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The '90's answer to The Preppie Handbook is a satiric, humorous and comprehensive
critique, written by the ultimate slacker, that reveals rules, guidelines and
recommendations for being a state-of-the-art slacker. The book features a hip MTV-like
format with fast-cut sidebars, cartoons, photos, lists, quizzes and charts.
Als haar vriend na achttien jaar hun relatie beëindigt, heeft Laurie een probleem. Niet
alleen omdat ze voor hetzelfde advocatenkantoor werken en elkaar dus nog elke dag
zien, maar haar perfecte leven ligt ook in duigen. Als de nieuwe vriendin van haar ex
ook nog eens zwanger blijkt, is de chaos voor Laurie compleet. Tot ze een aparte
ontmoeting in een kapotte lift heeft met Jamie Carter, de knapste man van het kantoor.
Jamie gelooft niet in de liefde, maar hij heeft een vriendin nodig om indruk te maken op
zijn bazen. Laurie wil een nieuwe liefde om ook weer onderwerp van gesprek te zijn. De
ideale combinatie: een relatie faken om te profiteren van de voordelen. Maar er is een
dunne lijn tussen doen alsof je verliefd bent of je hart verliezen aan je knappe
‘nep’-vriendje.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland.
Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur?
De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz
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zich ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich
thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met
geweld terug willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op
het eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het
spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne
klassieker’ genoemd. Het is in meer dan 20 talen vertaald.
Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd? Je leest het in de queer
rom-com ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend
Material’ van Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en is op zoek
naar een normaal, lief vriendje dat hem kan helpen om zijn slechte imago in de pers op
te poetsen. Oliver is een advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft
gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale tegenpolen, maar ze maken een
afspraak: zolang de pers achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het probleem is dat de neprelatie
wel heel echt begint te voelen. ‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe romcom vol humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers van ‘Rood, wit &
koningsblauw’ van Casey McQuiston en ‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Wanneer River Page met haar moeder naar een klein dorpje verhuist, valt ze als een
blok voor de knappe en ongrijpbare zeventienjarige Fenrin Grace. Het gerucht gaat dat
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de Graces – Fenrin, zijn tweelingzus Thalia en hun jongere zusje Summer – heksen
zijn, en River gelooft dat maar al te graag. Ze wil niets liever dan in hun nabijheid zijn
en hun geheimen ontdekken. Zorgvuldig plant ze elke stap die nodig is om haar doel te
bereiken. De Graces zijn erg op zichzelf, maar River raakt bevriend met Summer en zo
wordt ze kind aan huis. Ze komt steeds dichter bij de waarheid over de familie en vooral
dichter bij Fenrin. Maar River heeft ook haar eigen geheimen. Wanneer Fenrin eindelijk
binnen handbereik lijkt te zijn, gebeurt er iets waardoor alles voorgoed verandert.
Beklemmend en mysterieus: De Graces laat je niet meer los!
‘Sandwichvrouw’ van Allison Pearson: een herkenbaar en hilarisch verhaal over
onmogelijke pubers en bejaarde ouders. Kate Reddy, hoofdpersoon van Allison
Pearsons internationale 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.
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Ryan isn't looking for a relationship with a guy-and Johnny isn't looking for a
relationship at all. Ryan's always been attracted to tall, leggy blondes-normally of the
female variety. When Johnny catches his eye at a party, Ryan's interest is piqued even
though he's never been with a guy before. The attraction is mutual, and the amazing
night that follows opens Ryan's eyes to his bisexuality. Experience has taught Johnny
that love hurts. Staying single is safer, and there's no need for complicated
relationships when hooking up is easy. When he moves in next door to Ryan, they're
both interested in picking up where they left off, and it seems like an ideal arrangement:
convenient, mutually satisfying, and with no strings attached. Despite their best
intentions to keep things casual, they develop an emotional connection alongside the
physical one. Both begin to want more from the relationship but are afraid to admit it. If
they're going to work things out, they need to start being honest-first with themselves,
and then with each other. Although this book is part of the Housemates series, it has
new main characters, a satisfying happy ending, and can be read as a standalone.
