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Full-colour throughout, The Rough Guide to Bath, Bristol and Somerset is the
ultimate guide to this alluring region. With 30 years experience and our trademark
'tell it like it is' writing style, Rough Guides cover all the basics with practical, onthe-ground details, as well as unmissable alternatives to the usual must-see
sights. At the top of your list and guaranteed to get you value for money, each
guide also reviews the best accommodation and restaurants in all price brackets.
We know there are times for saving, and times for splashing out. In The Rough
Guide to Bath, Bristol and Somerset: - Over 50 colour-coded maps featuring
every listing - Area-by-area chapter highlights - Top 5 boxes - Things not to miss
section Make the most of your trip with The Rough Guide to Bath, Bristol and
Somerset. Now available in ePub format.
This book has over 650 limericks, best described this way...Perchance, might you
find time to peruse / my book of lim-ricks while on your cruise? / Most are
clean…none obscene. / Most are gentle…none mean… / and all are intended to
amuse. The word “limerick” is purposely spelled incorrectly and you will discover
why in Chapter 1...”The Anatomy of a Lim-rick”. Other chapters bear names
like... (2) Lawyers; (3) Death & Dying; (3) Animals; (4) “Sandusky-gate”; (5)
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Geriatrics; (6) Irish Culture; (7) Politics & Historical Events; (8) 50’s and 60’s
music; (9) Food Prep & Menus; (10) Adventures of Jack & Jill; (11) A Farewell
Roast & Toast; (12) Honoring the Twelve Months-of the-Year; (13) Lim-ricks that
Ask Questions; (14) The Three R’s; (15) Flotsam & Jetsam; and (16)
Miscellaneous. The (almost) 150 lim-ricks, in the last two mentioned chapters,
defy easy categorization. Here are some examples...Past performance is no
guarantee / of future reliability. / Since his escapade / in his Escalade / Tiger’s
had no “MAJOR” victory. I suffer from chronic repition / trying to maser basic
diction. If I had a hammer /I’d destroy my stammer / and be free to speak without
friction.
Lucky Harbor Waar blijft nou die prins op het witte paard? Deel 7 Ali Winters
heeft weleens een betere dag gehad. Haar vriendje heeft het, nota bene met een
sms'je, uitgemaakt. En ze staat zowat op straat, want hij heeft de huur van hun
huis al opgezegd bij de eigenaar, ene Luke. Dan beschuldigt hij haar ook nog
van diefstal, wat de politie helaas nog schijnt te geloven ook. Om eerlijk te zijn,
heeft ze zich nog nooit zo alleen, zo onaantrekkelijk en vooral zo onsexy
gevoeld. Hopelijk biedt een lekkere warme douche wat ontspanning... Als Luke
Hanover de deur van zijn strandhuis in Lucky Harbor opendoet, hoort hij tot zijn
ergernis gespetter in de douche. Even later verschijnt, slechts gekleed in haar
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ondergoed, de leukste, aantrekkelijkste en meest sexy vrouw die hij ooit heeft
gezien. Eigenlijk was hij van plan om uit te rusten van zijn zware baan bij de
recherche in LA. Maar nadat hij haar verhaal heeft gehoord, heeft hij nog maar
één doel: die loser van een vriend duidelijk maken dat hij beter uit de buurt kan
blijven! Dit verhaal is afzonderlijk leesbaar.
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN
HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol
van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het
Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig
jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren
voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe
wereld wederom bedreigd.
