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Geestig, intelligent, empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het leven kan hard zijn: je wordt bedrogen door je geliefde, je
verliest een vriend of familielid of je zit diep in de schulden. Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je
leven, hebt de kracht om van baan te switchen of raapt eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te schrijven.
Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen vroegen bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze werden
geholpen. Haar adviezen zijn humoristisch, empathisch, wijs en onvoorwaardelijk eerlijk.
Giving difficult news clearly and sensitively is no easy task. However, there are ways to say the right thing at the right
time. 500 Letters for Difficult Situations offers helpful templates for when you need to say something tactfully and
gracefully. Inside, you'll find letters to guide you through the most challenging communications, including how to: Express
sympathy for the bereaved Explain why a relationship isn't working Offer condolences for those who are going through a
divorce Give a notice of termination from employment Reprimand an employee for poor performance 500 Letters for
Difficult Situations ensures that you know what to say and how to say it.
Eén op de drie Nederlanders zit wel eens op de bank bij een psycholoog – en sommige van deze patiënten zijn zélf
therapeut, zoals Lori Gottlieb. In Misschien moet je eens met iemand praten? beschrijft ze sessies in haar spreekkamer
met uiteenlopende patiënten als een pasgetrouwd stel dat moet omgaan met een dodelijke ziekte, een man met
zelfmoordneigingen en een vrouw die telkens relaties begint met verkeerde mannen – maar ook de therapie die ze zelf
volgt. Want naast psycholoog is Gottlieb allereerst mens, die worstelt met relatieproblemen en het opvoeden van haar
zoon. Met humor, wijsheid en empathie gaat ze in op essentiële levensvragen over verlangens en behoeften, leegtes en
betekenis, schuldgevoelens en opluchting, eenzaamheid en liefde. ‘Ik werd meteen verliefd op dit boek. Gottlieb neemt
ons mee naar het hart van haar therapeutische sessies met patiënten, én die van haarzelf. Als je ook maar een beetje
geïnteresseerd bent in het therapeutische proces, of in het mens-zijn, móet je dit boek lezen. Het is wijs, warm, slim en
grappig.’ – Susan Cain ‘Lori Gottlieb neemt ons mee in de intiemste confrontaties en laat ons achter met een
verrassend frisse blik op onszelf, de ander, en de menselijke aard. Het boek is grappig, hoopgevend, wijs en fascinerend
– en dat alles tegelijkertijd.’ – Arianna Huffingto
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‘Beste mw. Bird’ van AJ Pearce is een onweerstaanbare debuutroman over de kracht van vriendschap ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog in Londen. Emmy reageert op een advertentie waarmee haar droomcarrière als
oorlogscorrespondente in vervulling zal gaan. Denkt ze. Ze blijkt brieven te moeten beantwoorden voor een damesblad.
Ongepaste brieven horen in de vuilnisbak, aldus haar baas, mevrouw Bird. Maar als Emmy de soms wanhopige
smeekbeden leest, besluit ze deze lezeressen in het geheim terug te schrijven. Dit boek is een ode aan de kracht van
vriendschap, de vriendelijkheid van onbekenden en de moed van gewone mensen in buitengewone tijden. AJ Pearce
komt uit Hampshire, Engeland, en is historicus. De vertaalrechten van haar debuutroman ‘Beste mevr. Bird’ zijn aan
dertien landen verkocht. ‘Geestig, ontroerend en hartverwarmend.’ – John Boyne, auteur van ‘De jongen in de
gestreepte pyjama’ ‘Een heerlijk boek.’ – Publishers Weekly
"Spring Blossom!" Will Cheryl successfully chage the Cherry Blossom Festival into a CHERYL Blossom Festival?! That
skick chick that makes the boys flip, Cheryl Blossom returns in this all-new story!
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app
ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier populaire medescholieren gaat onthullen.
Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de
crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat
zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen heeft iets te verberen.
Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En
een van hen liegt.
