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De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige
leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze
zijn opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen. Eenmaal volwassen lijkt hun
spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de invulling van hun dagelijks leven verschilt,
alles is anders: hun families, hun gemeenschap, hun identiteit. Jaren later leeft een van
de zussen met haar zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje dat ze ooit probeerde
te ontvluchten. De ander gaat door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte
echtgenoot niets over haar verleden. Maar gescheiden door vele kilometers en
evenzoveel leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten. Wat zal er met de
volgende generatie gebeuren, wanneer de paden van hun eigen dochters zich kruisen?
Describes and rates more than twenty thousand videos, and provides indexes by
theme, awards, actors, actresses, and directors.
My Reflexions is a story book containing 19 stories written by a retired engineering
professional. According to the author, barring two stories, Angkor Wat – A Travelogue
and Priyesh Menon – An Obituary, all stories are a work of fiction. Each story was a
result of the author hearing an event reported in news in the print or TV or Internet or
social media or even in his own life that suddenly triggered him to think differently.
When the author looked at the event from various angles and reflected on it a new story
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was born. The seven stories from this book - The Clone, The Missing Week, The
Carrier, The Underworld, The Space Twins, The Invasion and Journey of a Soul are
classic science fictions and show author's love and his exposure to India's Space
Program during his long service in the Research Laboratory under Dept. of Space. The
author has succeeded in dealing with the complex plots in all these stories in a
remarkably free flowing language and tries to search his own answers and solutions to
many questions the modern science has failed to answer, so far. The Thread and The
Obsession deal with the intricate and complex human relationships in the family life in
our society today. All the remaining eight stories are based on the socio-political
atmosphere prevailing in the country. They are thoroughly enjoyable due to the element
of subtle humor in their narration and do not intend to hurt anybody's feelings.
Voor de liefhebbers van Kristin Hannah en Jenna Blum: ‘Wat ze achterliet’ van Ellen
Marie Wiseman is een ontroerende roman over een moeder die zich opoffert voor haar
dochter. Tien jaar geleden schoot Izzy Stones moeder haar vader dood in zijn slaap.
De inmiddels zeventienjarige Izzy weigert haar moeder op te zoeken in de gevangenis
en laat haar brieven ongeopend. Haar pleegouders werken in een lokaal museum en
vragen haar hulp bij het catalogiseren van voorwerpen die gevonden zijn op de zolder
van een al lang geleden gesloten staatsinrichting. Daar, te midden van stapels
achtergelaten bezittingen, vindt Izzy een oud dagboek. In 1929 voelt de achttienjarige
Clara Cartwright zich gevangen tussen haar strenge ouders en haar liefde voor een
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Italiaanse immigrant. Ze wijst een gearrangeerd huwelijk af en haar woedende vader
stuurt haar naar een deftig tehuis voor psychische patiënten. Maar als hij zijn fortuin
verliest in de Beurskrach, wordt Clara overgeplaatst naar een eenvoudige
staatsinrichting. Clara’s levensverhaal opent Izzy’s hart: wat is de werkelijke reden
achter de bizarre daad van haar moeder? Naast haar parttime baan als boekhouder
besloot Ellen Marie Wiseman haar hart te volgen en met schrijven te beginnen. Haar
droom kwam uit met het verschijnen van ‘De pruimenboom’, dat in Nederland lovend
werd ontvangen.
Haar naam was Henrietta Lacks, maar de medische wereld kent haar als HeLa. In de
jaren '50 werden haar kankercellen zonder dat zij dat wist bij haar weggenomen. Met
behulp van deze cellen, die letterlijk onsterfelijk zijn, werden de meest uiteenlopende
geneeskundige ontdekkingen gedaan en rond de verkoop ervan ontstond een
miljoenenindustrie. Het leven van Henrietta bleef echter vrijwel onbekend en ook haar
familie wist tot ruim dertig jaar geleden niet van het bestaan van de cellen af. Rebecca
Skloot vertelt het verhaal van de 'HeLa-cellen', maar laat ons vooral ook kennis maken
met Henrietta, haar verleden en haar familie, die nog steeds worstelt met de
nalatenschap van de cellen. Ze laat zien dat het verhaal van de familie Lacks
onlosmakelijk verbonden is met de duistere geschiedenis van het experimenteren met
Afrikaans-Amerikanen, het ontstaan van de ethiek binnen de biologie en de juridische
strijd over de vraag of we de baas zijn over de materie waarvan we zijn gemaakt.