Londen, 1826 Devin Aincourt is een rokkenjager en een gokker. Dat zijn de Aincourts
altijd geweest, en dat zullen ze blijven ook. Een Aincourt kijkt nu eenmaal niet op een
cent, ook niet als dat ten koste gaat van het familiebezit. Wanneer zijn moeder hem
voorstelt familienaam en landgoed te redden door met een rijke Amerikaanse
erfgename te trouwen, vindt Devin dat prima. Zíjn titel in ruil voor de volledige
beschikking over háár fortuin - meer is het tenslotte niet. Maar Miranda wil wél meer. Ze
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wil het landgoed restaureren, Devin uit de klauwen van zijn sluwe maîtresse redden...
en hem ervan overtuigen dat zijzelf zijn grote liefde is!
Een man wordt op barbaarse wijze ritueel geofferd, een befaamde, steenrijke
wetenschapper pleegt onder verdachte omstandigheden zelfmoord, een mooie jonge
vrouw wordt ontvoerd Inspecteur Megan Baker wordt belast met het oplossen van
zowel de ontvoeringszaak als de dubieuze zelfmoord. Ze krijgt onverwacht hulp van de
charismatische jonge archeoloog Gideon Chase, de vervreemde zoon van de
overleden wetenschapper. Gideon heeft op het landgoed van zijn vader in
geheimschrift geschreven dagboeken gevonden die spreken van een mysterieuze orde,
mensenoffers en Stonehenge. Wat had zijn vader daarmee te maken? En waarom
heeft hij zich van het leven beroofd? Megan en Gideon zullen samen de ontvoerde
vrouw moeten vinden, voordat het volgende ritueel begint
Filled with soulful humor and quiet pathos, Abby Bardi's boldly drawn first novel marks
the debut of a joyfully talented chronicler of the quest for connection in contemporary
life. Mary Fred Anderson, raised in an isolated fundamentalist sect whose primary
obsessions seem to involve an imminent Apocalypse and the propagation of the name
"Fred," is hardly your average fifteen-year-old. She has never watched TV, been to a
supermarket, or even read much of anything beyond the inscrutable dogma laid out by
the prophet Fred. But this is all before Mary Fred's whole world tilts irrevocably on its
axis: before her brothers, Fred and Freddie, take sick and pass on to the place the
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Reverend Thigpen calls "the World Beyond"; before Mama and Papa are escorted from
the Fredian Outpost in police vans; and Mary Fred herself is uprooted and placed in
foster care with the Cullison family. It is here, at Alice Cullison's suburban home outside
Washington, D.C., where everything really changes -- for all parties involved. Mary
Fred's new guardian, Alice, is a large-hearted librarian who, several years after her
divorce, can't seem to shake her grief and loneliness. Meanwhile, Alice's daughter
Heather, also known as Puffin, buries any hint of her own adolescent loneliness
beneath an impenetrable armor of caustic sarcasm, studied apathy, and technicolor
hair. And the enigmatic Uncle Roy is Alice's perennially jobless and intensely private
brother. As Mary Fred struggles to adjust to the oddities of this alien world, from sordid
daytime television and processed food to aromatherapy and transsexuality, she
gradually begins to have an unmistakable influence on the lives of her housemates. But
when a horrifying act of violence shakes the foundations of Mary Fred's fragile new
family, she finds herself forced to confront, painfully, the very nature of the way she was
raised. With a knack for laying bare the absurdities of daily life, Abby Bardi captures,
with grace and authority, all the ambivalence and emotional uncertainty at the heart of
these quirky characters' awakenings.
Human heroines are ready to fight back against their alien abductors alongside their
mates in the Zulir Warrior Mates bundle! Synnr’s Saint Emily was a normal law student
until she was abducted by aliens. Forced to perform death defying feats by night and
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undergoing medical tests by day, she doesn’t know how much longer she can take it.
When one alien takes particular interest in her she’s afraid things have gone from bad
to worse. He’s got wings and fangs, and he makes her heart pound. But she can’t
want an alien like that… can she? Synnr’s Hope When Lena and Solan fail to gel as a
unit, they’re sent off to intensive training in the middle of nowhere. Just Solan, Lena,
and a house determined to hone them into the best team they can be. When sparks
start flying, there’s nothing to stop the two of them from crashing together with
explosive heat. Synnr’s Spark Grace has never quite fit in. One hundred percent
human, but raised by a Synnr father and human mother, she has a foot in two worlds
and belongs in neither. A Synnr Match would give her the wings she desperately wants,
so why has a human man caught her eye? She’s caught between Zac, a human man
rescued from enemy Apsyns and their evil experiments, and Crowze, an aristocratic
Synnr soldier built for seduction. There’s no way she can choose between them. So
why not choose both? This collection brings together fated mate alien romances which
are perfect for fans of paranormal and sci-fi romance!