Newlywed Katrina Neillson is excited to start a family. But when disaster strikes and leaves her alone and troubled by unresolved questions
about her husband's death, she moves away, seeking a fresh start. As time passes, Katrina's future begins to grow more hopeful, but she is
suddenly faced with a painful and seemingly impossible request that tests her faith. Then a serious illness occurs and an unexplained
physical pain lingers. What will it take for Katrina to find healing for her soul and learn to love again? This is her story of tragedy and fear, of
choosing to forgive, and of finding healing and peace.
Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent. Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een
drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze
woont geeft een groot contrast met de school waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de
waarheid spreken krijgt een hoge prijs.
Rooted in the creative success of over 30 years of supermarket tabloid publishing, the Weekly World News has been the world's only reliable
news source since 1979. The online hub www.weeklyworldnews.com is a leading entertainment news site.
The debut novel from the author of the popular memoir Never Have I Ever. College junior Harriet, the anonymous creator of the advice
column Dear Emma, imparts weekly wisdom to the students around her struggling with relationships, academics, and existential crises. But
her own life isn't in such great shape, especially since her Spanish Civilization classmate and crush Keith has gone radio silent on her. When
she learns that Keith is dating beautiful and brilliant Remy, the girl she's started sharing a library work-study shift with, she immediately
decides that her new coworker is the enemy. But just as Harriet begins to warm to her despite herself, the enemy gives Dear Emma an
opportunity to change the course of her relationship with Keith. As Harriet ponders the power her column holds in her own life, she begins to
wonder if it's worth losing a new friendship just to get back at Keith.
Herman, een zelfingenomen Parijse leraar, brengt al tien jaar lang de zomervakantie door op het Franse platteland. De opwelling om dit keer
de terugreis naar Parijs enkele dagen uit te stellen heeft grote gevolgen, want vlak voor het vertrek verdwijnen zijn vrouw en kind spoorloos.
Dan slaat het weer abrupt om. De sfeer en de mensen in het dorp veranderen. Wanneer Herman aangifte doet, blijkt dat niemand zich druk
maakt over de vermissing. Sterker nog, zulke verdwijningen schijnen wel vaker voor te komen na afloop van het zomerseizoen. Herman
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weigert zich te schikken in dit bizarre lot en komt tot opzienbarende ontdekkingen.
The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in Nederland! Liefde, Dolly Alderton raakt er
niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke, komische
en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar
liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in
de nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde ook
hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische
observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe
levensfase op een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik
ben Eleanor Oliphant. Dolly Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar publicaties in onder meer The Sunday
Times, The Telegraph, Marie Claire en Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat ik weet
over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het
persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY
TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een bepaalde (fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger,
complexer en ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide klassieker.' SOPHIE DAHL
A tragic accident leaves two small children to be raised by their aging grandmother. When she dies years later, they aren't sure whom to
trust. They must learn to survive with expected help from God and unexpected help from newfound friends. Mysterious strangers, new
friends, missing documents, kidnappings, unknown family, and many more adventures face Katie and Kyle as they discover God's truth as
well as Granny's Legacy.

Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de
invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse boeddhistische
monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. Zijn
inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je
mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin Sunim laat het belang zien van sterke relaties met
anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als
kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De
pers over Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea,
staat vol wijze adviezen over reflectie en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én
herkenbaar, eenvoudig én verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als
het lezen van weer een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke leven.
Sunims filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’ Publishers
Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met de
dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg te maken
voor het slapengaan.’ Real Simple
First published in 1858, ‘The Three Clerks’ by Anthony Trollope has been described as his most autobiographical. Drawing on his
own experiences working as a Junior Clerk in the Post Office, we follow the lives of three Civil Servants; Henry Norman, Alaric
Tudor and Charley Tudor in their personal and professional pursuits. Politics, family dramas, romance and crime all follow in this
early Trollope novel. Anthony Trollope (1815 – 1882) was a Victorian writer and author of 47 novels. He also wrote an
autobiography, short stories and plays, travel articles, reviews and lectures. A prolific writer, he made no secret of the fact that
money was his motivation for writing – an admission which raised eyebrows among his literary contemporaries at the time. The
amount of works Trollope authored are testament to his belief in hard work. His first successful novel was The Warden followed by
its sequel, Barchester Towers. The Chronicles of Barsetshire are perhaps his most well-known series of novels, though many of
his works have been adapted for TV and radio, starring many familiar faces such as Alan Rickman, David Tennant, Bill Nighy and
Tom Hollander. Alongside his literary career, Trollope also worked for some time for the Post Office and is credited with the
introduction of the iconic post box to Britain. A memorial to Anthony Trollope was unveiled in Poets’ Corner in Westminster Abbey
in 1993.
