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Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de
normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie en Melody vinden dat de tijd gekomen
is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een
geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze populaire Egyptische
prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om
het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
Alicia takes on Mission Spalfa: Spanish Alpha! Back in Spain to visit her relatives, Alicia
discovers that Spain's newest pop sensation ¡Ignacio! is searching for a true Spanish
beauty to star in his new hit-single video. She can't believe her luck! If Alicia is cast as a
true Spanish beauty, Massie will never call her fake-Spanish again. The only trick:
She'll have to beat her super-bonita cousins to win the coveted spot. Adios, bimbos!
Massie gets BE-yoo-tiful: After Massie Block gets kicked off her high horse and out of
her ultra exclusive Westchester riding camp, her parents force her to do the unthinkablefind a summer job. Not one for dog-walking or brat-sitting, Massie comes up with the ahbvious solution: She'll be a sales rep for the cosmetics brand Be Pretty. Massie fully
hearts her new role as fairy gawdmother of makeup-until she discovers transforming
LBRs into glam-girls takes more than a swish of her royal purple mascara wand.
Creëer de jongen van je dromen. Dat is de speciale opdracht die Eve krijgt in deze
roman. Middel: een hightech ontwerpprogramma in het lab van haar moeder. Eve
creëert Adam. En hij zal perfect zijn toch? Schrijverskoppel Man en vrouw maken
samen een youngadult-fictie. Na de series Gone en BZRK schreef auteur Michael
Grant nu samen met zijn echtgenote Katherine Applegate deze zinderende standalone.
Ik zou net zo goed brieven aan de duisternis kunnen schrijven en een antwoord
verwachten. Ik weet niet eens wie je bent, maar ik heb het gevoel dat ik je begrijp. Ik
heb het gevoel dat jij mij begrijpt. Juliet laat brieven achter op het graf van haar
moeder. Declan werkt op het kerkhof vanwege een taakstraf. Wanneer hij een van
Juliets brieven vindt, ontstaat een bijzondere briefwisseling, die zich al snel uitbreidt
naar mail en app. Op papier en beeldscherm vertellen Juliet en Declan elkaar alles,
denkend dat ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Ze zitten echter op dezelfde
middelbare school. Wat doe je als de enige persoon die je echt volledig vertrouwt niet is
wie je dacht dat hij was?
In Spain for summer vacation, middle-schooler Alicia competes with her cousins to land
a spot in a teen heartthrob's new music video.
Eindelijk komen we te weten hoe het allemaal begon... Dit deel van de populaire
Gossip Girl-serie, dat zich afspeelt in het eerste jaar op Constance Billard, onthult alle
geheimen van de hete en zwoele zomer waarin de intrigerende driehoeksverhouding
tussen Blair, Serena en Nate begint. Lees hoe Blair voor het eerst zoent met Nate, de
werkelijke reden van Serena's vertrek naar het internaat en hoe de legendarische
Gossip Girl-column begon. Deze Gossip Girl nieuwe stijl is een must-have voor elke
Gossip Girl-fan. Mythen uit de eerste negen delen worden doorgeprikt. Wat je tot
dusverre gelezen hebt, blijkt niet altijd te kloppen. Het blijft tenslotte Gossip Girl...
An annotated bibliographic guide to teen chick lit contains approximately five hundred
titles listed by genre and sub-genre.
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Bill Bryson toont in 'Het lichaam' dat er geen wonderbaarlijker verhaal bestaat
dan dat van ons eigen lichaam. In zijn bestseller Een kleine geschiedenis van
bijna alles maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van de wereld op
onweerstaanbare wijze toegankelijk voor miljoenen lezers. Nu richt hij zijn
aandacht op de kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. Want elk mens is een
universum op zich, bestaande uit 37,2 biljoen cellen. Als je elke streng DNA uit
onze cellen achter elkaar zou leggen, zou dat een lint opleveren van 16 miljard
kilometer. We worden bewoond door 40 000 soorten microben. En hoe vaak
denk je dat je per dag met je ogen knippert? Het antwoord: 14 000 keer,
waardoor we zo’n 23 minuten per dag met gesloten ogen doorbrengen. In 'Het
lichaam' neemt Bryson ons mee op een fascinerend avontuur van kop tot teen.