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‘Anna’s overtocht’ van Suzanne Woods Fisher is het eerste deel in een nieuwe serie
over het begin van de Amish, een behoudende geloofsgemeenschap in de Verenigde
Staten. Duitsland, 1737. De Duitse Anna König wordt uitgekozen om de oversteek naar
Amerika te maken. Aan boord van het schip ontmoet ze Bairn, de scheepstimmerman.
De koppige Bairn vindt Anna en haar gezelschap maar naïeve boeren, totdat een serie
gebeurtenissen hen, en vooral Anna, in een ander licht stelt. Als een zelfzuchtige daad
Anna in een levensgevaarlijke situatie brengt, ontdekt Bairn dat het geloof hem niet
heeft losgelaten. Maar komt die ontdekking niet te laat?
'Expats is zonder twijfel een van de beste thrilers die ik ooit heb gelezen!' - Olen
Steinhauer 'Een knap gecomponeerde thriller.' - NBD Biblion Kate Moore ziet zich
gedwongen te stoppen als geheim agente bij de CIA als haar man een nieuwe baan
accepteert in Luxemborg. Ze laat haar dubbelleven achter zich: geen geheimen en ook
geen leugens meer, ze kan zich nu volledig op haar gezin richten. De verhuizing is een
uitgelezen mogelijkheid voor haar en haar familie om zin een vriendelijke Europese
stad als expats een nieuw leven te beginnen, een nieuw thuis te stichten, met alles wat
daarbij hoort. In Luxemburg raken Kate en haar man Dexter bevriend met een ander
Amerikaans koppel, Julia en Bill. Ze zijn charmant en sociaal, maar Kat kan het gevoel
maar niet onderdrukken dat Julia en Bill niet zijn we ze zeggen dat ze zijn. Ze doen
vaag over hun verleden en zijn behoedzaam op een manier waarvan Kate als geen
ander weet - ze spreekt uit ervaring - dat die hoort bij mensen die iets te verbergen
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hebben. Haar man Dexter gaat volledig op in zijn werk - hij doet de beveiliging voor een
grote bank - en heeft geen idee wat er speelt en omdat Kate haar vak nog niet verleerd
is, gaat ze op onderzoek uit. Ze begint Julia en Bill te schaduwen en terwijl ze steeds
betere vrienden worden, samen gaan stappen in clubs in Parijs en skiën in de Alpen,
komt ze er langzamerhand achter dat ze niet de enige is met een geheim verleden...
'Expats introduceert een onweerstaanbare en krachtige hoofdpersoon die de lezer lang
bij zal blijven. Prachtig!' - Patricia Cornwell 'Fascinerend! Zonder twijfel een van de
beste debuten van de afgelopen jaren.' - John Connolly
Jean McConville, moeder van tien kinderen, wordt in 1972 door gemaskerde mannen
ontvoerd. Iedereen in de buurt weet dat de IRA verantwoordelijk is voor haar
verdwijning, maar niemand durft erover te praten. In 2003 worden op een strand botten
en een blauwe veiligheidsspeld gevonden. De kinderen van Jean herkennen de speld
en beseffen dat hun moeder eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke moord, een van de
meest beruchte gebeurtenissen ten tijde van The Troubles, is het begin van het grote
verhaal over het bittere conflict dat Noord-Ierland dertig jaar lang in zijn greep hield.