Inspire! showcases 100 of the most brilliant speeches ever delivered from the worlds of film and theatre. From the plays of
Shakespeare to contemporary cinema hits, people over the years have been inspired and moved by superb actors delivering
powerful lines. Yet only a select few can be called truly "essential" to the betterment of the human spirit and condition, and these
are the speeches which form this book.
Brené Brown heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de emoties en ervaringen die betekenis geven aan ons leven,
en werkte de afgelopen zeven jaar nauw samen met leiders en cultuurveranderaars over de hele wereld. Ze ontdekte dat allerlei
bedrijfstakken, van kleine start-ups tot Fortune 50-bedrijven, met dezelfde vraag worstelen: ‘Hoe ontwikkelen we moediger leiders
en hoe verankeren we moed en durf in onze bedrijfscultuur?’ In dit nieuwe boek combineert Brené haar onderzoeksresultaten met
persoonlijke verhalen en voorbeelden om deze vraag te beantwoorden. Durf te leiden gaat over echt leiderschap: vanuit het hart
en vol moed.
One of the primary obstacles to implementing a storage network cited by enterprise IT managers is a lack of knowledge about
storage networking technology and the specific issues involved in extending a Storage Area Network (SAN) or Network Attached
Storage (NAS) over the Metropolitan Area Networks (MAN) or Wireless Area Networks (WAN). This text addresses the
terminology gap between enterprise network planners and telecommunications engineers, who must understand the transport
requirements of storage networks in order to implement distributed storage networks. It comprehensively provides IT managers,
planners and telecommunications professionals with the information they need in order to choose the technologies best suited for
their particular environment.
Een belangwekkend betoog over wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn. Een paar jaar geleden ontving
Chimamanda Ngozi Adichie een brief van een goede vriendin waarin deze haar vroeg hoe ze haar dochtertje tot feministe kon
opvoeden. Lieve Ijeawele is Adichie’s antwoord in de vorm van vijftien voorstellen. Haar suggesties zijn vaak recht door zee,
wrang, geestig, diepzinnig en opmerkzaam en kunnen helpen een dochter op te laten groeien tot een sterke, onafhankelijke
vrouw. Of het nu gaat om het voorstel om haar ook een speelgoedhelikopter te geven en niet alleen een pop, om open
gesprekken te voeren over kleding, of om de mythe te ontkrachten dat vrouwen alleen gemaakt zijn om het eten op tafel te zetten,
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Lieve Ijeawele gaat recht naar het hart van het seksuele debat in de eenentwintigste eeuw. Het is een belangwekkend betoog over
wat het werkelijk betekent om vandaag de dag een vrouw te zijn.