Uitzonderlijk rijk aan informatie, onderhoudend, vol humor: dit is Bill Bryson op
zijn best.
Wat hebben Albert Einstein, Karel Appel, Boudewijn Büch, Cicero, Jules Croiset,
Ptolemeus, René Diekstra, Ernest Hemingway, François Mitterrand en Marco
Polo allemaal met elkaar gemeen? Ze staan in Leugenaars en vervalsers van
Roelf Bolt. Leugenaars en vervalsers omringen ons. En dan hebben we het niet
alleen over valsemunters, sjoemelende kunsthandelaren en overspeligen: in
bijna vijfhonderd lemmas behandelt deze `encyclopedie allerhande sterfgevallen,
vorstelijke aanspraken, eieren, kinderscharen, wetenschappelijke vondsten,
bonbons, boeken, zebras, sekse want het is zo gek niet te bedenken of het wordt
vervalst. Eigenbelang is vaak een motivatie, maar ook ideologie, rancune, liefde
en haat of een goed gevoel voor humor. Naast onbekenden die enkel door
bedrog voor het voetlicht traden, bevat het boek een groot aantal beroemde
personen. Een vrolijkmakend boek voor bedriegers en bedrogenen.
Eindelijk komen we te weten hoe het Blair vergaat bij haar Engelse Lord. Zal zij
voorgoed haar New Yorkse jetsetleven vaarwel zeggen en intrekken bij Lord
Marcus? En heeft zij zich werkelijk verzoent met Serena, die de hoofdrol in
Breakfast at Freds voor haar neus wegkaapte? Serena krijgt het in 'Altijd dichtbij'
nog knap lastig met die rol. En waarom geeft haar tegenspeler, de verrukkelijke
sterspeler Thaddeus, weinig sjoege als zij toch heel nadrukkelijk toenadering
zoekt? Je leest het allemaal in dit nieuwe, negende deel van de Gossip Girlserie, want Gossip Girl is, zoals je weet, altijd dichtbij!
Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al zijn talent gebruiken
om in leven te blijven.
Een spannend en ontroerend verhaal over vriendschap, schuldgevoel en
opgroeien als buitenbeentje in een gesloten gemeenschap. Corey en Kyra
groeien samen op in het afgelegen plaatsje Lost Creek in Alaska en zijn hun hele
jeugd onafscheidelijk. Tot Corey verhuist. Het afscheid is moeilijk, maar Corey
belooft terug te komen om haar vriendin op te zoeken. Een paar dagen voor het
zover is, krijgt Corey het schokkende bericht dat Kyra dood is aangetroffen drijvend onder het ijs. Ze is er kapot van en kan niet geloven dat Kyra zelfmoord
heeft gepleegd, zoals wordt gesuggereerd. Ze voelt gewoon dat er iets niet klopt.
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Eenmaal terug in haar geboorteplaats groeit haar wantrouwen en raakt ze er
steeds meer van overtuigd dat Lost Creek geheimen heeft, geheimen die ze niet
begrijpt, maar die haar de koude rillingen bezorgen. In de donkere winter van
Alaska gaat ze op zoek naar antwoorden terwijl de sfeer in het dorp steeds
grimmiger wordt... Over Voor ik je loslaat: 'Een boek vol mooie en pakkende
quotes. Een boek waarop ik niets dan positiefs te melden heb. Ik zeg: Lees dan!'
Lees dan! 'Voor ik je loslaat is heerlijk griezelig en psychologisch leesvoer voor
de koude winterdagen. Vooral de sfeer van het boek en de originele manier van
schrijven maken indruk!' De Nachtvlinders 'Ze weet met rake omschrijvingen en
poëtische passages de personages en verhaalwereld zó gedetailleerd neer te
zetten dat de lading van het verhaal dat verteld wordt des te vervaarlijker knettert
en zindert: Nijkamp ontpopt zich daardoor eens te meer als een
woordkunstenaar in proza.' The Book Review 'Nijkamp krijgt het voor elkaar om
het verhaal levensecht neer te zetten.' Perfecte Buren
Deel 2 in deze verslavende serie: We mailen! De rijke, verwende tieners uit New
York willen toegelaten worden op de beste, meest prestigieuze universiteiten van
het land. Ze gooien al hun geld en charmes in de strijd om dat te bereiken. Op
het liefdesvlak staat de wereld ook niet stil, en Gossip Girl houdt alles in de
gaten...