Patrick Radden Keefe portretteert in dit meeslepende relaas radicale en onstuimige IRAleden, zoals Dolours Price die als 22-jarige bommen plaatste, en The Dark, het
meedogenloze brein achter IRA-operaties. Hij toont onomwonden de rol die het Britse
leger speelde, met het vuile spel van oproerbestrijding en spionage. Een zeer kritisch
licht werpt de auteur op Gerry Adams, die de vredesbesprekingen leidde, maar zijn
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kameraden verraadde met de ontkenning van zijn IRA-verleden. Zeg niets is een
aangrijpend boek over angst, verraad en wraak in een land dat nog steeds worstelt met
zijn verleden.
CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial
and college radio airplay and independent and trend-forward retail sales. CMJ's trade
publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude
to larger success.
Jonggehuwden Clark en Charlotte Adair zijn net in hun eerste huis getrokken in het
idyllische stadje Clementine, waar ze zich vol goede moed aan het ‘echte’ leven
wagen. Clark heeft een baan gevonden als leerlingbegeleider op een school en
Charlotte als boekhouder. Als twee kinderen die vadertje en moedertje spelen storten
ze zich vol overgave in hun respectievelijke rol. De eerste scheurtjes in hun huwelijk
ontstaan nadat Clarks moeder overlijdt en de verschillen tussen de echtgenoten pijnlijk
duidelijk worden. In het eens gezellige huis ontstaat een claustrofobische sfeer. Diep
weggestopte angsten steken de kop op en zorgen voor verwijdering. Wanneer Clark
een jongetje van de verdrinkingsdood redt, zet hij een reeks gebeurtenissen in gang –
sommige komisch, sommige schokkend – die de druk op het huwelijk vergroten.
Audrina Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op Arden, een jongen die volgens
haar vader Damien beneden haar stand is. Ook na haar huwelijk blijft Damien zijn
dochter Audrina tegenwerken... Audrina Adare is mooi, verstandig en erg verliefd op
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Arden, een jongen die volgens haar vader Damien beneden haar stand is. Ook na haar
huwelijk met Arden blijft Damien zijn dochter Audrina tegenwerken en probeert hij haar
in zijn macht te houden. Want negen jaar voor Audrina’s geboorte was er een andere
Audrina, met helderziende gaven, die als kind overleed. Damien is er zeker van dat zijn
tweede Audrina over dezelfde krachten beschikt en dat ze hem zal helpen om het
verloren gegane familiefortuin terug te winnen...
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.
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Toni Murphy zit al sinds haar tienerjaren in de gevangenis. Samen met haar
vriendje Ryan werd ze veroordeeld voor de moord op haar jongere zusje. Nu, op
haar vierendertigste, mag Toni de gevangenis verlaten en keert ze terug naar
haar geboorteplaats. Toni moet wennen aan een leven buiten de vier muren. Ze
is in de gevangenis veranderd en probeert met alle macht uit de problemen te
blijven. Maar al snel komt Ryan haar opzoeken omdat hij de waarheid achter de
moord wil achterhalen. Toni realiseert zich dat ze eerst de spoken uit het
verleden moet verbannen voordat ze aan een nieuw leven kan beginnen. Maar
wat is er die ene nacht daadwerkelijk gebeurd?
