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THE ULTIMATE SELF-CARE BOOK FOR TEENAGE GIRLS
Face up to the world with confidence and higher self-esteem
Growing up has become faster, more furious and the
pressures more intense. Anxiety and panic have reached
epidemic proportions. A third of teenage girls will suffer from
depression. Factor in a rise in self-harm and eating disorders
and the mental health stats become alarming. It’s time to
equip young women with the means to fight back. A Girl's
Guide to Being Fearless unlocks self-esteem, confidence,
wellbeing, resilience and offers an antidote to an
overwhelming world of altered photos, filters, and fillers. A
Girl’s Guide helps parents, girls, and teachers understand
that wellbeing is an inside job. As an essential book for our
time, this guide reflects the challenging world facing teens.
The authors suggest there is little to be gained by asking girls
to stop taking selfies or using Instagram filters, because these
habits are ingrained in teenage culture. Instead, guidance is
provided on how girls can take action to increase their
confidence and love the skin they are in. Moreover, it’s about
learning to be a class act in person and online. Practical
exercises and doable ideas to inspire young women
Encouragement to eliminate self-limiting beliefs Guidance for
girls on lifting themselves and others up Tips for showing
greater confidence and being excited about the future
Suggestions for how to live your best life Keep calm and read
A Girl’s Guide to Being Fearless, a gathering of life’s cheat
codes; all simple, do-able and hugely entertaining. Learn how
to show anxiety the door and let in more of the good stuff.
This book will help you find your Brave. Whisper it quietly, but
it might even change your life.
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Het laatste wat Zach Sullivan wil is op het hondje van zijn
broer passen. Tot hij de puppytrainer ontmoet. Heather is
mooi, slim en Zach kan haar maar niet uit zijn hoofd zetten.
Helaas is Heather de enige vrouw op aarde die niets met hem
te maken wil hebben. Heather Linsey kan het niet uitstaan dat
ze met een van de rijkste mannen ter wereld moet
samenwerken. Zeker als ze merkt dat hij niet alleen zijn
tijdelijke hond onder controle wil krijgen, maar haar ook!
Heather heeft al toen ze zeventien was besloten dat liefde
niet meer is dan een stapel mooie leugens, en dat ze nooit of
te nimmer haar hart zal verliezen aan een woest charmante
man. Maar kan ze de seksuele spanning die tussen haar en
Zach zindert wel ontkennen? Kan Zach haar haar geloof in de
liefde weer teruggeven?
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 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.
Zinderend debuut over de verboden liefde tussen twee
jongens en de allesverwoestende invloed van de slavernij 'Uit
De profeten spreekt een poëtisch, hartstochtelijk humanisme.'
De Groene Amsterdammer Isaiah was van Samuel en
Samuel was van Isaiah. Dat was altijd zo geweest, en zou
ook altijd zo blijven. In elkaars aanwezigheid waren hun
lichamen niet langer een lege huls en vonden ze een reden
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voor hun bestaan. Maar wanneer de plantage zich tegen hen
keert, wordt hun liefde ineens gezien als een gevaar voor de
harmonie onder hun lotgenoten. In deze hartverscheurende
roman roept Robert Jones jr. de stem op van zowel de
onderdrukten als de onderdrukkers, en legt zo de ziel van de
slavernij bloot. De profeten is een verhaal over de pijn van de
slavernij, maar ook over de hoop en de schoonheid van de
liefde. De pers over De profeten: 'Met De profeten heeft
Robert Jones jr. een roman geschreven die een waardige
plaats verdient tussen de verhalen van Baldwin, Morrison,
Colson Whitehead, Alice Walker, Ralph Ellison en vele
andere schrijvers die de Amerikaanse literatuur
veelstemmiger hebben gemaakt en de Amerikaanse
geschiedenis veelzijdiger.' De Groene Amsterdammer 'Een
poëtisch […] slavernijepos, dat tegelijk een loflied op de
tijdloze kracht van de liefde is; óók de liefde tussen twee
zwarte mannen.' Het Parool 'Jones bewijst dat hij een
buitengewone schrijver is, die poëzie haalt uit elk beeld en
elke weerkaatsing van het licht.' The New York Times 'De
profeten […] roept het beste van Toni Morrison op, maar is
tegelijkertijd een uniek en virtuoos werk.' The Guardian 'Een
schitterend portret van black queerness en een somber
verslag van slavernij in het vooroorlogse Zuiden,
opgeschreven in Jones’ lyrische maar indringende proza.'