In twenty-five years, Greeves produced around 25,000-30,000 machines - a
number considered relatively modest when compared with some of their
contemporaries, such as Triumph. However, Greeves was not small in ambition,
or indeed achievement, which is resoundingly illustrated in this new book. From a
tentative start in the early 1950s, Greeves expanded through the 1960s,
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producing scrambler, trials, road racing and road bikes. Founders Bert Greeves
and Derry Preston Cobb produced machines from their factory at Thundersley in
Essex, establishing a world-wide reputation in motorcycle sport, particularly offroad competition. Greeves - The Complete Story gives a detailed history from the
early 1950s to the 1970s. With production histories and specification details for
all the main models, and hundreds of photographs throughout, it is the ideal
resource for anyone with an interest in these classic sporting motorcycles. The
book covers: Bert Greeves, Derry Preston Cobb and the formative years - from
invalid carriages to motorcycle production in 1953; model-by-model specification
guides for the main roadsters, scramblers, trials bikes and road racing bikes;
world-wide motorcycle sport success, including European Championship wins for
Greeves scramblers in 1960 and 1961; the final years - 1972-1979; and advice
on owning and restoring a Greeves model today. Superbly illustrated with 299
colour and black & white photographs.
VN Thriller van het jaar 2015 Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag
hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van
Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend
naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen
persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen –
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is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was. Op een dag ziet ze
iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel
verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de
politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze
niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens
van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer
kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien? 'Wat een
personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een
nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als hun uitgever boos belt waar
hun nieuwe boek blijft, gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste
dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige zwart-wittekeningen. Vanaf ca.
9 jaar.
Eigenlijk zou onze hoofdpersoon gelukkig moeten zijn: ze is jong, slank, mooi,
net afgestudeerd aan Columbia, heeft een eenvoudige baan bij een trendy
kunstgalerij en woont in een appartement aan de Upper East Side van
Manhattan dat ze - net als alles in haar leven - betaalt van een erfenis.
Desondanks is er een donker, luchtledig gat in haar hart dat niet enkel te
verklaren is door het verlies van haar ouders, de manier waarop haar geliefde
Page 5/21

File Type PDF End Of Day Jack Jill Series Book 1
haar behandelt of haar sadomasochistische relatie met haar beste vriendin Reva.
Het is het jaar 2000 in een stad die glinstert van rijkdom en onuitputtelijke
mogelijkheden. Wat zou er dan toch zo vreselijk verkeerd kunnen voelen? Mijn
jaar van rust en kalmte is een krachtig antwoord op die vraag. In dit verhaal over
een jaar doorgebracht onder de invloed van een waanzinnige combinatie van
drugs die de hoofdpersoon zouden moeten genezen van haar vervreemding van
deze wereld, toont Moshfegh de lezer hoe redelijk en zelfs noodzakelijk precies
die vervreemding kan zijn. Zowel fijnzinnig als zwartgallig grappig, genadeloos en
barmhartig: dit boek toont ons een jonge, veelbelovende schrijfster op de toppen
van haar kunnen.
Do I stay or do I go? The question had been presented. Court was in session. Big Man
called for the verdict. He was the judge, and the jury was a mixture of mankind at its
near-lowest state. Jack stood before them awaiting their decision. This young man, age
twenty-five, who had committed no crime, waited to hear the decision for his future. He
had offered his fortune. Would it buy the answer he hoped for, even though that had not
been the reason for his offer? That had not been, the idea of the offer, at all. Would he
later be accused of ‘trying to buy off the jury’?
Een dag in decemberLuitingh Sijthoff
“Why are so many of us at times completely baffled by a relationship? How can we
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think we know someone so well and admit in the end that we hardly knew that person
at all? Why do many people who work diligently and strenuously to gain wholeness and
balance still feel so frustrated about having a fulfilling relationship? Why have so many
people given up on love?”—from the Prologue John Bradshaw’s bestselling books and
compelling PBS series have touched and changed millions of lives. Now, in Creating
Love, he offers us a new way to understand our most crucial relationships—with our
romantic partners and spouses, with our parents and children, with friends and coworkers, with ourselves, and with God. Bradshaw’s compassionate approach shows
that many of us have been literally “entranced” by past experiences of counterfeit love,
so we unknowingly re-create patterns that can never fulfill us. Here he provides both
the insights and the precise tools we need to keep those destructive patterns from
repeating in the present. And then he shows how we can open ourselves to the soulbuilding work of real love—and create healthy, loving relationships where we can be fully
ourselves in every part of our lives.
