedereen krijgt echter kanker. Genetische factoren spelen
in ten hoogste 15 procent van de gevallen een rol, het overgrote deel heeft te maken met onze
levenswijze. Hoe komt het dat borst-, darm- en prostaatkanker in het Westen veel vaker
voorkomen dan in Azië? En dat bij Japanners die zich in het Westen vestigen prostaatkanker
op den duur even vaak voorkomt als bij ons? Kennelijk is er iets in de levenswijze van Aziaten
dat voorkomt dat microtumoren tot ontwikkeling komen. Volgens Dr. David Servan-Schreiber
zouden we een bijdrage kunnen leveren aan het voorkomen van kanker door: * ons te
wapenen tegen verstoring van ons milieu; * onze voeding aan te passen * psychologische
trauma's te verwerken; * een andere relatie aan te gaan met ons lichaam De auteur spreekt
niet alleen als arts en onderzoeker. Hij onthult dat hij zelf kanker heeft gehad en vertelt hoe hij
de ziekte te lijf is gegaan. Door dit heftige innerlijke avontuur met ons te delen hoopt David
Servan-Schreiber dat hij iedereen, in welke omstandigheden dan ook, kan helpen om het geluk
aan zijn of haar zijde te krijgen.
"My nature", wrote Queen Victoria, "is too passionate, my emotions too fervent, and I am a
person who has to cling to someone in order to find peace and comfort." It is with this aspect of
the Queen's character that biographer Theo Aronson studies here. For not even in old age was
Queen Victoria the dour, censorious puritan of popular imagination; within that
uncompromising-looking figure beat a very susceptible heart. To Queen Victoria, the love, no
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less than the guidance, attention and protection of a man, was all but indispensable. In the
course of her long life, there were six men with whom her emotions were romantically involved:
her first prime minister, the urbane Lord Melbourne; her husband, the idealistic Prince Albert;
her fellow sovereign, the fascinating Napoleon III; her gillie, the rough-hewn John Brown;
another prime minister, the silver-tongued Disraeli; and her Indian servant, the exotic Munshi.
The appeal to Queen Victoria of these six apparently disparate characters was that they were
men of distinctive personality. And they all--probably their greatest attraction in her
eyes--treated her as a woman first, a queen second. By focusing on the Queen's romantic
associations and by making full use of recently revealed material, Theo Aronson has painted a
fresh, intriguing and startlingly different portrait of Queen Victoria.--From publisher description.
Nicole Chung werd maanden te vroeg geboren en vervolgens voor adoptie afgestaan door
haar Koreaanse ouders. Ze groeide op in een liefhebbende witte familie, ervan overtuigd dat
haar biologische ouders het ultieme offer hadden gebracht om haar een beter leven te geven.
Met de jaren leerde Nicole leven met de vooroordelen die haar gezinsleden niet zagen en met
de nooit-aflatende vragen over haar identiteit, van zichzelf en van haar omgeving. Tot ze zelf
een kind verwachtte en de twijfel de kop opstak: was het mooie sprookje dat haar al die jaren
werd verteld wel de hele waarheid? Teder en genuanceerd vertelt Nicole Chung over haar
zoektocht naar de mensen die afstand van haar deden, over verrassende verbintenissen en
over pijnlijke familiegeheimen. Wat je nooit zult weten is onmisbaar voor iedereen die zich ooit
heeft afgevraagd: wat maakt je tot wie je bent?

De weg biedt een geheel nieuwe kijk op het dagelijks leven. Michael Puett,
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Harvards populairste docent, laat zien hoe Chinese denkers ons inspireren tot
grote en kleine veranderingen. In De weg put hij hiervoor uit het werk van zes
grote Chinese filosofen zoals Confucius en Lao Tze. Mede door de waarde die zij
aan kleine gebaren, rituelen en goede gewoontes hechten, bieden zij een totaal
ander wereldbeeld dan westerse denkers of boeddhistische leraren. De weg
daagt ons uit onze diepgewortelde overtuigingen te herzien. Volgens Puett
betekent ‘het goede leven’ niet een groots programma of doel uitvoeren, maar
een weg bewandelen. Aan de hand van voorbeelden uit het alledaagse leven,
legt Puett de denkbeelden van de oude Chinese filosofen uit. Hij inspireert tot
kleine, haalbare veranderingen in onze manier van werken, opvoeden, politiek
bedrijven en relaties aangaan, met mogelijk verstrekkende gevolgen voor onszelf
en de wereld. De weg biedt een nieuwe kijk op bijna alles!