TIME
ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal:
de knappe en populaire eindexamenscholiere Andie Bell
werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij
zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi
nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft
zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer
ze de zaak kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk,
komen er al snel geheimen boven die iemand liever
verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar
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tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een
cadeautje voor lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende
mysteries.’ – Kirkus Review
In dit nieuwe deel in Lee Childs veelgeprezen suspense-serie
schiet Jack Reacher een bejaard echtpaar te hulp... En staat
hij oog in oog met zijn gevaarlijkste tegenstanders tot nu toe.
Blauwe maan is de 24ste Jack Reacher-thriller van
bestsellerauteur Lee Child. Jack Reacher is een voormalig
militair agent, opgeleid om altijd een oogje in het zeil te
houden. Hij zit in een Greyhoundbus en kijkt naar een oudere
man die slaapt in zijn stoel en die een dikke envelop met
contanten uit zijn zak heeft hangen. Een andere passagier
kijkt ook... uiteraard met de gedachte snel rijk te worden.
Wanneer de overvaller eindelijk een poging waagt, schiet
Reacher te hulp. De oude man is hem dankbaar maar weigert
Reachers aanbod om hem thuis te brengen. Hij is kwetsbaar,
bang en zit duidelijk in grote problemen. Elders in de stad
strijden twee meedogenloze, rivaliserende criminele bendes –
de ene Albanees, de andere Oekraïens – om de macht.
Hebben ze de controle over de oude man en diens leven? Zal
Reacher toekijken en slechte dingen laten gebeuren? Of kan
hij de situatie zo beïnvloeden dat die in ieders voordeel is?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse
zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste
onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in
het Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden
opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers
zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van
NSB-buren. Toch wordt het Nest verraden en de familie
Brilleslijper belandt met een van de laatste transporten in
Bergen-Belsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is
een bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke
veerkracht.
Een oorlogsbruid wacht op haar man op het perron van een
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treinstation... Een Holocaustslachtoffer ontmoet een vrouw
die hem sterk aan zijn overleden moeder doet denken... Een
beginnende actrice betreedt hoopvol Grand Central, waar
haar eerste auditie zal plaatsvinden... Dagelijks stromen
duizenden mensen door de hallen van Grand Central
Terminal in New York, op weg naar hun verschillende
eindbestemmingen. De lucht zindert er van begroeting en
afscheid, en ieder van hen heeft zijn eigen verhaal te
vertellen.
Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie vrouwen
volgde ze acht jaar lang de sekslevens en verlangens van
drie gewone Amerikaanse vrouwen. Een journalistieke én
literaire tour de force. Lina, een huisvrouw in een buitenwijk
van Indiana, zit al een jaar of tien in een doodgebloed
huwelijk. Ze hunkert naar seks, maar haar man raakt haar
nauwelijks aan. Ze begint een affaire die haar volledig
verzwelgt. Sloane, een glamoureuze ondernemer, laat haar
echtgenoot toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. Voor
wie doet ze dat? Maggie, een middelbare scholier in een klein
gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar leraar
Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een rechtszaak
volgt en niemand in het kleine stadje haar verhaal gelooft.
Drie vrouwen is een baanbrekend boek waarin de vrouwelijke
begeerte in al haar heftigheid en schoonheid wordt
neergezet. Na een verhitte veiling sloot Nijgh een deal voor
drie boeken. De verhalenbundel en de roman zijn zo goed als
gereed.
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het glazen
muiltje te passen, maar de prins is met haar knappe stiefzus
getrouwd. Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen...
Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en prachtige
hervertelling van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer
Donnelly zet in deze fantasy vol girlpower het beroemde
sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en
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liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou dolgelukkig
moeten zijn: ze staat op het punt met de knappe prins te
trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met het
glazen muiltje op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke
stiefzus die haar tenen verbrijzelde om in Assepoesters
schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en
lief te zijn, maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en
leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te veranderen en te
bewijzen wat stiefzussen altijd al wisten: echte schoonheid zit
vanbinnen.
De jonge vleermuis Schim gaat op zoek naar zijn vader en
komt terecht in een reusachtig geheimzinnig
mensenbouwwerk. Hij vertrouwt het echter niet. Vanaf ca. 10
jaar. Vervolg op: Zilvervlerk.
‘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).