'Ik wil jou voor altijd' (nr. 6) gaat verder waar 'Ik hou van lekker' (nr.5) eindigde.
Vandaag krijgen we te horen of en waar we volgend jaar kunnen gaan studeren.
Degenen die overal zijn toegelaten, doen bescheiden alsof ze dat nooit hadden
verwacht; de mislukkelingen beweren dat het allemaal niet zo belangrijk is, ook al
weten ze diep vanbinnen dat hun leven verpest is. Kortom, ik ruik ruzie! Maar na
vandaag moeten we ons maar weer eens met iets echt belangrijks bezighouden:
ons liefdesleven. Was deze dag maar alvast voorbij, dan werd het tenminste
weer leuk! Veel succes, allemaal. Liefs, Gossip Girl
Presents librarians and teachers with information on more than seven hundred
fiction series for children in middle school and high school, providing annotations,
a listing of titles, important characters, genre, author biography, and major
themes.
Pssst... Heb je het al gehoord? Gossip Girl is verleidelijk, verslavend, verrukkelijk en
schaamteloos. Wie, wat en waar is Gossip Girl? Wie: Gossip Girl is anoniem, maar zij kent
iedereen en houdt alles in de gaten. Ze publiceert haar roddels via internet en e-mail en duidt
haar 'slachtoffers' slechts aan met initialen. Iedereen leest over zichzelf... en blijft vragen om
meer! Wat: Gossip Girl is Cecily von Ziegesars debuutroman, een gewaagd verhaal over een
groep stadse tieners met veel geld. De auteur weet waar ze over schrijft: 'She walks the walk
and talks the talk.' Waar: Gossip Girl haalt haar roddels van een elitaire privé-school in New
York City, bevolkt door tieners die alles hebben wat hun hartje begeert: rijkdom, status en het
uiterlijk van hun dromen. Ze zijn sophisticated, werelds en kosmopolitisch. En ze hebben
dezelfde sores als andere tieners: problemen met vrienden, ouders, seks, drugs, school en
eten.
Hazel is spontaan, extravert en soms wat onhandig. Josh is met zijn rustige, introverte en
rationele karakter compleet het tegenovergestelde. Het klikt heel goed tussen de twee
tegenpolen, en daar schrikken ze zelf ook een beetje van. Ze halen alles uit de kast om elkaar
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aan anderen te koppelen en organiseren de ene blind date na de andere. Want meer dan best
friends forever zullen Josh en Hazel nooit worden, toch? 'Ik durf je niet te zeggen' is een
herkenbaar, hilarisch en hartverwarmend verhaal over vriendschap, liefde en die ene persoon
bij wie je altijd jezelf kunt zijn.
Het leven bestaat uit keuzes. Door één pad te kiezen, sluit je het andere af. Maar wat als dat
nu eens niet zo is? Wat als je in een andere werkelijkheid dat andere pad volgt. Wat als je spijt
krijgt van je keuzen? 'Ben je gelukkig met je leven?' Dat zijn de laatste woorden die Jason
Desson hoort vóórdat de gemaskerde ontvoerder hem bewusteloos slaat. En voordat hij
wakker wordt en merkt dat hij vastgeketend is aan een ziekenhuisbed, omgeven door mensen
die hij niet kent, die gekleed zijn in beschermende pakken en een man die Jason nog nooit
heeft gezien naar hem glimlacht en zegt: 'Welkom terug, vriend.' IN de wereld waarin Jason
Wakker is geworden is niets zoals hij gewend is. Zijn vrouw is niet zijn vrouw. Zijn zoon is nooit
geboren. Jason zelf is geen doorneeprofessor in natuurkunde. Is déze wereld of de wereld
waar hij vandaan komt een droom? En zelfs als de wereld die hij zich herinnert echt is, hoe
kan hij die dan ooit weer terugvinden? De antwoorden liggen in een reis die wonderlijker en
afschuwelijker is dan alles wat hij zich ooit had kunnen voorstellen. Een reis die hem dwingt
naar de donkerste krochten van zijn ziel te kijken, terwijl hij het moet opnemen tegen een
angstaanjagende, nagenoeg onverslaanbare vijand.