Anthony Trollope is a leading literary figure of the Victorian age, having not only written novels, but also varied works such as
sketches, plays, biographies and classical studies. This enormous eBook offers readers the unique opportunity of exploring the
prolific writer’s complete works in a manner never before possible. * illustrated with hundreds of images relating to Trollope’s life
and works * annotated with concise introductions to the novels and other works * ALL 47 novels – even rare ones - and each with
their own contents table * separate contents tables for the Barsetshire and Palliser novels * images of how the novels first
appeared, giving your Kindle a taste of the Victorian texts * the Christmas stories, including the scarce novella THE TWO
HEROINES OF PLUMPINGTON * rare short story collections like WHY FRAU FROHMANN RAISED HER PRICES AND OTHER
STORIES – first time in digital print * both of the rare plays * includes Trollope’s travel writing and classical studies * includes
Trollope’s rare biographies of Lord Palmerston, Thackeray and Cicero * the textbook Trollope analysing Caesar’s Commentaries
* rare sketches, like the fully illustrated text CLERGYMEN OF THE CHURCH OF ENGLAND, available nowhere else in digital print
* boasts a special criticism section, examining Trollope’s contribution to literature * SPECIAL BONUS text of Trollope’s
autobiography - explore the author’s interesting life! * scholarly ordering of texts into chronological order and literary genres,
allowing easy navigation around Trollope’s immense oeuvre * UPDATED with more images, corrections and improved structure *
UPDATED with rare short story THE GENTLE EUPHEMIA CONTENTS: The Barsetshire Series The Palliser Series The Novels
THE MACDERMOTS OF BALLYCLORAN THE KELLYS AND THE O’KELLYS THE WARDEN LA VENDÉE BARCHESTER
TOWERS THE THREE CLERKS DOCTOR THORNE THE BERTRAMS CASTLE RICHMOND FRAMLEY PARSONAGE ORLEY
FARM THE STRUGGLES OF BROWN, JONES AND ROBINSON RACHEL RAY THE SMALL HOUSE AT ALLINGTON CAN
YOU FORGIVE HER? MISS MACKENZIE THE BELTON ESTATE THE CLAVERINGS NINA BALATKA THE LAST CHRONICLE
OF BARSET LINDA TRESSEL PHINEAS FINN HE KNEW HE WAS RIGHT THE VICAR OF BULLHAMPTON SIR HARRY
HOTSPUR OF HUMBLETHWAITE RALPH THE HEIR GOLDEN LION OF GRANPÈRE THE EUSTACE DIAMONDS HARRY
HEATHCOTE OF GANGOIL LADY ANNA PHINEAS REDUX THE WAY WE LIVE NOW THE PRIME MINISTER THE AMERICAN
SENATOR IS HE POPENJOY? JOHN CALDIGATE AN EYE FOR AN EYE COUSIN HENRY THE DUKE’S CHILDREN AYALA’S
ANGEL DOCTOR WORTLE’S SCHOOL THE FIXED PERIOD KEPT IN THE DARK MARION FAY MR. SCARBOROUGH’S
FAMILY THE LANDLEAGUERS AN OLD MAN’S LOVE The Shorter Fiction TALES OF OTHER COUNTRIES SERIES I TALES
OF OTHER COUNTRIES SERIES II THE GENTLE EUPHEMIA LOTTA SCHMIDT AND OTHER STORIES AN EDITOR’S TALES
CHRISTMAS DAY AT KIRKBY COTTAGE NEVER, NEVER — NEVER, NEVER CATHERINE CARMICHAEL WHY FRAU
FROHMANN RAISED HER PRICES AND OTHER STORIES THE TWO HEROINES OF PLUMPLINGTON NOT IF I KNOW IT
The Short Stories LIST OF SHORT STORIES IN CHRONOLOGICAL ORDER LIST OF SHORT STORIES IN ALPHABETICAL
ORDER The Sketches HUNTING SKETCHES TRAVELLING SKETCHES CLERGYMEN OF THE CHURCH OF ENGLAND
LONDON TRADESMEN The Travel Writing THE WEST INDIES AND THE SPANISH MAIN NORTH AMERICA AUSTRALIA AND
NEW ZEALAND SOUTH AFRICA HOW THE ‘MASTIFFS’ WENT TO ICELAND The Plays DID HE STEAL IT? THE NOBLE JILT
The Non-Fiction LIST OF ESSAYS AND ARTICLES THE COMMENTARIES OF CAESAR The Criticism STUDIES IN EARLY
VICTORIAN LITERATURE by Frederic Harrison NOTES ON TROLLOPE by Leo Tolstoy EXTRACT FROM ‘THE NEW NOVEL’
by Henry James PARTIAL PORTRAITS: ANTHONY TROLLOPE by Henry James The Biographies THACKERAY LIFE OF
CICERO LORD PALMERSTON AN AUTOBIOGRAPHY Visit www.delphiclassics.com for more information and to browse our
other Complete Works titles
'Katie's straightforward, warm wisdom will help young people everywhere!' - Matt Haig Real answers to real problems! Advice on life's tough
stuff from children's TV and radio presenter Katie Thistleton. Growing up is hard. This book makes it a little bit easier. Exploring the
sometimes challenging issues everyone faces as part of growing up, Katie will answer questions from real kids and teens with real issues.