This clearly written and comprehensive book is the only text
that offers a sustained and unified set of both country case
studies and analysis of the European Union. The contributors,
an authoritative group of Americans and Europeans, explore
the new Europe_west and east_using intertwining themes of
domestic politics, European integration, and European
security. Now thoroughly revised with eight entirely new
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chapters, Europe Today presents the most up-to-date and
thoughtful treatment available on the global economic crisis,
security challenges, U.S.-European relations, enlargement
issues, and the challenges of terrorism in a European
context. All existing chapters have been thoroughly revised,
and completely new chapters have been added on France,
Italy, Poland, the global economic crisis, economic
governance, law and politics, migration, and security. A new
website devoted exclusively to the book, with regularly
updated statistics, analysis, and links for each chapter,
provides a rich resource for those seeking additional
information. www.jhubc.it/europe-today
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van 'Een
weeffout in onze sterren' schrijft John Green met
'Schildpadden tot in het oneindige' opnieuw een briljante en
onvergetelijke roman. Het begint allemaal met een
nieuwsbericht over een voortvluchtige miljardair en het
vooruitzicht van een grote beloning voor de gouden tip over
zijn verblijfplaats. 'Schildpadden tot in het oneindige' gaat
over vriendschap voor het leven, onverwachte ontmoetingen,
Star Wars-fanfictie en een tuatara die op het punt staat een
fortuin te erven. Maar bovenal gaat het over Aza Holmes, een
meisje dat worstelt met een dwangstoornis en klem komt te
zitten in de verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit
langverwachte nieuwe boek deelt John Green het verhaal
van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is mijn eerste
poging om openlijk te schrijven over de stoornis waar ikzelf
sinds mijn vroegste jeugd mee worstel. Het verhaal is
verzonnen, maar gaat wel degelijk ook over mij persoonlijk.'
A college freshman is swept into shaky moral territory within
the cut-throat world of visual arts in this razor-sharp novel.
Winning a scholarship to California's most prestigious art
school seems like a fairy tale ending to Sabine Reye's awful
senior year. After losing both her mother and her home,
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Sabine longs for a place where she belongs. But the cutthroat
world of visual arts is nothing like what Sabine had imagined.
Colin Krell, the renowned faculty member whom she had
hoped would mentor her, seems to take merciless delight in
tearing down her best work—and warns her that she'll lose the
merit-based award if she doesn't improve. Desperate and
humiliated, Sabine doesn't know where to turn. Then she
meets Adam, a grad student who understands better than
anyone the pressures of art school. He even helps Sabine get
insight on Krell by showing her the modern master's work in
progress, a portrait that's sold for a million dollars sight
unseen. Sabine is enthralled by the portrait; within those
swirling, colorful layers of paint is the key to winning her
inscrutable teacher's approval. Krell did advise her to improve
her craft by copying a painting she connects with...but what
would he think of Sabine secretly painting her own version of
his masterpiece? And what should she do when she
accidentally becomes party to a crime so well-plotted that no
one knows about it but her? Complex and utterly original,
What I Want You to See is a gripping tale of deception,
attraction, and moral ambiguity.
Pelgrim is de codenaam van een man die niet bestaat. De
geadopteerde zoon die uitgroeide tot een van de beste
spionnen. De regisseur van een uiterst geheime eenheid
binnen de Amerikaanse spionagedienst. Een man die,
voordat hij van de aardbodem verdween, het ultieme boek
schreef over forensisch onderzoek. Het is datzelfde boek dat
hem een jaar later in een obscuur hotel in Manhattan doet
belanden, waar het lichaam van een onherkenbaar verminkt
jonge vrouw is gevonden. Maar wat begint als een
moordonderzoek zonder aanwijzingen, verandert in een
zoektocht naar een onbekende vijand die een
weerzinwekkend plan tot uitvoer wil brengen.
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Shortlist Man Booker Prize 2017 'De eerste serieuze
Brexit-roman.' THE FINANCIAL TIMES De 101-jarige
Daniel Gluck en de 32-jarige Elisabeth hebben een
bijzondere vriendschap. Elisabeth leerde Daniel kennen
toen ze acht was. Hij was haar buurman, en deze
belezen, enthousiaste kunstverzamelaar nam haar mee
in zijn wereld van kunst en literatuur. Als Elisabeth naast
een slapende Daniel in het verzorgingshuis zit, dringt de
betekenis van de gesprekken die ze als kind met hem
had tot haar door. Van hem leerde ze wat het leven
waardevol maakt, en hij voedde ook haar belangstelling
voor kunst, met name voor de popartkunstenares
Pauline Boty over wie ze haar afstudeerscriptie heeft
geschreven. Daarnaast kijken we mee met de surreële
ijldromen van Daniel, waarin tijd, ruimte, taal en natuur
door elkaar heen spelen. De meest hilarische pagina's
zijn gewijd aan Elisabeths benadering van alledaagse
beslommeringen, waarin Ali Smith met grimmige ironie
de kille politieke verhoudingen na de Brexit en de
dolgedraaide bureaucratie aan de kaak stelt. Herfst is
met vaart en humor geschreven, maar stemt ook tot
nadenken over onze moderne tijd. Het is een
inspirerende ideeënroman over een innige vriendschap.