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres
ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal
verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van
onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties
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van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij
met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook
het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord.
Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de
hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan
Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Rechercheur Cassie Maddox wordt gebeld over een nieuwe zaak: er is een jonge
vrouw doodgestoken in een stadje bij Dublin. Ze heette Lexie Madison. Cassie is
geschokt: dat is de naam die zijzelf jaren geleden gebruikte als undercoveragent!
Bovendien blijkt dat ze als twee druppels water op het slachtoffer lijkt. Langzamerhand
raakt Cassie in de ban van het mysterie rond de vermoorde jonge vrouw, die een
postacademische opleiding Engels volgde en met een vreemde, maar hechte
vriendengroep in een bouwvallige villa woonde. Maar elk woord, elk idee dat haar
dichter bij de waarheid brengt, betekent voor Cassie een stap dichter bij haar eigen
dood. {auteursfoto} Tana French is een Iers-Amerikaanse schrijfster van 32 jaar, die
opgroeide in Ierland, Italië, Amerika en Malawi. Ze woont nu in Dublin. Ze heeft als
actrice voor film en theater gewerkt. Haar eerste thriller, De offerplaats, werd vertaald in
twintig landen en werd bekroond met de Edgar Award 2008 voor het beste
Amerikaanse debuut.
Na haar succesdebuut ‘Mea culpa’ (I Let You Go) slaagt Clare Mackintosh er opnieuw
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in een geweldige thriller te schrijven. ‘Ik zie jou’ (I See You) is een thriller over
forenzen, routines en obsessie. Je treinreis, je rit naar je werk wordt nooit meer
hetzelfde na het lezen van dit boek! Wanneer Zoë Walker, tijdens een treinrit naar haar
werk, tot haar verbijstering een foto van zichzelf in de krant ziet in de rubriek met
seksadvertenties, is ze vastbesloten uit te zoeken hoe die foto daar terecht is gekomen.
Ze heeft geen andere aanwijzingen dan de korrelige foto, een website en een
telefoonnummer. Haar familieleden wuiven het weg als iemand die misschien veel op
haar lijkt. Maar dan verschijnt er een foto van een andere vrouw, een vrouw die net als
Zoë elke dag die trein neemt. Wanneer deze vrouw vervolgens gewurgd wordt
gevonden, beseft Zoë dat ze gevaar loopt. Maar van wie komt dat gevaar? Iemand die
net als zij dagelijks die trein neemt? Iemand die precies weet wat haar routines zijn?
Van ‘Mea culpa’(I Let You Go) werden wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren
verkocht en ook ‘Ik zie jou’ (I See You) was na verschijnen direct een hit.

Introduces trumpets, trombones, flugelhorns, and cornets, offers advice on
purchasing an instrument, demonstrates fingering patterns, and defines jargon.
BookAn owner's guide for acoustic guitarists at all levels, this book features
numerous tips on auditioning and buying an acoustic guitar, choosing new
strings, maintenance and tuning, and much more. Also included are chapters on
the instrument's family, history, and production, as well as an index, a glossary,
the unique Interactive Tipcodes, and a complete set of chord diagrams.
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‘Dit debuut is "unputdownable", zoals de Engelsen zeggen. En met die
wetenschap kunnen we uitkijken naar In de donkere nacht, het tweede deel rond
Gemma Woodstock, dat in mei verschijnt.’- ????? De Telegraaf ‘Sfeervol en
spannend tot op de laatste bladzijde.’ - Trouw ‘Een pageturner die zowel
spannend is als tot nadenken stemt.’ – Publishers weekly In het meer bij het
Australisch stadje Smithson wordt het lichaam van de beeldschone Rosalind
Ryan gevonden. De jonge vrouw is vermoord en op de plaats delict drijven rode
rozen. Rechercheur Gemma Woodstock van de plaatselijke politie doet er alles
aan om op de zaak gezet te worden en daarom verzwijgt ze dat ze de vermoorde
vrouw kent: ze heeft jaren geleden met haar op de middelbare school gezeten.
Maar dat is niet het enige wat Gemma probeert achter te houden. Naarmate het
onderzoek dieper graaft in het verleden van Rosalind, dreigen er meer geheimen
aan het licht te komen, geheimen die beter verborgen hadden kunnen blijven.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt
benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller leven. In Good Vibes,
Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe
kun je echt van jezelf houden? Kun je negatieve emoties omzetten in positieve?
Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe
vind je dat? Vex King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert
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met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de lezer
een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te
volgen, nuchter en herkenbaar is.
Can Lori unravel a mystery that is thicker than the snow on the Cotswold hills?
The snow forces Lori to take shelter in a house of treasures and secrets in Aunt
Dimity: Snowbound, the ninth mystery from much-loved author Nancy Atherton.
Perfect for fans of M. C. Beaton and Ann Granger. 'Witty and engaging... just the
thing when life gets to be too much, and you want to escape into a book' - Lincoln
Journal Star A winter's stroll in the Cotswolds takes an unexpected turn for Lori
Shepherd when a snow blizzard strikes out of the blue. Together with two
backpackers, she seeks shelter in the nearby Ladythorne Abbey, once home to
Lady Lucasta DeClerke, and waits for the storm to pass. But it soon becomes
clear that there is more to the Abbey's late owner than meets the eye. And when
Lori learns of a plot to steal a priceless family heirloom, she attempts to prevent
the theft and keep herself out of harm's way. But as her ghostly Aunt Dimity says,
'Old sins cast long shadows'. If Lori is to banish the hatred and guilt shrouding
Ladythorne Abbey, she will need all the wisdom and compassion she can find.
What readers are saying about Aunt Dimity: Snowbound: 'If I only had one book
to read on a rainy afternoon, this would be the one' 'Not since I first went through
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the wardrobe to discover the magic of Narnia have I so enjoyed a book'
'Delightful. Interesting characters, great descriptions of village life, and a unique
concept make this series a comforting read'
Kent, zomer 1940. Engeland staat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De vrouwen uit het dorpje Chilbury komen in opstand. De dominee wil het
kerkkoor opheffen omdat alle mannen zijn opgeroepen. De tijd is gekomen om
traditionele patronen te doorbreken. Terwijl de oorlog door hun levens davert,
proberen vijf zeer verschillende vrouwen en meisjes uit alle macht het thuisfront
te inspireren met hun muziek. Dan wordt Chilbury getroffen door een
bombardement.
Hoe kon zij nu weten dat haar droomman gewoon in het echt bestaat... Grace is
het zat dat iedereen haar altijd vol medelijden aankijkt, alleen omdat ze single is.
En nu moet ze ook nog naar een bruiloft, waar iedereen zich iets te luid
fluisterend zal afvragen waarom ze nog stééds geen leuke man heeft gevonden.
Uiteindelijk ziet ze maar één uitweg: ze verzint een vriendje. De perfecte man:
een kinderchirurg die om de dag een levensreddende operatie verricht, in zijn
vrije tijd zwerfkatten verzorgt en... haar adoreert. Dan krijgt ze een nieuwe
buurman, een levensechte, razendknappe, supersexy man - maar met een
duister verleden...
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In the final installment in the 86 Bloomberg Place series, Melody Carlson follows the girls in a
crazed competition for bridesmaids, wedding locations, and showers. Newly engaged Lelani
has returned from Maui to Bloomberg Place and is trying to book her wedding date.
Unfortunately, there are scheduling conflicts for that same weekend. For starters, Megan and
Marcus have a family wedding commitment. Anna and Edmond have promised to attend his
younger stepbrother's Bar Mitzvah and, to everyone's surprise, Kendall has just accepted her
"Maui Man's" proposal of marriage and also wants to be wed on that first weekend in June.
Wedding madness ensues at 86 Bloomberg Place, yet at the same time friendships are being
forged that will last a lifetime.
‘Als wij schurken waren’ van M. L. Rio vertelt het verhaal van Oliver Marks. Tien jaar heeft hij
in de gevangenis gezeten – voor een moord die hij wel of niet heeft gepleegd. Dát is wat
detective Colborne zo graag nog van hem zou horen nu hij met pensioen gaat. Tien jaar
eerder: zeven jonge, briljante en gepassioneerde studenten op een arts college, spelen en
bestuderen Shakespeare’s werk. Ze zijn vol van Shakespeare, vol van zijn personages, en
zetten hun rol ook buiten het toneel voort. Totdat de vaste rolverdeling volledig wordt
omgegooid en het verbroken evenwicht zijn consequenties krijgt in het echte leven. Een van
hen wordt dood aangetroffen, de andere zes zien zich voor de uitdaging gesteld de politie, en
met name zichzelf, te overtuigen van hun onschuld.