From falling outs with friends to disagreements with family, trouble at school to concerns about mental or physical health, Katie will cover
every topic with thoughtful and emotionally sensitive advice that will resonate with readers. With additional guidance from TV and radio doctor
Radha Modgil, as well as psychotherapist Sally Angel, this book is full of advice and guidance to help kids through the difficult years of
growing up. "Beautifully fresh and honest. Covers everything from love to leggings." Rae Earl "This book is as warm, lovely and wise as Katie
is." Holly Smale
Musaicum Books presents to you this carefully created volume of "The Complete Works of Anthony Trollope: Novels, Short Stories, Plays,
Articles, Essays, Travel Sketches & Memoirs". This ebook has been designed and formatted to the highest digital standards and adjusted for
readability on all devices. Anthony Trollope (1815–1882) was one of the most successful, prolific and respected English novelists of the
Victorian era. Novels: An Eye for an Eye An Old Man's Love Ayala's Angel Barchester Towers Can You Forgive Her? Castle Richmond
Cousin Henry Doctor Thorne Doctor Wortle's School Framley Parsonage Golden Lion of Granpère Harry Heathcote of Gangoil He Knew He
Was Right Is He Popenjoy? John Caldigate Kept in the Dark La Vendée Lady Anna Linda Tressel Marion Fay Miss Mackenzie....
‘De kleur van je hart’ van Katie Ganshert: een actuele roman over vooroordelen, confronterend en buitengewoon ontroerend. Drie vrouwen
krijgen elk op hun eigen manier te maken met racisme. Camille, moeder van drie kinderen, is tegen de fusie van twee scholen, omdat er dan
gekleurde kinderen op ‘hun’ blanke school komen. De jonge Anaya wordt lerares op die school en loopt al snel tegen problemen aan
vanwege haar huidskleur. Jen adopteert een meisje, maar haar droom om moeder te worden verandert al snel in een teleurstelling. Als hun
levens samenkomen, ontdekken ze meer over zichzelf dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Een rauw, echt, prachtig boek dat stemt tot
nadenken. Van Katie Ganshert verscheen eerder ‘Het lied van de feniks’. Voor ze haar baan opzegde om fulltime te gaan schrijven, werkte
ze in het onderwijs.
There is always hope, even when we cannot seem to seek it within ourselves. From the best advice you’ll ever get to the joy of crisps, the
101 brilliant contributors to The Book of Hope will help you to find hope whenever you need it most. Award-winning mental health campaigner
Jonny Benjamin, MBE, and co-editor Britt Pflüger bring together people from all walks of life – actors, musicians, athletes, psychologists and
activists – to share what gives them hope. These 101 key voices in the field of mental health, from the likes of Lemn Sissay, Dame Kelly
Holmes, Frank Turner and Zoe Sugg, to Joe Tracini, Elizabeth Day, Hussain Manawer and Joe Wicks, share not only their experiences with
anxiety, psychosis, panic attacks and more, but also what helps them when they are feeling low. This joyful collection is a supportive hand to
anyone looking to find light on a dark day and shows that, no matter what you may be going through, you are not alone. Jonny Benjamin is
known for his book and documentary film, The Stranger on the Bridge, which fought to end stigma around talking about mental health,
suicidal thoughts and schizoaffective disorder. When his campaign to find the man who prevented him from taking his own life went viral,
Jonny was one of a wave of new figures lifting the lid on mental health struggles. In this book, he brings together a range of voices to speak
to the spectrum of our experiences of mental health and the power of speaking up and seeking help.
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Tessa Duval ontmoet op een saai feest de knappe Ross Monahan. Tessa neemt Ross gewoon voor wat hij is: een leuke minnaar voor één
nacht. Tot het weken later tot haar doordringt dat een nacht van onbezonnenheid verstrekkende gevolgen kan hebben. Tessa besluit dat ze
heel goed in haar eentje een baby kan krijgen. Maar Ross, niet gewend afgewezen te worden, heeft héél andere plannen...