Na het wereldwijde succes van The Martian, ook in Nederland een bestseller, nu
Artemis, het tweede boek van bestsellerauteur Andy Weir. Van Artemis zijn de
filmrechten inmiddels verkocht aan 20th Century Fox Jasmine Bashara,
roepnaam Jazz, ervaart de kleine stad waar ze woont als beklemmend: steeds
maar weer dezelfde gezichten, dezelfde verhalen en de dagelijkse sleur van haar
werk. Ze droomt van grote rijkdom en een beter leven op Aarde. Jazz is namelijk
een van de handvol kolonisten die in Artemis woont, de eerste en enige stad op
de maan. Het leven op Artemis is zwaar als je geen rijke toerist of excentrieke
miljardair bent, en Jazz is verre van een van beide. Ze heeft torenhoge schulden,
haar baantje als koerier levert nauwelijks genoeg op voor de huur van een klein
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appartement zo groot als een metalen doodskist, en haar ontluikende carrière als
smokkelaar wil ook maar niet van de grond komen. Als een kans zich voordoet
om dit allemaal achter zich te laten en eindelijk het leven te leiden waar ze al
haar hele leven van droomt, peinst ze er niet over om neet te zeggen, zelfs al
weet ze dat er een addertje onder het gras zit. De perfecte misdaad plegen is
nooit eenvoudig - al helemaal niet op de maan - maar de reacties die haar
spectaculaire daad teweegbrengt, had niemand kunnen voorzien en Jazz komt
terecht in een samenzwering over de heerschappij van Artemis.
Elf verhalen over Jip en Janneke en poes Siepie. Ze willen Siepie uitlaten met
een touw, proberen met Siepie in de poppenwagen te gaan wandelen, vieren
Siepies verjaardag en beleven nog meer grappige avonturen met de poes. In
oblong formaat met kleurrijke tekeningen. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Het is 1959 als Nat en haar man Paul met hun twee dochters naar het ver
afgelegen Idaho Falls verhuizen. Paul maakt carrière in het leger. Nat wordt wat
men van haar verwacht: huisvrouw. Maar aan de idylle van het huwelijk tussen
een gevoelige, zelfstandige vrouw en haar ambitieuze man komt al snel een
einde. Nat is eenzaam, en verlangt naar echte vriendschap. Ze worstelt met haar
rol als huisvrouw en wil zich niet conformeren aan de norm die de bekrompen
omgeving haar oplegt. En Paul lijkt alleen maar bezig te zijn met werk, waar hij
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verkeerde keuzes maakt. Op een gegeven moment wordt Paul wordt
overgeplaatst naar het kille noorden, en Nat blijft hoogzwanger achter. De
geheimen en pijnlijke spanningen tussen Nat en Paul bouwen zich op, zonder dat
ze hun gevoelens met elkaar delen. Dan ontmoet Nat een man in wie ze wel een
luisterend oor en genegenheid vindt. Williams schreef met De langste nacht een
diep ontroerende, herkenbare en hypnotiserende roman over de strijd tegen
sociale verwachtingen en de complexiteit van een huwelijk.
Towner Whitney keert na twintig jaar terug naar haar geboortestad Salem. Haar
geliefde oudtante Eva wordt vermist en blijkt onder mysterieuze omstandigheden
te zijn verdronken. Als Towner op onderzoek uit gaat wordt ze geconfronteerd
met vergeten herinneringen uit haar jeugd en met een mystieke gave die ze van
haar moeder gekregen heeft. Wanneer er nog een vrouw verdwijnt, laait een
oude vete op tussen de besloten vrouwengemeenschap op het eiland voor de
kust en de conservatieven in Salem. Towner moet haar gave aanwenden om
levens te redden, maar zal daarvoor eerst de waarheid over haar eigen jeugd
onder ogen moeten zien.
Tara Conklin – De huisbediende 1852: Josephine is een zeventienjarige huisslaaf
op een plantage in Virgina. Ze zorgt voor Lu Anne Bell, haar eigenaar, die
amateurschilder is. 2004: Lina Sparrow is een jonge ambitieuze advocaat die
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schadevergoedingen voor de nazaten van slaven probeert te regelen. Tijdens
haar onderzoek ontdekt ze bij toeval dat de schilderijen die aan Lu Anne worden
toegeschreven misschien wel door Josephine gemaakt zijn. Linda’s
ontdekkingen zetten ook haar eigen wereld op zijn kop. ‘De huisbediende’ van
Tara Conklin is krachtig en meeslepend; een good read op z’n best. Het gaat
over twee vrouwen die allebei op zoek zijn naar waarheid en gerechtigheid.