Een man is net een trein - er komt altijd een volgende! Miranda is in de wolken als ze
Greg ontmoet: hij is knap, geestig en lijkt meteen dol op haar. De volmaakte man! Greg
vindt Miranda ook erg leuk: ze is mooi, ze is jong en ze zeurt nooit over baby's.
Natuurlijk heeft hij haar niet alles over zichzelf verteld - zelfs de liefste meisjes gaan
soms een beetje raar doen tegen een man die net zijn zwangere vrouw in de steek
heeft gelaten. Maar daar hoeft ze toch niet achter te komen? Gelukkig voor Miranda
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zijn mannen net treinen - tijdenlang sta je te wachten en komt er niet één, en dan
komen er ineens drie tegelijk. Ze moet alleen de juiste zien te pakken... Liefde,
vriendschap en zoete wraak - dat zijn de ingrediënten voor weer zo'n heerlijk vrolijk en
romantisch boek van bestsellerauteur Jill Mansell.
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik weet bijna
zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een gezichtsafwijking, en ook na
veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit. Hij doet zijn best niet op te vallen,
maar mensen schrikken als ze hem zien, en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat
hij voor het eerst naar een gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal
worden, en hij krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem
te pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat afschrikken...
Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen een enorm succes. In
Amerika was Wonder hét boek van het jaar en begonnen lezers campagnes tegen
pesten. Het boek verschijnt in meer dan vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht
om het hart te raken en gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en
grappig verhaal dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een
zeldzaam pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com
"The House That Jill Built, after Jack's Had Proved a Failure" by E. C. Gardner.
Published by Good Press. Good Press publishes a wide range of titles that
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encompasses every genre. From well-known classics & literary fiction and non-fiction to
forgotten?or yet undiscovered gems?of world literature, we issue the books that need to
be read. Each Good Press edition has been meticulously edited and formatted to boost
readability for all e-readers and devices. Our goal is to produce eBooks that are userfriendly and accessible to everyone in a high-quality digital format.
Chef-kok Quinn Weller heeft eindelijk haar leven weer op orde, nadat ze haar zus
verloor bij een auto-ongeluk. Op het eerste gezicht heeft ze alles wat ze wil: een
liefhebbende familie, een droombaan in een van de beste restaurants in LA en een
leuke vriend. Dus waarom voelt ze zich dan zo leeg, alsof er een deel van haar
ontbreekt? Quinn krijgt deels antwoord op die vraag wanneer een advocaat haar
opspoort en een heftig geheim onthult - plus een mysterieuze erfenis die alleen zij kan
claimen. De schokkende waarheid spoelt als een vloedgolf over haar heen. Haar hele
leven was een leugen. Ze besluit haar leven in LA achter zich te laten en naar
Wildstone, Californië, te vertrekken. Het bevalt haar meteen in het rustige, mooie stadje
- niet in het minst vanwege de knappe, donkerharige vreemdeling die ze steeds tegen
het lijf loopt. Daar staat haar nóg een grote verrassing te wachten. Haar erfenis is
namelijk geen geldbedrag of huis - maar iets wat haar hele leven en alles wat ze over
zichzelf en haar familie wist, op zijn kop zet...
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen
en hun dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met
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literair vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal
geen kwestie van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na
een mislukte overval een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging
plaatsvindt. Onder de aanwezigen bevinden zich onder anderen een
zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg heeft geleefd om niet bang te worden als
ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat op het punt staat voor het eerst
een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen worden, en een mysterieuze
man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze bezichtiging die ineens een
gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter kennen en onthullen ze
tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen heeft een leven
met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten en
passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten
maar de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het begin van
een serie verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het
appartement is gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en tegelijkertijd
aangrijpende roman over de kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen
die ons redden, zelfs in de meest angstige tijden.