Ali Smith (1962) is geboren in Inverness, Schotland.
Dankzij haar magistrale psychologische inzicht en
stilistisch raffinement was ze meerdere malen een van
de favorieten van de Man Booker Prize-jury. Haar
boeken Hotel Wereld, The Accidental en Het een als het
ander werden net als Herfst voor de prijs genomineerd.
Voor Het een als het ander kreeg Smith in 2015 de
Baileys Prize, de Goldsmiths Prize en de Costa Novel
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Award. 'Herfst is een prachtige, ontroerende symfonie
van herinneringen, dromen en vluchtige waarheden.'
THE GUARDIAN 'Ik ken weinig schrijvers - behalve
Virginia Woolf en James Salter - die een verhaal zo veel
vaart kunnen geven met alleen de vertelstem. (...) In een
land dat met zichzelf overhoop ligt, is een schrijver zoals
Smith meer waard dan een heel parlement.' THE
FINANCIAL TIMES 'Smith heeft het boek in een enorm
tempo geschreven, maar dat staat de stilistische
bravoure en een geraffineerde structuur niet in de weg.
De politiek heeft geen antwoord op het populisme, de
literatuur met als woordvoerder Ali Smith misschien wel.'
NRC HANDELSBLAD ****
Beatrice heeft haar vrienden al een jaar niet meer
gezien. Ooit vormden ze een hechte groep en waren ze
populair op school, tot de onverwachte, mysterieuze
dood van een van hen alles veranderde. Wanneer ze
wordt uitgenodigd voor een besloten feestje met de oude
groep besluit ze te gaan, in de hoop meer te horen over
de dood van Jim. Maar in de loop van de avond merkt ze
dat ze te ver uit elkaar zijn gegroeid en geeft ze de hoop
op dat ze ooit zal weten wat er toen is gebeurd. Dan
wordt het ochtend. Het stormt hard, en er klopt een
mysterieuze man aan. Hij vertelt iets wat niet waar kan
zijn: de vijf vrienden zitten vast in de tijd, een probleem
dat alleen kan worden opgelost als ze een gruwelijke
beslissing nemen. Voor Beatrice is dit de laatste kans
om achter de waarheid te komen, en haar enige kans om
te kunnen overleven. De Neverworld Wake is begonnen.
Van Londen tot Schotland, van een non-binaire
socialmedia-influencer tot een 93-jarige vrouw op een
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boerderij. Meisje, vrouw, anders volgt twaalf personages
van kleur die op zoek zijn naar iets – een gedeeld
verleden, een onverwachte toekomst, een plek om thuis
te komen, een geliefde, een sprankje hoop. Evaristo
brengt hen op meesterlijke wijze samen en herinnert ons
aan datgene wat ons verbindt in tijden van verdeeldheid.
An Indie Next Pick! Avie Reveare has the normal life of a
privileged teen growing up in L.A., at least as normal as
any girl's life is these days. After a synthetic hormone in
beef killed fifty million American women ten years ago,
only young girls, old women, men, and boys are left to
pick up the pieces. The death threat is past, but fathers
still fear for their daughters' safety, and the Paternalist
Movement, begun to "protect" young women, is taking
over the choices they make. Like all her friends, Avie still
mourns the loss of her mother, but she's also dreaming
about college and love and what she'll make of her life.
When her dad "contracts" her to marry a rich, older man
to raise money to save his struggling company, her life
suddenly narrows to two choices: Be trapped in a
marriage with a controlling politician, or run. Her lifelong
friend, student revolutionary Yates, urges her to run to
freedom across the border to Canada. As their friendship
turns to passion, the decision to leave becomes harder
and harder. Running away is incredibly dangerous, and
it's possible Avie will never see Yates again. But staying
could mean death.From Catherine Linka comes this
romantic, thought-provoking, and frighteningly real story,
A Girl Called Fearless, about fighting for the most
important things in life—freedom and love.
Jacob Reckless heeft het leven van zijn broer Will in de
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Spiegelwereld kunnen redden, maar betaalde hiervoor
een hoge prijs. De mot die op zijn borst is neergestreken
zal hem zes maal bijten voordat ze terugvliegt naar de
Zwarte Fee en hem dood achterlaat. De tijd dringt, maar
ergens in de wereld achter de spiegel moet er een
magische kruisboog zijn waarmee hij de vloek van de
Zwarte Fee kan opheffen. Met Vos aan zijn zijde begint
Jacob aan een koortsachtige zoektocht. Hij blijkt echter
niet de enige te zijn: de goyl Nerron is ook op zoek naar
de kruisboog, om te bewijzen dat hij de beste
schatzoeker van de wereld achter de spiegel is. Maar
voor Jacob gaat het om leven en dood... In Reckless –
Levende schaduwen keert Jacob Reckless terug naar de
Spiegelwereld. Een wereld vol rijke personages,
raadselachtige schepselen en heroïsche zoektochten,
die alleen ontsproten kan zijn uit het brein van de
meesterverteller van onze generatie, Cornelia Funke.