Terug naar Bayview High met succesauteur Karen McManus Mis jij About That ook zo? Ik wel. Laten we een nieuw spel spelen. Stuur mij je
keuze: Truth or Dare. Eerlijk duurt het langst neemt de lezer mee terug naar Bayview High, een jaar na de dood van Simon Kelleher, de
oprichter van de roddelapp About That. Tot nu toe heeft niemand de honger naar roddels zo goed kunnen stillen als hij dat kon, maar dat
verandert wanneer iemand op school begint met een spelletje Truth or Dare. De leerlingen ontvangen een bericht van een anonieme
afzender, en ze móéten kiezen. Als je kiest voor de waarheid wordt je diepste geheim onthuld; een opdracht kan gevaarlijk en zelfs dodelijk
zijn. Simon mag dan gestorven zijn, iemand houdt zijn naam in ere – en gaat daarvoor over lijken. In Eerlijk duurt het langst komen fans van
Een van ons liegt erachter hoe het nu met de Vier van Bayview gaat en ontmoeten ze nieuwe personages die ervoor zullen zorgen dat ze het
boek niet meer kunnen wegleggen. Over Een van ons liegt: 'Een van ons liegt weet de aandacht van de lezer tot de laatste pagina vast te
houden. Ik kan niet wachten om meer van deze schrijver te lezen.' Chicklit.nl 'Dit is geen gewone whodunit… verrassend en relevant.' USA
Today 'Onverwachte wendingen, een razend tempo en intrigerende personages zorgen samen voor een spannende thriller, die je in een ruk
uit zult lezen.' The Guardian
Aangrijpend verhaal voor fans van The Hate U Give Justyce is een goede jongen. Hij haalt uitmuntende cijfers. Hij staat altijd klaar voor zijn
vrienden. Waarom is hij dan degene met handboeien om? Justyce McAllister haalt hoge resultaten op school, is aanvoerder van de
debatclub en hij mag volgend jaar naar Yale. Maar dat doet er allemaal niet toe als een politieagent handboeien rond zijn polsen sluit.
Uiteindelijk wordt Justyce weer vrijgelaten, zonder verdere aanklachten (en ook zonder excuus), maar het incident houdt hem bezig. Nu hij
verhuisd is naar een betere wijk, wordt hij nog steeds lastiggevallen door de jongens uit zijn oude buurt en hij voelt zich ook niet welkom in
zijn nieuwe klas. De enige uitzondering is Sarah Jane, Justyce' knappe – en witte – debatpartner, van wie hij wenste dat hij haar niet zo leuk
vond. Op een dag rijdt Justyce samen met zijn beste vriend Manny rond in de auto – raampjes open, muziek hard aan. Dat valt niet in goede
aarde bij een automobilist die naast hen staat te wachten voor het stoplicht. Maar zijn twee brutale jongens die het volume net iets te hard
zetten reden genoeg om een wapen te trekken? 'Een krachtig, ontwrichtend verhaal dat je niet weg kunt leggen en dat de geschiedenis en de
huidige situatie van racisme in Amerika blootlegt.' John Green 'Ongelooflijk, eerlijk, hartverscheurend! Een must-read!' Angie Thomas, auteur
van The Hate U Give 'Het verhaal van Justyce is serieus, grappig, pijnlijk menselijk en hoopvol. Ik ben voor altijd veranderd.' Becky Albertalli,
auteur van Simon vs. de verwachtingen van de rest van de wereld 'Rauw en aangrijpend.' Jason Reynolds, auteur van 67 seconden 'Wat
Justyce en Manny overkomt is nog steeds de dagelijkse realiteit voor veel te veel mensen. Ouders die hun kinderen moeten bijbrengen hoe
ze zich moeten gedragen als ze met de politie in aanraking komen, omdat ze het anders misschien niet overleven. En jongeren die elke dag
voor de keuze staan: blijf ik mijn best doen of haak ik af? Dit boek heeft me echt de ogen geopend. Het kan zo niet langer.' Margot Reesink,
vertaler van Wat zou Martin doen?