Climbing - Philosophy for Everyone presents a collection of intellectually stimulating
new essays that address the philosophical issues relating to risk, ethics, and other
aspects of climbing that are of interest to everyone from novice climbers to seasoned
mountaineers. Represents the first collection of essays to exclusively address the many
philosophical aspects of climbing Includes essays that challenge commonly accepted
views of climbing and climbing ethics Written accessibly, this book will appeal to
everyone from novice climbers to seasoned mountaineers Includes a foreword written
by Hans Florine Shortlisted for the Boardman Tasker Prize for Mountain Literature,
2010
Includes, beginning Sept. 15, 1954 (and on the 15th of each month, Sept.-May) a
special section: School library journal, ISSN 0000-0035, (called Juniorlibraries,
1954-May 1961). Issued also separately.
Reviews movies that are available on DVD or tape. Each entry includes title, alternate
title, one-to four-bone rating, year released, MPAA rating, brief review, length, format,
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country of origin, cast, technical personnel, awards and made-for-television/cable/video
designations.
Prachtige roman over een zoektocht door het zinderende Saoedi-Arabië naar de
vermiste jonge vrouw Nouf Zoeken naar Nouf is een mooi geschreven en sfeervol boek
dat een prachtig inzicht biedt in het gevoelsleven van de hoofdpersonen en de
islamitische denkwereld.' - Simone van der Vlugt Meteen werd ik meegezogen de
Arabische wereld in. De beklemming, sereniteit, maar ook de bijna ondraaglijke
aantrekkingskracht tussen Nayir en Katya is onweerstaanbaar. Zoeken naar Nouf is
sexy, uitdagend en kritisch. Een moordboek en een onverbiddelijke bestseller.' - Naima
El Bezaz
‘Schitterend als een zeldzaam juweel is Margie een briljante roman over het ontdekken
van de waarheden over onze levens, ongeacht wat het ons kost.’ -- Caroline Leavitt,
schrijfster van Pictures of You ‘Jillian Cantor schetst meer dan een melancholieke
mogelijkheid. Ze geeft ons een beeld van het scala aan emoties van mensen die het
onvoorstelbare hebben overleefd.’ -- Jenna Blum, schrijfster van Het familieportret ‘Dit
is een boek dat je tot op het bot raakt, prachtig geschreven.’ Gwen Cooper, schrijfster
van Love Saves The Day `Margie is zo’n boek waarbij je na afloop ademloos blijft
zitten, zowel vanwege het belangwekkende onderwerp als het boeiende verhaal. Dit
unieke, moedige en fraai geschreven verhaal over de liefde en een familiegeheim blijft
je nog lang bij.’ -- Ilie Ruby, schrijfster van The Salt God’s Daughter
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A student dictionary with special features. The first part provides a guide to using the
dictionary. The back section provides reference materials such as maps, mathematical
tables, test-taking tips, etc.
Een ontroerende roman over rouw binnen een gezin. De zevenjarige Zach is getuige van een
gruwelijke schietpartij op zijn school, waarbij vijftien kinderen omkomen, onder wie zijn oudere
broer Andy. Vanaf dat moment is Zachs leven opgedeeld in de periode voor én de periode na
de schietpartij. Omdat Andy vaak gemeen tegen hem was, is Zach soms blij dat zijn broer er
niet meer is. Maar mag dat wel? Het liefst heeft Zach dat alles weer normaal is, want hij weet
niet hoe hij met het verdriet van zijn ouders en met zijn eigen gevoelens moet omgaan. Hij wil
dat zijn moeder er weer voor hem is, in plaats van dat ze alleen maar met de dader bezig is.
En hij wil dat zijn vader naar hem kijkt en niet dag in dag uit naar buiten staart. Om een gevoel
van geborgenheid te hebben, trekt Zach zich terug in de kledingkast van Andy. Daar vindt hij
rust en ontspint zich een heel nieuwe wereld voor hem.