Nadat Izzy op haar motor is aangereden door de mondaine Gina Lawrence raakt ze bijna alles
kwijt: haar twee lat-relaties, haar baantje en haar woning. Gina heeft zo haar eigen zorgen:
haar man heeft haar verlaten voor zijn zwangere vriendin. Katerina, Izzy's bijdehante
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tienerdochter, vindt dat Gina best wat verantwoordelijkheid mag tonen voor de gebeurtenissen,
en maakt dat op originele en niet mis te verstane wijze aan Gina duidelijk. Ondertussen klimt
Izzy met vindingrijkheid en optimisme weer uit het dal, vastbesloten om te scoren...
Een duistere, bitterzoete en steeds weer verrassende komedie Een naamloze vrouw, M, nodigt
een bekende schilder, de eveneens naamloze L, uit om naar een afgelegen streek aan de kust
te komen. Ze woont daar samen met haar gezin, en op hun uitgestrekte landerijen staat ook
een buitenhuisje, de Tweede Plaats, waar L zijn intrek kan nemen. Ze hoopt met hem te
kunnen discussiëren over zijn werk en de kunst, maar L arriveert samen met een mooie jonge
vriendin en blijkt een ontwrichtende invloed op zijn omgeving te hebben. Naarmate de irritaties
over en weer toenemen, wordt pijnlijk duidelijk waar ieders grenzen liggen. In typisch
Cuskiaanse stijl – beeldend, soms bijtend en altijd scherp geobserveerd – komt de positie van
de vrouw ten opzichte van de man aan de orde, de ingewikkelde verhoudingen binnen relaties
en hoe moeilijk het is om normen en waarden te handhaven, in jezelf en in de buitenwereld.
Tweede plaats onderzoekt de stelling dat kunst ons zowel kan redden als vernietigen, terwijl
de menselijke ziel worstelt met duistere demonen.
Celebrated operatic soprano Caroline Prince has returned to Denver to assume the position of
artistic director of the regional opera company. When her path crosses that of Jill Allen, the
passion they’d shared before Caroline’s career had skyrocketed still seems to burn hot for
both of them. But Jill remembers all too well being a distant second in Caroline’s list of
passions. How can she trust that Caroline will be content in her new life and they can build
something that will last? Romance sizzles in this sumptuous story of music and a secret that
can tear two women apart.
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Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen,
1888. Fiona Finnegan woont in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag
kinderen spelen en ’s nachts dieven, prostituees en dromers rondhangen. Ze werkt net als
haar vader in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen met haar
grote liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s leven staat op z’n
kop als haar vader door een onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er
opzet in het spel is en dat ook zij gevaar loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op
naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar succes kan ze het verleden echter
niet laten rusten. Ze keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de man die
de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly
‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van
epische historische fictie enorm aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met
romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’
Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The
Washington Post
Maxine Vaugh heeft het talent om niet alleen zichzelf, maar ook haar moeder en zusje in de
nesten te werken. Als ze verneemt dat fotograaf Guy Cassidy, de plaatselijke beroemdheid,
een oppas voor zijn kinderen zoekt, ziet ze dat als een handig opstapje naar een glanzende
carrière. Maar er zijn vele kapers op de kust!
Ik zie je op het strand is de nieuwe roman van Jill Mansell (van bestsellers als Lang leve de
liefde en Je bent geweldig). Romantische verwikkelingen, misverstanden en zussenrivaliteit –
een feelgood verhaal dat je niet weg kunt leggen! Perfect voor wie houdt van Jojo Moyes en
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Sophie Kinsella. Clemency is niet op zoek naar de liefde als ze Sam ontmoet in het vliegtuig.