Alle verhalen over verslaving lijken op elkaar, maar iedere verslaafde gelooft dat hij op zijn eigen manier ongelukkig is. Dat is wat
Leslie Jamison beseft als ze haar eerste bijeenkomsten voor anonieme alcoholisten bijwoont: ze drinkt omdat ze haar
tekortkomingen wil verbergen en ten koste van alles bijzonder wil zijn. Ze zou alleen herstellen als ze haar obsessie voor
originaliteit zou kunnen loslaten. Op indringende wijze vertelt ze over haar afhankelijkheid van alcohol en spiegelt zij zichzelf aan
de populaire mythes van verslaafde genieën zoals Raymond Carver, Billie Holiday, David Foster Wallace en vele anderen. Door
de ongepolijste stijl is Ontwenning ook een boek over een ander soort afhankelijkheid: de manier waarop onze verlangens ons
allemaal kunnen veranderen in 'lekkende kranen van hunkering', zoals zij het zelf formuleert. Het gaat over de specifieke
eenzaamheid van de menselijke beleving - het verlangen naar liefde dat ons verslindt en ons maakt tot degenen wie we zijn.
Ontwenning is daarmee zowel een diep persoonlijk boek als een cultuurgeschiedenis en literaire kritiek - slim, ontroerend, oprecht
en van onverwachte schoonheid.
‘Lieve Amy’ is een spannende literaire thriller van Helen Callaghan. Deze thriller gaat over Margot Lewis, die in de dertig is en
een adviesrubriek heeft in een plaatselijke krant in Cambridge. Ze krijgt heel veel brieven voor haar column ‘Lieve Amy’ – maar
ze heeft nog nooit eerder een brief als deze ontvangen: Lieve Amy, Ik weet niet waar ik ben. Ik ben ontvoerd en een vreemde man
houdt me gevangen. Ik ben bang dat hij me gaat vermoorden. Help me! Bethan Avery Jaren geleden verdween Bethan Avery
spoorloos en ze werd al die tijd dood gewaand. Iemand moet dus gewoon een nare grap hebben uitgehaald met deze brief. Maar
wanneer Margot nog meer brieven ontvangt, wordt het duidelijk dat de afzender details van de zaak kent die niet zijn vrijgegeven
door de politie. Margot besluit zelf de afzender op te sporen en er volgt een spannende race tegen de klok, die de lezer de adem
zal benemen. Voor fans van Nicci French.
First published in 1968. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
A unique, inside look at American childhood through the conversations between Highlights magazine and its young readers and a
call to grown-ups to make time to actively listen to the children in their lives. Every year, tens of thousands of children write to
Highlights magazine, sharing their hopes and dreams, worries and concerns, as if they were writing to a trusted friend. From the
beginning, the editors at Highlights have answered every child individually. Longtime editor in chief Christine French Cully has
curated a collection of this remarkable correspondence (letters, emails, drawings, and poems) in Dear Highlights--revealing an
intimate and inspiring 75-year conversation between America’s children and its leading children’s magazine. From the timeless,
everyday concerns of friendship, family, and school, to the deeper issues of identity, sexuality, divorce, and grief, here is a unique
time capsule of American childhood in the voices--and the very handwriting--of children themselves. The book captures a child'seye view of some of the most important events of the past 75 years: the COVID-19 pandemic, 9/11, the Challenger Disaster, and
the assassination of John F. Kennedy. Cully’s insightful narrative becomes a call to action for adults to lean in and listen to
children, to make sure our kids know that they matter and what they think matters, and to assure them that they have the power to
become people who change the world. By turns funny, heartbreaking, moving, and enlightening, Dear Highlights will cause
readers to reflect, to listen, and to embrace the children in their lives. From the foreword by nationally syndicated columnist Amy
Dickinson: “In times of great stress or trouble, Mr. Rogers advised children: ‘Look for the helpers. You will always find people who
are helping.’ That’s exactly what children writing to ‘Dear Highlights’ find when they put pen to paper: helpers whose openminded trust and kindness surely has made our world a better place.”
Het begint allemaal met een glimmende rode grasmaaimachine. Is dat haar kerstcadeau? Met een schok realiseert Nancy zich dat
de sieraden die haar man Jonathan de laatste tijd gekocht heeft niet voor haar bestemd waren, maar voor een andere vrouw. Ze
vertrekt naar Londen om een nieuw leven te beginnen. Het duurt niet lang voor ze haar knappe buurman Connor ontmoet.
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