Hoewel Chloe Underwood het naar haar zin heeft in Parijs, heeft ze inmiddels wel een beetje
genoeg van haar saaie baantje als vertaalster. Zo langzamerhand snakt ze naar wat spanning,
passie, misschien zelfs een beetje gevaar in haar leven. Wanneer ze de kans krijgt een
weekend naar een luxueus chateau te gaan om te vertalen bij een businessmeeting, grijpt ze
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die kans dan ook met beide handen aan. Bastien Toussaint verkeert in dubio. Die
zogenaamde vertaalster móét wel een geheim agente zijn, maar wie stuurt er in vredesnaam
een type als Chloe? Ze is óf ongelooflijk goed, óf juist helemaal niet. Of ze spreekt de
waarheid... en dan is ze echt alleen maar een onschuldige vertaalster die op de verkeerde tijd
op de verkeerde plek is. Feit is dat ze op het punt staat vermoord te worden, maar als hij
besluit haar te redden, moet hij zijn dekmantel opgeven - en dan lopen ze beiden gevaar...
Het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum, was toen het in 1981voor het eerst
verscheen, direct een sensatie. De overweldigende aandacht voor wat Hillesum in de jaren
1941 en 1942 schreef, gaf het boek vleugels. Kunstenaars, musici, scenarioschrijvers, en
theatermakers lieten zich door haar werk inspireren. Het werd over de hele wereld vertaald en
gelezen, en bracht een stroom reacties op gang die voortduurt tot op de dag van vandaag.
Waarom? Etty Hillesum wordt herkend als een vrouw die het barbarendom het hoofd bood,
zonder zelf in wanhoop en haat ten onder te gaan. Ten onder gaan dééd ze, op 30 november
1943, in Auschwitz. Maar de stem die klinkt uit haar dagboeken, de liefde, haar
onverwoestbaar geloof in de menselijke mogelijkheden, haar intens beleden en beleefde
vriendschappen, en haar intelligente en sensitieve geest hebben veertig, vijftig, zestig jaar later
honderdduizenden lezers bereikt. Het is te danken aan Hillesums literaire begaafdheid dat
haar dagboeken en brieven moeiteloos de tijden weten te doorstaan.
Een eerbetoon aan John Hughes-films en het tijdperk van de jaren 80. Sam hield nooit van zijn
verjaardagen omdat geen van hen gelukkig was. Toen hij er een draaide, viel hij met zijn
gezicht naar beneden op zijn verjaardagstaart. Toen hij zeven werd, brak hij zijn arm. Op zijn
twaalfde verjaardag vloog zijn huis in brand. Nu staat Sam op het punt om zestien te worden
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en hij vreest de dag. De enige verjaardagswens die hij heeft, is dat Jake Timbers, de heer
Popular van Arcadia High, zijn bestaan erkent, of beter nog, een kus met een gelukkige
verjaardag geeft. Maar dat is onwaarschijnlijk. Of is het?
After a recent break-up sent her into a self-imposed "personal hiatus," thirty-something New
York TV-promo producer Tori Miller is determined to get a life. The fastest way? A Hamptons
summer share house. She ditches her old look—thanks to a last-minute makeover on a reality
show pilot—and over the next three months, the new-and-improved "Miller" becomes the wingwoman to a glamorous new B.F.F., goes head-to-head with her house's prickly Resident Alpha
Female, and is drawn into a web of secrets by a charming Brit. But soon she finds herself
entangled in one too many complicated romantic situations—and the many Hamptons Unwritten
Rules threaten to implode her new, carefully cultivated social standing. Now the fabulous life
Tori has might not be the one she wants, and she must decide who she really is, what she
wants, and what she's willing to give up to get there...all by Labor Day.