Maar aan het eind van de vlucht hebben ze een echte klik. Dit voelt als iets heel speciaals...
maar hij verdwijnt helaas uit haar leven. Drie jaar later woont Clem weer in haar geboortedorp
in Cornwall. Als haar stiefzus Belle uit Londen overkomt, verwaander dan ooit nu ze de
perfecte man heeft gevonden, is Clem blij voor haar, echt waar... tot ze ontdekt wie Belles
perfecte man is: Sam!
This book, remind me on what a true friend should be, for all what Jack and Kevin went
through while they were growing up. And down to they last year in college, is so funny when it
involve two best and one girl, here is where friendship it put the test. It shows you what true
love is and one thing you have to be carefull of your friend around your girl."
Scottish by birth, anarchist by persuasion, odd bikes and obscure comics by collection. Retired
from thirty years of front line child protection, he lives between Scotland and British Columbia
with his wife, three adult sons, and a blessing of grandchildren. Allan has penned reportage,
articles, and fiction since the early eighties for a variety of motorcycle publications: Canadian
Biker, Back Street Heroes (UK), Biker and Renegade (US). Pocahontas and Ubermensch have
their real life counterparts in his stable, and the most recent build is a ‘31/’48 Chout
(Chief/Scout) bobber. As for the magic...? Well, that’s really up to you. “Tinker Tales
Untenable’ is a collection of previously unpublished short stories celebrating magic and
motorcycles. Tinker is the son of an absentee Irish gypsy dad and a Scottish mother, raised
poor and turned out on the streets after her death in his early teens. Blood will out, and he
becomes a trader in iron ponies, only to become enmeshed in magic. Somehow he survives a
sorcerer’s apprenticeship to Magic John, a notorious gutter-mage, as detailed in previous
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collections: ‘Tinker Tales’ (voted Fiction of the Year by motorcyclefiction.com) and ‘Tinker
Tales Untold’ (Book of the Month, motorcyclefiction.com) yet trouble and temptation lurk
around every corner. Here Tinker is reacquainted with (dead) members of his old outlaw club,
acquires an illuminated tattoo, and runs into the Soviet version of Wonder Woman—amoungst
other trials and tribulations. Hop on the pillion, hold tight, and enjoy the ride through, Britain,
Canada, and America—not to mention Fairyland and beyond. Illustrated by: Louise Limb
Deel 2 van de Rozen-trilogie In het jaar 1900 zijn de straten van het Londense East End
allesbehalve geschikt voor een vrouw van goede komaf. Maar als een van de eerste
vrouwelijke artsen is India Selwyn Jones toch al een buitenbeentje. En ze is vastbesloten een
kliniek op te zetten in deze arme omgeving waar medische hulp zo hard nodig is. Hier ontmoet
India de keiharde maar onweerstaanbare gangster Sid Malone. Sid is een tegenpool van
India’s kille verloofde, die het kapitaal van haar familie nodig heeft voor zijn politieke ambities.
Geïntrigeerd door Sids mysterieuze verleden stort India zich in een affaire die haar alles kan
kosten wat haar lief is. In de pers ‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details uit de
tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm aanspreken.’ Booklist
‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The Washington Post
‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden,
plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly
Naya Quean and her stepfather, the only father she has ever known, have a secret. They play
superheroes together. Three Thousand years in the future, in the Jara Era. There are still
those sorts who by nature, nurture, science or magic have abilities above and beyond the
ordinary. Naya and her stepdad Wayne Godwynne are two such sorts. Naya by her very
Page 14/21

File Type PDF End Of Day Jack Jill Series Book 1
nature has incredible durability and strength hailing from the home world of Torrey 9, the
highest gravity of any human inhabited planet in the confederacy. Her stepdad’s power is
rooted in nature too. With his genius level nanite architecture skill he has actually created life.