Een achttienjarig meisje verhuist van Ierland naar
Londen om daar aan de theaterschool te gaan studeren.
Op een nacht ontmoet ze een oudere acteur. Tussen de
twee ontstaat een tumultueuze relatie. De mindere
goden is een verhaal over liefde en onschuld, geluk en
ontdekking, en over hoe het verleden ons kan
achtervolgen. Een ontroerende en aangrijpende roman
die zich afspeelt binnen het kunstenaarsmilieu van het
Londen van de jaren negentig.
Jende Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die
naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop op
een beter leven voor hemzelf, zijn vrouw Neni en hun
zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt het geluk hem
toe te lachen: hij krijgt een baan als chauffeur van Clark
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Edwards, een topman bij Lehman Brothers, die van zijn
nieuwe werkkracht punctualiteit, discretie en vooral
loyaliteit verlangt. Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy
Neni een riant betaalde baan als huishoudster. Hoop
gloort op een betere toekomst in de VS voor Jende en
Neni. Maar er schuilen duistere geheimen in de wereld
van de macht en het grote geld, en weldra ontdekken
Jende en Neni barsten in de façades van hun
werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn
grondvesten door de onverwachte val van Lehman, en
als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de relatie
met zijn vrouw Neni ook in het gedrang. De levens van
de Jonga's en de Edwards krijgen een dramatische
wending, die Jende en Neni voor een uiterst moeilijke
keuze plaatst. Met empathie, inzicht en droge humor
vertelt Imbolo Mbue een meeslepend verhaal over de
klassenmaatschappij, raciale kwesties, het huwelijk en
de valkuilen van de Amerikaanse Droom.
In de claustrofobische roman Laat de wereld achter van
Rumaan Alam wordt een familievakantie ruw verstoord
als de eigenaren van de vakantiewoning ineens in
paniek op de stoep staan. In Laat de wereld achter van
Rumaan Alam gaan Amanda en Clay op vakantie naar
een afgelegen woning op Long Island. Ze willen tot rust
komen van hun drukke New Yorkse leven, qualitytime
met hun tienerkinderen doorbrengen en proeven van het
goede leven in dit luxe vakantiehuis. Maar hun idylle
wordt op een late avond wreed verstoord. Ruth en G.H.,
het oudere stel van wie Amanda en Clay het huis
hadden gehuurd, keren in paniek terug uit Manhattan. Er
was een black-out. En nu is dit landelijke gebied opeens
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ook verstoken van televisie, internet en mobiel bereik.
De twee gezinnen zijn op elkaar aangewezen. In de
relatief kleine ruimte van het huis ontdekt ieder zijn ware
aard in onzekere tijden. Laat de wereld achter is op de
huid van de tijd geschreven en snijdt veel
maatschappelijke thema’s aan, zoals ras, klasse en hoe
we ons gedragen in tijden van crisis. Laat de wereld
achter van Rumaan Alam zal niemand onberoerd laten.