‘Je bent gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ - Reese Witherspoon In een donker,
donker bos van Ruth Ware is een psychologische thriller met een geraffineerde plot,
onverwachte wendingen en een loepzuivere kijk op vergiftigde vrouwenvriendschappen. Voor
de lezers van Het meisje in de trein en Gone Girl. Nora wordt, out of the blue, uitgenodigd voor
het vrijgezellenfeest van Clare, die ze al tien jaar niet heeft gezien. Is dit een kans om geesten
uit het verleden voorgoed te begraven? Nora besluit te gaan, maar wat hooguit een
ongemakkelijk feestje zou moeten zijn, eindigt in moord. Nora komt bij in het ziekenhuis, maar
ze weet niet meer wat er is gebeurd – of wat ze heeft gedaan... ‘De spannendste thriller van
dit jaar. Ik daag iedereen uit om dit boek niet in één ruk uit te lezen.’ Independent ‘Je bent
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gewaarschuwd: dit boek is echt heel eng!’ Reese Witherspoon

Ze hebben mijn vader gevangengenomen. Hierna zullen ze mij gevangen
nemen, behalve als ik inga op hun eisen. De machtigste man van Italië
neerschieten. Cato Marino. De man wordt overal begeleid door zijn
beveiligingsteam. Zijn fort in Toscane is ondoordringbaar. Hij is de meest
paranoïde man van het land. En het was onmogelijk dat ik hem in mijn eentje zou
kunnen uitschakelen. Als ik mijn vader wil redden, heb ik maar één optie. Ervoor
zorgen dat ik in Cato's bed kom ... en daar te blijven. **Dit verhaal gaat niet over
de Barsetti’s, maar speelt zich wel af in hetzelfde universum. Er zijn
gastoptredens van Crow Barsetti en Bones jr.**
The glamorous world of a silent film star’s wife abruptly crumbles when she’s
forcibly quarantined at the Carville Lepers Home in this page-turning story of
courage, resilience, and reinvention set in 1920s Louisiana and Los Angeles.
Based on little-known history, this timely book will strike a chord with readers of
Fiona Davis, Tracey Lange, and Marie Benedict. Based on the true story of
America’s only leper colony, The Second Life of Mirielle West brings vividly to
life the Louisiana institution known as Carville, where thousands of people were
stripped of their civil rights, branded as lepers, and forcibly quarantined
throughout the entire 20th century. For Mirielle West, a 1920’s socialite married
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to a silent film star, the isolation and powerlessness of the Louisiana Leper Home
is an unimaginable fall from her intoxicatingly chic life of bootlegged champagne
and the star-studded parties of Hollywood’s Golden Age. When a doctor notices
a pale patch of skin on her hand, she’s immediately branded a leper and carted
hundreds of miles from home to Carville, taking a new name to spare her family
and famous husband the shame that accompanies the disease. At first she
hopes her exile will be brief, but those sent to Carville are more prisoners than
patients and their disease has no cure. Instead she must find community and
purpose within its walls, struggling to redefine her self-worth while fighting an
unchosen fate. As a registered nurse, Amanda Skenandore’s medical
background adds layers of detail and authenticity to the experiences of patients
and medical professionals at Carville – the isolation, stigma, experimental
treatments, and disparate community. A tale of repulsion, resilience, and the
Roaring ‘20s, The Second Life of Mirielle West is also the story of a health crisis
in America’s past, made all the more poignant by the author’s experiences
during another, all-too-recent crisis. PRAISE FOR AMANDA SKENANDORE’S
BETWEEN EARTH AND SKY “Intensely emotional…Skenandore’s deeply
introspective and moving novel will appeal to readers of American history.”
—Publishers Weekly
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Welke bloem past bij jouw emotie? Victoria Jones is de enige die het weet! Als
kind groeide ze op in 32 verschillende pleeghuizen, liefdeloos en moederziel
alleen. Door de traumatische gebeurtenissen uit haar jeugd heeft ze zich volledig
afgesloten voor alles en iedereen. Op achttienjarige leeftijd vindt ze een baantje
als bloemist en weet door haar diepe connectie met bloemen zich open te stellen
voor mensen. De Victoriaanse taal van bloemen is de enige taal die ze spreekt,
totdat een mysterieuze bloemenhandelaar haar hart verovert. Durft ze haar
trauma’s onder ogen te zien voor haar laatste kans op geluk en liefde? Vanessa
Diffenbaugh (1978) is een Amerikaanse auteur die het befaamde boek ‘De
verborgen taal van bloemen’ heeft geschreven. Haar debuutroman werd een
echte New York Times bestseller die maar liefst 69 weken in de lijst stond en in
42 talen vertaald is. In haar roman vertelt ze over het getraumatiseerde leven van
een meisje die zich alleen nog maar met bloemen kan uitdrukken. Dit is een
terugkerend thema in Diffenbaughs carrière, want naast schrijfster werkt ze ook
bij een organisatie die pleegkinderen ondersteunt. Diffenbaugh woont met haar
man en vier kinderen in Californië.