This same skill set allowed him to create nanite Jack Suit technology. In this skin of nearly
undetectable, indestructible muscle tissue he was a mere mortal man able to stand toe to toe
with near gods in the Deslarian Civil War. Too many comic books and the lack of the mothers’
supervision prompted them to slip off into the city one night and have their hand at playing
superhero. IT WAS A HOOT! Lives were saved. Evil was foiled and the day was saved, well
the night actually (The Night of Jack & Jill). As fun as it was, the time that was had, Wayne was
not being responsible dad. To be a responsible upstanding sort, Wayne swore he would never
be that reckless again. In part, because even as strong as Jill was, even stronger than him, her
mother was even stronger. She might literally kill him if she found out...So never again… UNTIL
THIS DAY!
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.
Rebecca Yarros is terug met ‘De laatste brief’, een aangrijpende feelgoodroman over een
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kick-ass single mom. Ella werd op haar negentiende moeder van een tweeling en runt nu, vijf
jaar later, een bed & breakfast. Ze heeft per brief contact met Beckett, die met haar overleden
broer in het leger zat. Dan komt Beckett zonder dat ze het weet terug van uitzending en gaat
hij in haar B&B logeren om haar te helpen. Zij moet daar niets van hebben, ze kan het toch wel
alleen? Maar haar kinderen zijn gek op hem. In ‘De laatste brief’ laat Rebecca Yarros zien dat
hoe sterk je ook bent, de liefde vaak nóg sterker is. ‘Yarros’ roman is een diep gevoelige en
emotioneel geladen rollercoaster’ – Kirkus Reviews
Twee levens. Twee liefdes. Eén keuze. De Amerikaanse bestseller van 2017 - nu in
Nederland! Lucy en Gabe ontmoeten elkaar op een dag die alles voorgoed zal veranderen.
Samen besluiten ze dat hun leven wat moet betekenen, van belang moet zijn. Wanneer ze
elkaar een jaar later weer tegenkomen, lijkt hun liefde voorbestemd. Maar als Gabe besluit om
als fotojournalist naar het Midden-Oosten te gaan en Lucy in New York blijft voor haar eigen
carrière, gaan ze uit elkaar. De hoofdpersonen worstelen met het idee van lot en vrije wil, en
hoewel ze nieuwe levens opbouwen met nieuwe liefdes, blijven ze aan elkaar denken en
blijven ze elkaar soms, als de omstandigheden het toestaan, opzoeken. Waren hun levens
bedoeld om met elkaar verbonden te zijn? Hebben ze er goed aan gedaan om uit elkaar te
gaan? Of hadden ze er alles aan moeten doen om samen te blijven? Het licht dat we verloren
is een hartverscheurend liefdesverhaal over verborgen verlangens, over de vraag hoeveel we
moeten opofferen voor de liefde, over wat échte liefde is en hoe die ons compleet door de
vingers kan glippen, zelfs als we denken dat we haar stevig vasthebben. Jill Santopolo
studeerde aan Columbia University in New York. Het licht dat we verloren is haar literaire
debuutroman. Ze woont in New York. 'Lezers van Jojo Moyes' Voor jou zullen genieten van dit
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elegante boek.' THE NEW YORK POST 'De slimme verteltrant en de prachtige schrijfstijl van
de auteur maken het de lezer compleet onmogelijk om dit boek neer te leggen! Deze
verpletterende roman zette me aan het denken over relaties uit heden en verleden, bracht
herinneringen aan mijn jonge zelf naar boven, en deed mijn hart sneller kloppen.' THE IRISH
INDEPENDENT 'Het licht dat we verloren is verpletterend romantisch in zijn
liefdesbeschouwingen en in zijn dramatische weergaven van de kracht en de
verschijningsvormen van de liefde. Lezers moeten een flinke voorraad tissues bij de hand
houden.' WWW.BOOKREPORTER.COM
The information contained within this workbook is to enlighten and inspire two groups of
African Americans; the first group are the people who are unaware of the cultural history of
African Americans. The second group are the people who are aware of the cultural history, yet
are compelled to sit with people from the first group and discuss the topics within. This book
was created by Black Family United, a non-profit organization that is committed to creating a
common movement of cultural evaluation for the purpose for cultural improvement. Through
the theory of “emotion evaluation”, we suggest that the core functions of a particular culture
can be studied by focusing on that group’s use of the 14 basic emotions. Thus this book
breaks down what those emotions are, and how African Americans have used those emotions
to create their culture. Additionally, this workbook creates room for specific dialogue between
student and teacher / child and parent / mentor and mentee to promote understanding and a
paradigm shift in how African Americans use those basic emotions.