Het is 1803, zes jaar nadat Elizabeth en Darcy trouwden en hun leven op het monumentale
Pemberley begon. Ze hebben twee flinke zonen en hun geliefde familieleden wonen vlakbij. De
voorbereidingen voor het jaarlijkse herfstbal zijn in volle gang. Maar de avond voor het bal
wordt verstoord door de komst van Elizabeths zus Lydia, die hysterisch gilt dat haar man is
vermoord. Zal dit het idyllische leven van de bewoners van Pemberley voorgoed verstoren?
P.D. James wekt de wereld van Pride and Prejudice tot leven in een briljant misdaadverhaal,
zoals alleen zij dat kan schrijven.
`Een kleurrijke en prikkelende reis door de eerste helft van de twintigste eeuw. Kirkus Reviews
Londen, 1955. Grace Munroe is een zeer gezegende jonge vrouw. Na een beschermde jeugd
in Oxford is ze door haar huwelijk met de welvarende Roger in het hart van Londens meest
chique en ambitieuze sociale kringen terechtgekomen. De rol van elegant lid van de beau
monde die haar man voor haar in gedachten heeft, past haar gewoonweg niet en zal haar
wellicht nooit passen. Dan ontvangt ze een brief van een notariskantoor in Parijs: Grace heeft
een onverwachte erfenis ontvangen. De weldoenster, de Française Eva dOrsey, is echter een
totale vreemde voor Grace en ze doet het incident af als een vergissing. Maar ze raakt erdoor
geïntrigeerd en als ze het vermoeden krijgt dat haar man haar ontrouw is geweest, verruilt ze
Londen voor Parijs Dat is het begin van een zoektocht die Grace leidt naar de verleidelijke
wereld van parfumeurs en hun muzen. Als ze op een verlaten parfumerie op de linkeroever
van de Seine stuit, begint ze inzicht te krijgen in het hartverscheurende verhaal van haar Eva
dOrsey, een uitzonderlijke vrouw die de high society van het Parijs en New York van de jaren
twintig betoverde met haar creaties. Grace zelf komt algauw voor de keuze te staan tussen het
leven dat ze geacht wordt te leven of de persoon worden die ze werkelijk is. De parfumeur is
een boek dat de zintuigen prikkelt en emoties de vrije loop laat, en daarbij de complexe en
bezeten liefde onthult tussen de muze en de schepper, en de enorme kracht van herinnering
en geur.
'Ik hou van lekker' (nr. 5) gaat verder waar 'Omdat ik het waard ben' (nr. 4) eindigde. In de
voorjaarsvakantie is de rijke vriendenclub te vinden op de witte skihellingen van Sun Valley,
waar ze de bloemetjes flink buiten zetten. Na de vakantie begint een periode vol valse
bescheidenheid en onverschilligheid, stress en jaloezie. De toelatingsbrieven van
universiteiten vallen in de brievenbussen en iedereen wil uitverkoren zijn door ten minste Yale
of Harvard. Maar daarna is het tijd om aandacht te geven aan wat écht belangrijk is: DE
LIEFDE. Gossip Girl doet van alles verslag... en spaart niemand!
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Alyson Noël, Soul Seekers 1 - Bestemming: een mysterieuze wereld vol geheimen Daire
Santos wordt geplaagd door visioenen. Wie is die jongen in haar dromen met de blauwste
ogen ter wereld? Daires grootmoeder vertelt haar dat ze toegang heeft tot de wereld tussen
leven en dood. Ze moet het opnemen tegen een kwaadaardige tegenstander die mensen van
hun ziel kan beroven. Daire leert omgaan met haar nieuwe krachten, maar wanneer ze Dace
ontmoet, de jongen uit haar dromen, wordt alles anders. Is hij een van de vijanden die ze moet
vernietigen?
