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Alison en Jenny McGregor zijn Aberdeens beroemdste zingende moeder-dochterduo. Ze zijn
door naar de halve finale van het populaire programma Britain’s Next Big Star, staan in alle
roddelbladen en hebben miljoenen YouTube-hits. Iedereen is dol op hen. Maar dan slaat hun
droomleventje om in een nachtmerrie. Het duo wordt ontvoerd en in alle media verschijnen
eisen om losgeld, met de mededeling dat fans de komende twee weken diep in de buidel
moeten tasten willen ze Alison en Jenny ooit levend terugzien. Terwijl de deadline nadert,
proberen Logan McRae en zijn collega’s wanhopig de twee vrouwen te vinden, maar de
kidnappers hebben geen enkel spoor achtergelaten. Het onderzoek loopt dood en de prijs van
roem lijkt hoger dan ooit...
Stephen King, Over leven en schrijven `Een meesterverteller.' VPRO Gids `Hoe doet King dat
toch?' vroeg Joost Zwagerman zich al af in de Volkskrant. Hoe slaagt King er toch telkens
weer in zijn lezers aan zich te binden en ze te verrassen? Hierover gaat Over leven en
schrijven. Stephen King verhaalt over zijn jeugd, zijn puberjaren en zijn studietijd. Over de
jaren na zijn doorbraak als schrijver, met Carrie, waarin succes en stress hem achtervolgen en
de drank een uitvlucht biedt. Over het ongeluk dat hem in 1999 bijna het leven kost. En hoe hij
er weer bovenop komt door zijn onweerstaanbare drang tot schrijven. Over wat hem inspireert
en hoe hij te werk gaat. En natuurlijk laat King zijn licht schijnen over het belangrijkste wapen
van elke schrijver: de pen die de auteur altijd in de aanslag moet hebben. Over leven en
schrijven is een bron van inspiratie, voor zowel lezers als (aspirant-)schrijvers. Stephen King
(1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en
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fantasy-titels, alle wereldwijde bestsellers, waaronder Under the Dome (Gevangen),
22-11-1963, De Donkere Toren-reeks, Joyland,De Shining en Dr. Sleep.
Tess en Victor zijn superverliefd op elkaar. Samen met Rachel en Brahim vormen ze een
hecht vriendenclubje. Voor school filmen ze in een buurt waar toevallig op dat moment een
overval wordt gepleegd. De juwelier, die ook de vader is van een medescholier, is
zwaargewond geraakt. De daders zijn nog niet gepakt en iedereen praat erover. Als Tess hun
opnames bekijkt doet ze een belangrijke ontdekking. Ze brengt haar videomateriaal naar de
politie. Die beslissing verandert haar leven.

De rust in het Ierse plaatsje Rossmore wordt bedreigd door de aanleg van een
nieuwe snelweg. Zal deze verbinding met de buitenwereld welvaart brengen of
een einde aan de gemoedelijke sfeer maken? Vooral het feit dat de bron van Sint
Anna voor de snelweg moet wijken zorgt voor ophef. Vele generaties gingen al
met hun dromen en zorgen naar de bron om te bidden voor beterschap. Vader
Flynn hoort de inwoners van Rossmore aan terwijl ze kiezen tussen de tradities
uit het verleden en de beloftes van de toekomst.
Nieuw Nederlands 2 havo/vwoAntwoordenFamiliar words, phrases
...GeraffineerdBoekerij Young
Op een regenachtige dag wordt psychotherapeute Andi Manette met haar twee
dochters gekidnapt en opgesloten in een vochtige kelder. Hun belager is John
Mail, een geesteszieke die ooit bij haar onder behandeling was. Lucas Davenport
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krijgt de opdracht de ontvoering tot een goed einde te brengen, maar ondanks al
zijn tergende telefoontjes lijkt John Mail ongrijpbaar. De tijd verstrijkt. Terwijl Andi
onafgebroken op haar kwelgeest inpraat in de hoop een zwakke plek te treffen,
zet Davenport alles op alles om de vrouw en haar kinderen te bevrijden. Maar
werkt de tijd in hun voordeel?
Peter, de hoofdfiguur van dit boek, ís de ongewenste maar begaafde zoon uit een oud
en deftig geslacht, die - tot de dag waarop hij de lieflijke, kleine Inez ontmoet - een wild
leven leidt. Onder haar invloed wordt Peter, een mens geslingerd tussen rede en
hartstocht, van zichzelf verlost . Als hun levens zich ten slotte scheiden, gaat Peter
alleen `de weg, die dieper voert in het hart der eenzaamheid . Dit verrassende boek,
dat, zonder overdrijving, tot de klassieken der moderne Nederlandse literatuur
gerekend mag worden, is geschreven met een beheerst realisme en een wijsgerige,
aristocratische romantiek; het is zuiver, helder en bewogen en de prachtige
beschrijvingen van een sneeuwjacht over de Rijn, de slapende Betuwe, de stad
Arnhem, het strand, de duinen en Den Haag omstreeks 1920 zullen de lezer keer op
keer treffen.