‘Alam gaat helemaal op in zijn personages. Het
resultaat is een onderhoudende roman vol onderhuidse
spanning. Deze roman gaat helemaal over onze tijd.’ –
Kirkus Reviews ‘Spectaculair en omineus.’ – Publishers
Weekly ‘Laat de wereld achter is een zeldzame roman:
een prachtig geschreven, emotioneel beladen
pageturner. Alam schrijft intelligent en elegant over
complexe thema’s als voorrecht en het lot.’ – Jenny
Offill ‘Een spannende roman over ras en klasse.’ – USA
Today ‘Een betoverende roman.’ – The New Yorker ‘In
deze tijden heb ik geen focus – mijn aandacht gaat van
onwaarschijnlijke nieuwsberichten naar het oneindig
scrollen door berichten, binnen de muren van mijn
woning waar ik me al sinds maart bevind. Ik werd
bevangen door de urgentie, de schoonheid en de
griezelig gelijkende wereld in Alams roman.’ – The Paris
Review ‘Een pageturner, een perfecte mix van filmische
en literaire kwaliteiten.’ – The Wall Street Journal ‘Laat
de wereld achter is intrigerend en claustrofobisch, en
nodigt uit om ons ongemak te onderzoeken en te
reflecteren op onze eigen overhaaste oordelen. Het
levert een schitterend en duister beeld op van familie,
ras, klasse, en wat het belangrijkste is wanneer het
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onmogelijke werkelijkheid wordt.’ – Esquire
Het indrukwekkende Dochters van het daglicht van Judy
Batalion vertelt het verhaal van joodse gettomeisjes die
zich verzetten tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn
naam is Selma en 't Hooge Nest. Dochters van het
daglicht van Judy Batalion vertelt het vergeten verhaal
van de joodse gettomeisjes die in opstand kwamen
tegen de nazi’s. Voor de lezers van Mijn naam is Selma
en 't Hooge Nest. In de krochten van de British Library
stuitte kunsthistoricus Judy Batalion vijftien jaar geleden
op een obscuur Jiddisch boekje uit 1946, Freuen in di
Ghettos. Deze ‘gettomeisjes’ brachten hun vijanden al
flirtend het hoofd op hol, kochten ze om, maar
vermoordden ze als het moest in koelen bloede. Ze
saboteerden de Duitse spoorwegen, bouwden bunkers
en smokkelden wapens, maar droegen ook zorg voor de
kinderen en de zieken. In Dochters van het daglicht
brengt Batalion al deze indrukwekkende verhalen samen
in een magistraal en meeslepend historisch epos.
Middelpunt vormt de hechte verzetsgroep rond de
achttienjarige Poolse Renia Kukielka, die haar leven
zonder aarzeling in de waagschaal stelt om Hitler te
verslaan. Met centrale thema’s als vrouwenverzet,
vriendschap en feminisme in oorlogstijd is Dochters van
het daglicht van Judy Batalion een boek dat geen lezer
onberoerd zal laten. ‘Deze geschiedenis van joodse
verzetsvrouwen blijft nog lang nagalmen in je hoofd. Met
haar krachtige verhaal geeft Batalion een genuanceerd
beeld van geschiedenissen die te snel worden
vergeten.’ – Kirkus Reviews (starred) ‘Dochters van het
daglicht brengt een levendig eerbetoon aan vrouwelijke
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moed in de breedste zin van het woord.’ – Publishers
Weekly
From Catherine Linka, the sequel and explosive
conclusion to A Girl Called Fearless. Having survived a
violent confrontation with the US government, Avie is not
out of danger. Both she and the young man she loves,
Yates, have been declared terrorists, and Yates is
hospitalized in critical condition, leaving Avie with the
perilous task of carrying information that can bring down
the Paternalist party, if she can get it into the right hands.
Forced on the run with handsome, enigmatic woodsman
Luke, Avie struggles when every turn becomes a choice
between keeping the two of them alive or completing
their mission. With her face on every news channel and
a quarter million dollar reward from the man who still
owns her marriage Contract, Avie's worst fears are about
to come true. Equal parts thrilling and romantic, A Girl
Undone is sure to keep your heart racing right until the
very end.
Spannende en rake roman over een jonge vrouw die de
waarheid achter de dood van haar zus probeert te
achterhalen. Wanneer Claire nietsvermoedend in een
taxi stapt, gebeurt het ondenkbare. De chauffeur, Clive
Richardson, is een van de mannen die jaren terug
verdacht werd van de moord op haar oudere zus Alison
op het vakantie-eiland Saint X. Vanaf dat moment raakt
Claire geobsedeerd door de vraag wie haar zus nu
eigenlijk was en wat er met haar is gebeurd. Terwijl ze
Clives vertrouwen probeert te winnen om hem te kunnen
ontmaskeren, raakt ze juist steeds meer aan hem
gehecht, verbonden door het drama dat ze beiden
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hebben meegemaakt. Saint X blijft je echt bij: een
fascinerend en raak verhaal over rouw, obsessie en
verlies.
De zussen Viann en Isabelle hebben altijd een goede
band gehad, ondanks hun verschillen. Isabelle, de
jongste en brutaalste van de twee, woont in Parijs, terwijl
Viann op het platteland van Frankrijk een rustig bestaan
leidt met haar man Antoine en hun dochtertje. Maar dan
breekt de Tweede Wereldoorlog uit en Antoine moet
meevechten. Met het voortduren van de oorlog wordt
niet alleen de relatie tussen de zussen zwaar op de proef
gesteld, maar ook hun moed en hun gevoel voor goed
en fout. Kan Viann haar beste vriendin verraden als het
leven van haar kind op het spel staat? Moet Isabelle
haar familie in gevaar brengen als dat betekent dat ze
levens kan redden? Hoe kan je overleven als de wereld
om je heen in elkaar stort?