De ouders van Alice zijn gescheiden; ze haat haar vader, maar toch gaat ze hem opzoeken als
hij op sterven ligt. Vanaf ca. 13 jaar.
Een heftige strijd tussen de bewoners van Strattenburg Een levensbedreigende verwonding
Een nieuwe zaak voor de jonge advocaat Theo Boone Theo Boone mag dan pas dertien jaar
oud zijn, hij heeft meer tijd doorgebracht in de rechtszaal dan waar ook. Na valselijk te zijn
beschuldigd van vandalisme en diefstal is Theo blij dat hij zijn tanden kan zetten in een nieuwe
zaak. De inwoners van Strattenburg maken ruzie met elkaar over de geplande aanleg van een
miljoenen dollars kostende snelweg rond de stad. De tegenstanders zijn bang voor ernstige
milieuvervuiling en geluidsoverlast, de voorstanders zijn van mening dat de weg heel gunstig
zal zijn voor de economie van het stadje. Theo is fel tegen de aanleg van de weg en raakt
betrokken bij de zaak. Maar wanneer hij te diep graaft naar de zin van sommige betrokkenen
en hij ontdekt dat er een heel vuil spelletje gespeeld wordt, is hij niet voorbereid op de heftige
reacties die dat veroorzaakt en de gevaren die hij loopt. Verscheurd tussen de wet en zijn
geweten zet Theo alles op alles om het recht te laten zegevieren.
Het eerste deel van de meeslepende nieuwe romantische serie van bestsellerauteur Cora
Carmack. Dallas Cole heeft een hekel aan football. Haar vader is footballtrainer dus haar hele
leven staat in het teken van de sport. Ze is blij als ze kan gaan studeren en even van de sport
verlost zal zijn. Dan vertelt haar vader dat hij een nieuwe baan heeft: als trainer van het team
van de universiteit waar zij aan gaat studeren. Dallas baalt als een stekker en probeert haar
vader en zijn team zoveel mogelijk te vermijden. Op een feestje ontmoet ze Carson. De vonk
slaat gelijk over. Dallas weet echter niet dat Carson in het footballteam zit. En Carson weet niet
dat hij verliefd aan het worden is op de dochter van zijn strenge coach... Op het spel is het
eerste deel in de Rusk University-serie van Cora Carmack. Alle delen spelen zich af op de
fictieve Rusk University, en zijn allemaal los van elkaar te lezen. Cora Carmack brak door met
haar debuut Losing it. In Nederland en Vlaanderen zijn haar boeken en verhalen al meer dan
100.000 keer geluisterd en gelezen.
AliciaHachette UK
In deel 7 'Er is geen betere' staat de turbulente relatie tussen Blair, Nate en Serena centraal.
Gossip Girl doet verslag... en spaart niemand! Het is lente, en onze levens zijn hotter dan ooit.
We staan op het punt om naar de universiteit te gaan - tijd om te feesten dus! Nu B eindelijk
haar maagdelijkheid heeft verloren aan N, kan ze niet wachten om het nog eens te doen (en
nog eens). Maar zal de liefde tussen B en N standhouden? En mag B nu eindelijk naar Yale?