This is the first book to integrate the theory, design, and stability analysis of plates and shells in
one comprehensive volume. With authoritative accounts of diverse aspects of plates and
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shells, this volume facilitates the study and design of structures that incorporate both plate and
shell components.
Two men two women in life-changing encounters on a sacred mountain...fast-moving,
constantly shifting symbolism explored with wit and delicacy in this abstract social comedy

Behind tinted windows a few yards from mourning family and friends, Jessica and Jude
Day witness their parents' funeral -- and their own. Stripped of the only life they've ever
known, the Days say goodbye to San Francisco forever. Six months and two new
identites later, the thirty-year-old misfits with elite self-defense skills and penchants for
alcohol, sex, and trouble arrive like an earthquake to Peaceful Woods, a retirement
community in Omaha, Nebraska, that thrives on rules and gossip. Welcome home,
Jackson and Jillian Knight. Jackson celebrates his new beginning by embracing his job
and wiping his cavalier past clean with a temporary oath of celibacy. But Jillian's past is
branded into her soul--the deaths, the insanity, Dr. Luke Jones, and the need to make
her lovers bleed. Her chance for redemption comes in the form of a next door neighbor,
one Senior Master Sergeant Monaghan. He's sexy, dangerously alluring, and riddled
with emotional issues from years of service. He's also...So. Damn. Grumpy. Their
mission is simple: Let go, start over, don't kill anyone, and pray that nobody resurrects
their past.
Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze
haar man een hotel ziet verlaten in het gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit
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ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet
haar wereld stukje bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had
moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met
dodelijke afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want
welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te staan. De affaire is een
wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer
continu zal verrassen en uiteindelijk ademloos achterlaten.
Een dag in december van Josie Silver is een onvergetelijk liefdesverhaal voor de
liefhebbers van de boeken van Jojo Moyes en Nicholas Sparks. Laurie is er zeker van
dat liefde op het eerste gezicht niet bestaat. Het leven is geen romantische film, toch?
Maar dan, op een besneeuwde decemberdag, ziet ze vanuit de bus een jongen bij de
halte van wie ze vóélt dat hij de ware is. Hun ogen ontmoeten elkaar, er is een magisch
moment... en dan rijdt de bus door. Ze denkt dat ze de jongen nooit meer tegen het lijf
zal lopen. Maar een jaar later stelt haar beste vriendin Sarah haar tijdens kerst voor
aan de nieuwe liefde van haar leven. En dat is... de jongen van de bushalte.
Vastbesloten om hem te laten gaan, gaat Laurie verder met haar leven, maar wat als
het lot andere plannen heeft? ‘Het equivalent van Love Actually, maar dan in
boekvorm.’ The Bookseller
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
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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
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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?
Wie heeft er nou geen goede voornemens met nieuwjaar? De drie vriendinnen Pru,
Dulcie en Liza in elk geval wel! Liza wil dit jaar trouwen. Alleen, waar haal je een
geschikte kandidaat vandaan? Dulcie daarentegen wil scheiden. Alleen, hoe voelt het
als je ex een nieuwe liefde vindt? Pru wil gewoon getrouwd blijven. Alleen, haar
liefhebbende echtgenoot gaat vreemd! Alledrie denken ze te weten wat ze willen.
Alleen...
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