Jojo Moyes is de auteur van oa 'Voor jou'. 'De
sterrengever' (The Giver of Stars): Kentucky, 1937.
Wanneer Alice hoort dat de bibliotheek vrouwen zoekt
om te paard afgelegen huizen te bezoeken met boeken,
besluit ze zich aan te melden. Ze is een prima ruiter, en
dit biedt haar een ontsnapping uit het benauwende huis
van haar man en schoonvader. Onder leiding van de
vrijgevochten Marge vormen vijf vrouwen al snel een
hechte groep, maar hun vriendschap wordt op de proef
gesteld als een deel van het dorp én de wet zich tegen
hen keren... Jojo Moyes is een internationale
bestsellerauteur: in totaal zijn er wereldwijd al meer dan
32 miljoen van haar boeken over de toonbank gegaan.
A fantasy for young readers set in Persia, A Clawed and
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Feathered Spell tells the story of a Zoroastrian boy who
uses reason and courage to save his people from the
king's cruel commander.
Cotton Malone onderzoekt een zaak uit de start van zijn
carrière waarin gekeken werd of een conflict tussen FBI
en het ministerie van justitie de basis vormde voor de
moord op Dr. Martin Luther King. Het pionnenspel (The
Bishop's Pawn) van Steve Berry verscheen vijftig jaar na
de moord op Dr. Martin Luther King Jr. 50 jaar na de
moord op Dr. Martin Luther King Jr, moet Cotton Malone
de waarheid achterhalen over wat er werkelijk gebeurde
in Memphis op 4 april 1968. Het brengt hem terug naar
het begin van zijn carrière waarin hem gevraagd werd
een zaak te onderzoeken waarbij de FBI tegenover het
ministerie van justitie kwam te staan. Lag deze vete,
waarin FBI-baas J. Edgar Hoover een hoofdrol had, aan
de basis van de moord op Dr. King? De boeken van
Steve Berry worden alom geprezen vanwege hun
rijkdom aan historische details en de grondige research.
‘Een zeer indrukwekkende what if-thriller over een van
de belangrijkste historische figuren in van de 20e eeuw.’
Associated Press
Missing maids, suspicious teachers and a snow storm to
die for... For a fearless girl called Justice Jones, supersmart super-sleuth, it's just the start of a spine-tingling
first term at Highbury House Boarding School for the
Daughters of Gentlefolk. For fans of Robin Stevens,
Katherine Woodfine and Enid Blyton. When Justice's
mother dies, her father packs her off to Highbury House
Boarding School for the Daughters of Gentlefolk. He's a
barrister - specialising in murder trials - and he's just too
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busy to look after her alone. Having previously been
home-schooled, the transition is a shock. Can it really be
the case that blondes rule the corridors? Are all uniforms
such a charming shade of brown? And do schools
normally hide dangerous secrets about the murder of a
chamber maid? Justice takes it upon herself to uncover
the truth. (Mainly about the murder, but perhaps she can
figure out her new nemesis - the angelic Rose - at the
same time.) But when a storm cuts the school off from
the real world, the body count starts to rise and Justice
realises she'll need help from her new friends if she's
going to find the killer before it's too late ...
Rome, 1943. Op een sombere ochtend kruisen de
blikken van twee jonge vrouwen elkaar. De 33-jarige
Chiara staat op het punt de stad te ontvluchten naar een
veiligere plek. De ander is met haar man, zoon en
dochtertje een vrachtwagen in gedreven om te worden
afgevoerd, de duisternis in. In dat ene, eindeloze
moment neemt Chiara een beslissing die de rest van
haar leven zal bepalen: ze roept de jongen, waarna zijn
moeder hem in wanhoop in haar armen duwt. Virginia
Baily heeft met Op een ochtend een meeslepende
roman geschreven over liefde, verlies en de jarenlange
gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Voor de lezers
van Haar naam was Sarah van Tatiana de Rosnay en
Als je het licht niet kunt zien van Anthony Doerr.
Buitengewone memoir over identiteit, familie en
verbondenheid. Voor liefhebbers van Zadie Smith en
Maggie Nelson. Als Nadia twee is, laat haar ArmeensAmerikaanse moeder hun gezin in de steek. Nadia blijft
achter met haar kleine zusje en hun Ghanese vader, die
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als ambtenaar bij de Verenigde Naties werkt. Ze
bewonen plekken over de hele wereld: Rome, Dar es
Salaam, Kumasi en Londen. Nadia spreekt meerdere
talen en heeft meerdere thuislanden. Ze vraagt zich af of
ze Europees, Afrikaans of Amerikaans is. Of niets van
dat alles? Als haar vader overlijdt, voelt Nadia zich meer
dan ooit ontworteld en alleen. Naschokken is het
ontroerende verhaal van Nadia’s zoektocht naar haar
identiteit, dat laat zien welke naschokken een trauma
kan hebben op persoonlijk vlak, en ook hoe dat
doorwerkt van generatie op generatie.