De Amerikaanse filosofe Susan Neiman stelt in haar nieuwe boek de prikkelende
vraag: waarom zou je volwassen worden? Volwassen worden wordt vaak geassocieerd
met het opgeven van jeugddromen, om ze vervolgens in te wisselen voor een bestaan
dat een fletse afspiegeling is van het avontuurlijke, vrije leven dat we onszelf
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voorstelden toen we jong waren. Aan de hand van het werk van beroemde filosofen als
Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, David Hume en Simone de Beauvoir laat
Neiman zien dat volwassen worden wel degelijk een positieve wending aan ons leven
kan geven. Volwassenheid, zo stelt ze, is een ideaal: iets wat misschien nooit helemaal
gerealiseerd kan worden, maar wat het tegelijk waard is om nagestreefd te worden.
`Waarom zou je volwassen worden? verschijnt in november. Op 24 november wordt
aan Susan Neiman de prestigieuze Spinozalens uitgereikt in Den Haag.
In vier maanden tijd verdwijnen acht mensen uit hun huis in hetzelfde Japanse dorp. De
politie ontvangt een schriftelijke bekentenis, ondertekend door de 29-jarige Oda
Sotatsu. Deze wordt uitgebreid verhoord en draait de gevangenis in. Tot zover de
bekende ingrediënten van menig literaire thriller. Maar deze zijn slechts het
uitgangspunt voor een roman waarin Jesse Ball, of de gelijknamige verteller die door
het geval Sotatsu gefascineerd raakt, de grenzen van fictie tot het uiterste rekt. 'Sinds
het zwijgen begon' heeft de vorm van een onderzoeksverslag, maar hoe meer ‘Ball’
boven tafel krijgt, des te groter wordt het raadsel. Heeft Sotatsu überhaupt de misdaad
gepleegd? Waarom volhardt hij in zwijgen? Op een even vindingrijke als toegankelijke
manier voert Jesse Ball ons mee in een volstrekt origineel, op zichzelf staand literair
universum.

Wanneer in de 24e eeuw de 'Commissie' mensen laat geloven dat de aarde
totaal vergiftigd is, helpen twee jongeren een groep wetenschappers om aan te
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tonen dat het met die vervuiling wel meevalt.
Arts in opleiding Caitlyn Winters weet het zeker: haar leven had er heel anders
uitgezien als ze tijdens die bruiloft een jaar geleden niet dat vervloekte
bruidsboeket toegeworpen had gekregen. Want het kan geen toeval zijn dat ze
nog geen week later stapelverliefd werd op huisarts Noah. En dan was ze nu ook
niet zwanger geweest. Ze kan maar beter haar plannen om de wereld te
verbeteren gedag zeggen. Want in plaats van arme kindjes in
ontwikkelingslanden heeft ze nu immers haar eigen kind om zich druk over te
maken! Noah McIlroy is dolblij met Caitlyns zwangerschap; het liefst zou hij
samen met haar kiezen voor huisje-boompje-beestje. En Caitlyns familie wil hem
daar maar al te graag een handje bij helpen. Maar doet hij er wel verstandig aan
om de bemoeizuchtige O'Briens erin te betrekken?
Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen
problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny, Tinsley, and Callie op
Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en dat
betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door
een beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste
roddels. Alle meiden kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit
moeten kijken want zijn zus heeft het slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar
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één it-girl zijn!
Meer dan een miljoen Nederlanders heeft de wens om een boek te schrijven.
Maar hoe begin je hiermee? In 'Schrijven vanuit je hart' krijg je tips en oefeningen
om je droom waar te maken. Zelf een boek schrijven is de droom van meer dan
een miljoen Nederlanders. Met de tips en oefeningen van Nathalie Goldberg was
zelf een boek schrijven nog nooit zo makkelijk. 'Schrijven vanuit je hart' is een
gepassioneerde oproep om je diepste gedachten onder woorden te brengen. Het
boek is opgebouwd uit 64 hoofdstukken van drie pagina's, waarin een advies
wordt uitgewerkt. Het zijn zonder uitzondering inspirerende teksten die tot de
verbeelding spreken en de lezer stimuleren om te schrijven vanuit zijn hart.
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