In de ruïnes van een stad, verwoest door droogte en oorlog, probeert een jonge vrouw te
overleven. De stad zucht onder het tirannieke bewind van een gigantische moordzuchtige
beer, het resultaat van bizarre experimenten door een mysterieus biotechbedrijf. De jonge
vrouw, Rachel, vindt op een dag een vreemd diertje in de vacht van de beer. Ze noemt het
Borne en neemt het mee naar huis. Het is onduidelijk of Borne een plant of een dier is, maar
het wezentje oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het groeit en ontwikkelt zich,
leert spreken, en wordt nieuwsgierig naar de buitenwereld. Rachel is ontroerd door zoiets
onschuldigs, een teken van schoonheid in een ellendig bestaan. Maar niets is wat het lijkt. De
aanwezigheid van Borne zal de vergeten en verloren geheimen van de stad blootleggen en
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daarmee Rachels leven voor altijd veranderen.
“The Joy Luck Club is one of my favorite books. From the moment I first started reading it, I
knew it was going to be incredible. For me, it was one of those once-in-a-lifetime reading
experiences that you cherish forever. It inspired me as a writer and still remains hugely
inspirational.” —Kevin Kwan, author of Crazy Rich Asians Part of the Penguin Orange
Collection, a limited-run series of twelve influential and beloved American classics in a bold
series design offering a modern take on the iconic Penguin paperback Winner of the 2016
AIGA + Design Observer 50 Books | 50 Covers competition For the seventieth anniversary of
Penguin Classics, the Penguin Orange Collection celebrates the heritage of Penguin’s iconic
book design with twelve influential American literary classics representing the breadth and
diversity of the Penguin Classics library. These collectible editions are dressed in the iconic
orange and white tri-band cover design, first created in 1935, while french flaps, high-quality
paper, and striking cover illustrations provide the cutting-edge design treatment that is the
signature of Penguin Classics Deluxe Editions today. The Joy Luck Club In 1949 four Chinese
women, recent immigrants to San Francisco, begin meeting to eat dim sum, play mahjong, and
talk. United in shared unspeakable loss and hope, they call themselves the Joy Luck Club.
With wit and sensitivity, Amy Tan’s debut novel—now widely regarded as a modern
classic—examines the sometimes painful, often tender, and always deep connection between
these four women and their American-born daughters.
Blijf rustig van Maile Meloy is een ijzersterke, psychologische thriller over de nachtmerrie van
iedere ouder: wat als je kind opeens verdwijnt? Voor de liefhebbers van Paula Hawkins en
Ruth Ware. In een opwelling besluiten Liv en Nora met hun gezinnen op een cruise naar de
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Cariben te gaan. De vakantie begint perfect: iedereen geniet van de luxe op het schip en van
het mooie weer. Maar tijdens een stop in Costa Rica gaat het mis. De mannen gaan golfen, de
vrouwen naar het strand met de kinderen. Liv doezelt wat in de zon en Nora flirt met de gids.
En opeens zijn de kinderen weg... Een familiecrisis in een warm vakantieland die genadeloos
onder je huid kruipt. Wat zou jij doen? Meloy combineert een uitzonderlijk schrijfniveau met
een commerciële plot die klinkt als een klok. Niet weg te leggen!
From classroom aids to corporate training programs, technical resources to self-help guides,
children's features to documentaries, theatrical releases to straight-to-video movies, The Video
Source Book continues its comprehensive coverage of the wide universe of video offerings
with more than 130,000 complete program listings, encompassing more than 160,000 videos.
All listings are arranged alphabetically by title. Each entry provides a description of the
program and information on obtaining the title. Six indexes -- alternate title, subject, credits,
awards, special formats and program distributors -- help speed research.
Containing the most extensive listing of movies available on video and a multitude of crossreferencing within its 10 primary indexes, this new edition includes 1,000 new movies (23,000
in all), expanded indexing, a fresh new introduction and more of the beloved categories.
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