Harper Curtis vindt in 1931 de sleutel van een huis dat
toegang biedt tot andere tijden. Maar de prijs voor het
tijdreizen is hoog: om aan het huis te kunnen
ontsnappen, moet hij 'stralende meisjes' vermoorden. Als
Kirby Mazrachi in 1989 een brute aanslag op haar leven
overleeft, beseft ze nog niet dat het dezelfde man is die
haar in haar jeugd aansprak en zei dat hij terug zou
komen. Als enig overlevend slachtoffer gaat ze op zoek
naar hen die het niet overleefden. Ze komt achter een
onmogelijke waarheid.
Vrouwen hebben het nog nooit zo goed gehad. Ze
mogen stemmen, hebben de pil en sinds 1727 worden
ze niet meer als heksen verbrand. Maar een paar vragen
blijven knagen. Waarom worden we geacht brazilians te
hebben? Moet je botox gebruiken? Haten mannen ons
stiekem? En hoe moet je je vagina eigenlijk noemen? In
How to be a woman verlost Moran ons uit onze
onzekerheid en gaat ze ons voor in het labyrint van
puberteit, werk, stripclubs, liefde, abortus, winkelen en
moederschap, waarin elke vrouw op de een of andere
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manier haar weg zal moeten vinden.
Melinda Gates zet vrouwen centraal in haar visie op een
betere wereld Melinda Gates heeft een missie. Al twintig
jaar zet ze zich als medeoprichter van de Bill & Melinda
Gates Foundation in om oplossingen te vinden voor
diegenen met de meest dringende problemen, waar ook
ter wereld. Eén ding werd haar hierbij steeds duidelijker:
in het streven naar vooruitgang zijn vrouwen essentieel.
In haar inspirerende debuut duikt ze in de relatie tussen
de emancipatie van vrouwen en succesvolle
samenlevingen. Gebaseerd op haar jarenlange inzet
voor vrouwenrechten, zoals het recht op
geboortebeperking, emancipatie op de werkvloer en het
uitbannen van alle vormen van seksisme, schetst ze een
beeld van de enorme mogelijkheden die er zijn om
verandering teweeg te brengen. En hoe we zelf ons
steentje bij kunnen dragen. De vele ontroerende
gesprekken met vrouwen van over de hele wereld en de
ontluisterende data veranderen De moment of lift in een
hartstochtelijk statement van een vrouw die uitgroeide tot
een van de meest vooraanstaande voorvechtsters van
gelijke rechten voor iedereen.
Brené Brown beschrijft in haar boek wat het betekent om
je kwetsbaar op te stellen in een wereld die gericht is op
perfectionisme en het nemen van risico’s zonder dat
succes gegarandeerd is. Of het nu om werk, relaties of
opvoeding gaat: het is eng en moeilijk om je kwetsbaar
op te stellen, maar het is nog veel moeilijker om het niet
te doen en jezelf af te blijven vragen: wat als ik het wel
had geprobeerd? We verwachten van onszelf en van
anderen dat we elke dag de schijn ophouden om
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anderen te laten zien hoe goed we alles voor elkaar
hebben. Kwetsbaarheid is een emotie waar bijna
niemand zich prettig bij voelt. We associëren het met
onzekerheid en risico’s. Toch zegt Brené Brown dat juist
kwetsbaarheid de basis is van alle mooie dingen in het
leven als liefde, vertrouwen en vreugde. Ze moedigt de
lezer in De kracht van kwetsbaarheid aan om
perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid en te
omarmen en uitdagingen aan te gaan.
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?
New York, 1940. De negentienjarige Vivian Morris heeft
het eerste jaar van de universiteit niet gehaald, en haar
ouders besluiten dat ze bij haar tante in New York moet
gaan wonen. Haar tante is de eigenaar van de Lily
Playhouse, een roemrucht maar vervallen theater in
Manhattan, en Vivian voelt zich meteen thuis in de
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extravagante en onconventionele wereld van acteurs en
showgirls. Ze mag achter de schermen werken en de
kostuums ontwerpen, maar als ze een schandaal
veroorzaakt staat haar wereld op zijn kop en zal ze pas
jaren later alle gevolgen kunnen overzien. Stad van
meisjes is een bijzondere en fonkelende roman over een
vrouw die in opstand komt en vecht voor de vrijheid om
zichzelf te zijn en om te kiezen voor een liefde die
anders is dan anders.
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