What happens if a mother loves her child too much? Sybil and Marty, indifferent
to their daughter in life, left her a small fortune and the cryptic advice, "It would do
well to find a passion." In Victoria Redel's utterly mesmerizing new novel, we
listen to the voice of this daughter as she willfully sets out to become a mother-who is nothing if not passionate. She has named her son Paul, but calls him
"Birdie," "Cookie," "Puppy," "Loverboy," as she creates a wonderful, magical
world for two, a world filled with books, music, endless games, and bottomless
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devotion. "Has ever a mother loved a child more?" she wonders as they play spy
on the strangers from behind their heavy, lace curtains. But as life outside begins
to beckon to the boy, the mother's efforts to keep their small world confined
become increasingly frantic and ultimately tragic. In this exquisite debut novel,
Victoria Redel takes us deep into the mind of a very singular mother, and yet
through her we see the dangerously whisper-thin line between selfless and
selfish motivation that exists in all devotion. After all, "Who has ever wanted to
share a love?"
De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor losers is. Ze gaat er niet aan
beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze Emma ontmoet, die al haar
plannen en theorieën in de war schopt. Verliefdheid, dat is helemaal niks. Dat
doe je jezelf toch niet aan? Maar Phoebe komt erachter dat het nou niet bepaald
een keuze is in 'Liefde is voor losers', een LGBTQ Young Adult-boek in de
traditie van Bridget Jones. De vijftienjarige Phoebe vindt dat liefde maar voor
losers is. Ze gaat er niet aan beginnen. Tenminste, dat denkt ze. Totdat ze
Emma ontmoet, die al haar plannen en theorieën in de war schopt. Vlijmscherp
en hilarisch schrijft Phoebe haar kijk op het leven en wat haar overkomt op in
haar dagboek. Ze is de volgende in een reeks sterke vrouwen als Bridget Jones
en Georgia Nicholson, maar dan van nu. Wibke Brueggemann woont
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tegenwoordig in Londen, maar ze groeide op in Duitsland en de Verenigde
Staten. 'Liefde is voor losers' is haar debuut.
Selling Rights has firmly established itself as the leading guide to all aspects of
rights sales and co-publications throughout the world. The eighth edition is
substantially updated to illustrate the changes in rights in relation to new
technologies and legal developments in the UK and the rest of the world. This
fully revised and updated edition includes: • coverage of the full range of
potential rights, from English-language territorial rights through to serial rights,
permissions, rights for the reading-impaired, translation rights, dramatization and
documentary rights, electronic and multimedia rights; • more detailed coverage of
Open Access; • the aftermath of recent reviews and revisions to copyright in the
UK and elsewhere; • updated coverage of book fairs; • a major update of the
chapter on audio rights; • an updated chapter on collective licensing via
reproduction rights organizations; • the impact of new electronic hardware (ereaders, tablets, smartphones); • the distinction between sales and licences; •
the rights implications of acquisitions, mergers and disposals; • updates on serial
rights; • new appendices listing countries belonging to the international copyright
conventions and absentee countries. Selling Rights is an essential reference tool
and an accessible and illuminating guide to current and future issues for rights
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professionals and students of publishing.
Jupiter en haar buurjongen Courtney zijn al elf jaar beste vrienden, maar alles
verandert als de mooie, sprankelende Rae hun leven instapt. Courtney 'Coop'
Cooper: Gedumpt. Nog een keer. Normaal zou ik het niet erg vinden, maar op dit
moment negeert mijn beste vriendin Jupiter Sanchez me om een of ander meisje
te appen. Rae Evelyn Chin: Ik ben het 'nieuwe meisje', maar Jupiter en Courtney
laten me voelen dat ik hier thuishoor. Ik wil hem kussen. En haar ook. Jupiter
'Jupe' Charity-Sanchez: Het enige wat erger is dan het verliezen van het meisje
dat je liefhebt aan een jongen, is haar verliezen aan jouw jongen. Ik moet iets
doen. Eén verhaal. Drie kanten. Geen gemakkelijke oplossingen. Als het gaat om
liefde, aantrekkingskracht en relaties, is niets eenvoudig. 'Ik wilde dat ik Zij en ik
had kunnen lezen toen ik vroeger zelf probeerde uit te vinden wanneer het oké is
om van iemand te houden.' Nic Stone over Zij en ik
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