Of knijpen N en S er stiekem tussenuit en laten ze B alleen in de stad? De tijd zal het leren,
maar een ding is zeker: er hangt liefde in de lucht, en er zit een vreemd luchtje aan... Liefs,
Gossip Girl
'Welkom in de Upper East Side, New York, waar mijn vriendinnen en ik in gigantische, te
gekke appartementen wonen, naar exclusieve privé-scholen gaan en al het heerlijks dat deze
stad te bieden heeft uitbuiten.' Stap in de wereld van Gossip Girl - kijk toe hoe wij ons
bezondigen aan jaloezie en verraad, natuurlijk altijd tijdens de hotste party's in de gaafste
clubs. ... S. en B. hebben besloten om hun ruzie af te zoenen en het goed te maken, en dat
werd tijd. Ik bedoel, hoe lang kun je kwaad blijven op iemand met wie je als kleuter in de
zandbak hebt gespeeld? De vraag is, nu ze weer samen zijn, welke idiote plannen die twee
hebben? Geloof mij, ik ben de eerste die erachter komt en jij bent de tweede. Je kan niet
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zeggen dat ik goed ben in het bewaren van geheimen. Liefs, Gossip Girl
Game, Set, Match... Dylan? When Dylan and her mom arrive in Maui for the Aloha Open,
Dylan couldn't give two milkshakes about Merri-Lee's big interview with Svetlana Slootskya
a.k.a. Tennis the Menace-Dylan's going to be too busy getting trim, toned, and totally hawt for
the start of eighth grade. But when she meets tennis-obsessed Johnny, Dylan realizes she's
got something to learn from Svetlana if she wants to catch his eye. Will it be doubles for
Dylan? Or will Svetlana ruin her game?
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker
wordt. Wat doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene moment stond de
leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En het volgende moment was hij weg. Leraar
aanwezig. Leraar weg. Geen `poef. Geen lichtflits. Geen knal. Tijdens een doodgewone
schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn leraar pal voor zijn ogen
verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op
hetzelfde moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare barrière rond de stad
opgetrokken, waardoor internet, televisie en mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen.
Een enorme chaos breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie zorgt er voor
de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt Caine de leiding over zijn internaat en
daarna ook over het stadje. In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg
voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind. Hoewel Sam helemaal geen
leidende rol wíl, besluit hij ten slotte toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende
moet tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar intussen komt de dag dat
hij zelf vijftien jaar zal worden steeds dichterbij
De populaire Jenny Humphrey houdt de gemoederen flink bezig op Waverly Academy, de
elitekostschool in New York voor glamoureuze rijke kids, waar niemand zich iets van de regels
aantrekt en lol maken een must is. Maar kan Jenny zich meten met haar kamergenoten Callie
en Brett, en vooral met de beruchte Tinsley Carmichael? Het is nog altijd slechts een kwestie
van tijd voordat alle girlpower explodeert in een echte girlfight: het gaat erom wie Waverly's
nieuwe it-girl wordt!

De dagboeken van Georgia Nicolson, de Bridget Jones voor pubers, worden wereldwijd
door miljoenen fans verslonden. Vanaf oktober 2008 zijn haar hilarische bekentenissen
ook op het witte doek te zien. De film is gebaseerd op de eerste twee boeken uit de
serie, in Nederland verschenen onder de titels 'Tijger, tanga's en tongzoenen' en
'Kiwi's, kanjers en gigaonderbroeken'. De film editie, met daarin gebundeld deel 1 en 2,
biedt Georgia's fans de gelegenheid om nog uitgebreider te smullen van haar
'problemen'. Van haar idiote ouders tot haar relatie met SeksGod Robbie, van
tongzoenen tot haar op je benen, het wordt ons allemaal tot in details toevertrouwd.
Reed Brennan kwam naar de elitaire Easton Academy om een nieuw leven te
beginnen. Haar droom leek uit te komen: ze woonde in het exclusieve Billings House,
was vrienden met de populaire Billings Girls en had een relatie met superhottie
Thomas. Maar Thomas bleek anders te zijn dan hij zich voordeed, verdween en werd
gevonden dood. Alsof dat nog niet verwarrend genoeg was, werd Reeds nieuwe
vriendje Josh gearresteerd voor de moord op Thomas. Nu is iedereen weer druk met
de dagelijkse dingen: stiekeme dates in het jongenshuis s nachts, of kasjmier warm
genoeg is voor de herfst en of je naar Londen of Barcelona gaat met Thanksgiving.