'Herkenbaar, fijn en sexy!' - Lifestylelog.nl Alleenstaande moeder Natalie Cooper
denkt dat ze de jackpot heeft gewonnen als ex-Navy SEAL Blake Junger zijn
intrek neemt in de leegstaande vila in haar straat. Maar Blake worstelt nog met
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de nachtmerries van zijn militaire verleden en is pas net ontslagen uit de
ontwenningskliniek voor zijn alcoholverslaving. Een nieuwe relatie is verreweg
het laatste punt op zijn to-dolijstje... Wanneer Blake zich realiseert dat hij verliefd
is op Natalie, neemt hij een gevaarlijke privéklus aan, waarvoor hij minimaal een
half jaar naar het buitenland moet. Natalie is kapot, woedend en niet bereid om
Blake te vergeven als hij terugkeert, nadat hij zich realiseerde dat hij niet zonder
haar kan leven. Haar terugwinnen zal niet makkelijk zijn, maar Blake houdt wel
van een uitdaging.
‘Women Don't Owe You Pretty' is een intelligent geschreven oproep tot modern
feminisme. Florence Given rekent af met conservatieve opvattingen en laat zien
hoe vrouwen hun positie kunnen versterken. Florence Given moedigt in ‘Women
Don't Owe You Pretty’ lezers aan om de verhalen in twijfel te trekken die hen
weerhouden van zelfacceptatie, eigenliefde en kracht. Het is een levendig
geïllustreerde inleiding tot het moderne feminisme. Met dit boek leert iedere
vrouw haar energie te beschermen. ‘Women Don't Owe You Pretty’ is er om
ons eraan te herinneren dat iedereen waardevol is en dat vrouwen mannen niets
verschuldigd zijn. WAARSCHUWING: bevat expliciete inhoud (en veel
oncomfortabele waarheden).
Miljoenen Noord-Amerikanen werken voor een hongerloon. Barbara Ehrenreich
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besloot zich bij dit leger van de slechtbetaalden aan te sluiten. Ehrenreich
verhuisde naar Florida en vervolgens naar Maine en Minnesota. Daar huurde ze
de goedkoopst mogelijke kamers en werkte ze als serveerster, kamermeisje,
schoonmaakster, bejaardenhulp en verkoopster. Al gauw moest ze vaststellen
dat de ‘minste’ baantjes een enorme mentale en lichamelijke kracht vereisen.
En een baan is niet genoeg: wie in Amerika graag een dak boven zijn hoofd
heeft, zal er ten minste twee laagbetaalde banen op na moeten houden. Toch
werd Ehrenreich getroffen door het optimisme en de solidariteit onder de
laagbetaalden. De achterkant van de Amerikaanse droom is een indrukwekkend
portret van slechtverdienende Amerikanen in al hun vasthoudendheid, angst en
verrassende vrijgevigheid.
In Earline’s Pink Party Elizabeth Findley Shores sifts through her family’s
scattered artifacts to understand her grandmother’s life in relation to the troubled
racial history of Tuscaloosa, Alabama. A compelling, genre-bending page-turner,
Earline’s Pink Party: The Social Rituals and Domestic Relics of a Southern
Woman analyzes the life of a small-city matron in the Deep South. A combination
of biography, material culture analysis, social history, and memoir, this volume
offers a new way of thinking about white racism through Shores’s conclusion that
Earline’s earliest childhood experiences determined her worldview. Set against a
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fully drawn background of geography and culture and studded with detailed
investigations of social rituals (such as women’s parties) and objects (such as
books, handwritten recipes, and fabric scraps), Earline’s Pink Party tells the
story of an ordinary woman, the grandmother Shores never knew. Looking for
more than the details and drama of bourgeois Southern life, however, the author
digs into generations of family history to understand how Earline viewed the
racial terror that surrounded her during the Jim Crow years in this fairly typical
southern town. Shores seeks to narrow a gap in the scholarship of the American
South, which has tended to marginalize and stereotype well-to-do white women
who lived after Emancipation. Exploring her grandmother’s home and its
contents within the context of Tuscaloosa society and historical events, Shores
evaluates the belief that women like Earline consciously engaged in performative
rituals in order to sustain the “fantastical” view of the white nobility and the
contented black underclass. With its engaging narrative, illustrations, and
structure, this fascinating book should interest scholars of memory, class identity,
and regional history, as well as sophisticated lay readers who enjoy Southern
history, foodways, genealogy, and material culture.
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