Iedereen, behalve Reed. Zij is er heilig van overtuigd dat Josh onschuldig is, wat
betekent dat Thomas moordenaar nog vrij rondloopt. Het is aan Reed zelf om de
Page 6/8

Download Ebook Alicia Clique Summer Collection 3 Lisi Harrison
waarheid te ontdekken. Maar hoe dieper ze graaft, hoe meer geheimen ze opdiept en
hoe dichter ze in de buurt komt van die ene, alles onthullende bekentenis. Als ze dan
nog in leven is
Tweede YA-roman van bestsellerauteur Krystal Sutherland over de confrontatie met je
grootste angsten. Ken je het advies: Doe elke dag iets wat je eng vindt? Duisternis,
pleinvrees, water... Al Esthers familieleden hebben een fobie. Esther weet nog niet wat
haar grote angst is, omdat ze zo ongeveer alles uit de weg gaat: liften, kleine ruimtes,
grote drukte, spinnen en nog veel meer. Tot ze wordt bestolen door een klasgenoot van
vroeger. De mysterieuze Jonah steelt haar lijst met angsten. Tot Esthers eigen
verbazing haalt Jonah haar over om samen alle angsten op haar lijst tegemoet te
treden. Met onverwachte gevolgen...
Goud vertelt het verhaal van Kate Argall en Zoe Castle, wielrenners op de baan, die al
zo lang ze elkaar kennen elkaars beste vriendinnen zijn - en elkaars grootste rivalen.
Ze hebben in hun sportieve carrière lief en leed met elkaar gedeeld, hebben van elkaar
gewonnen en verloren, hebben elkaar verraden en vergeven. Nu, aan de vooravond
van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, staan ze, samen met hun beider coach
Tom en met Sophie, de achtjarige, ernstig zieke dochter van de Argalls, voor hun
grootste uitdaging. Na zijn grote succes Kleine Bij verrast Chris Cleave de wereld
opnieuw met een schitterend, diep ontroerend verhaal over vriendschap, liefde,
tragedie en verlossing. Vier volwassen mensen krijgen ieder voor zich te maken met
een vrijwel onoplosbare vraag: wat ben je bereid op te offeren voor je beste vriend, als
dat betekent dat je het allerbelangrijkste in je leven moet opgeven? Chris Cleave (1973)
brak in 2008 internationaal door met zijn tweede roman, Kleine Bij, het betoverende
verhaal over een zestienjarige asielzoekster uit Nigeria, een moeder uit Engeland en
het geheim dat hen bindt. Kleine Bij wordt binnenkort verfilmd door Nicole Kidman, die
ook de hoofdrol zal spelen. 'Cleave gaat voor het goud en brengt het thuis in deze
ongelooflijk spannende en emotioneel geslaagde roman. Hij trekt alle registers open
om in de harten en zielen van zijn innemende, veelzijdige personages te komen. De
wielrenscènes zijn van een bijna lichamelijke intensiteit, die de lezer ademloos
achterlaat. Van start tot finish is dit een literaire prestatie van waarlijk Olympisch
niveau.' publishers weekly, starred review 'Cleave heeft de gave om complexe kinderen
te portretteren die de diepste gevoelens oproepen.' kirkus reviews, starred review Over
Kleine Bij: 'Zonder twijfel het beste boek van het jaar.' metro 'Fantastisch boek. Mooi,
prachtige dialogen, grappig, maar ook ontroerend met fantastische wendingen.' paul de
leeuw
Charles en Benjamin Armstrong streven maar één doel na: een perfecte wereld zonder
wreedheden. Het begin van een ware utopie ligt in hun handen. Maar de manier
waarop ze dit ogenschijnlijk nobele plan tot uitvoering brengen, is angstaanjagend. Met
microscopisch kleine robotjes - nanobots - manipuleren de Armstrongs de hersenen
van alle mensen, zodat de wereld als één brein zal functioneren. Iedereen zal zijn vrije
wil verliezen en alles zal in handen liggen van de twee broers. De guerrillagroep BZRK
weet waar Charles en Benjamin mee bezig zijn en wil voorkomen dat hun utopie
werkelijkheid wordt. BZRK vecht voor het recht om fouten te maken, het recht om
menselijk te zijn. Met biologische bots gaan zij de strijd met de nanobots van de
Armstrongs aan en proberen zo de mensheid te redden. Maar wat als waanzin
overwint?
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