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Finding Zoe A Deaf Womans Story Of Identity Love And
Adoption
Als de mooie jonge Guinevere Beck de boekhandel inloopt waar Joe Goldberg
werkt, is zijn eerste gedachte: deze vrouw wordt van mij. Ze heeft een
Facebookpro el dat op openbaar staat en ze twittert aan een stuk door. Op haar
sociale media vindt Joe alles wat hij moet weten: ze wil schrijver worden, haar
vrienden noemen haar Beck, hij weet waar ze woont en vanavond zal ze in een
bar in Brooklyn zijn – de perfecte plek voor een ‘toevallige’ ontmoeting.
Guinevere denkt dat ze eindelijk de man van haar dromen heeft gevonden. Hij
lijkt perfect; zijn smaak, zijn persoonlijkheid en de manier waarop hij haar
behandelt. Wat zij niet weet, is wie Joe in werkelijkheid is en wat hij doet om zijn
prooi te beschermen...
Talk Talk is op het eerste oog vooral een spannend kat-en-muisspel. Maar in één
moeite door laat Boyle zien hoe kwetsbaar ons 'zelf' geworden is in een tijdperk
van elektronische informatiesystemen, digitale handtekeningen en
onoverzichtelijk geworden cyberwerelden. Zo ontwikkelt Talk Talk zich tot een
ademloze road novel, waarin Boyle bijna achteloos filosofische vragen doet
rijzen.' - Trouw
Avonturier en minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht een rechtvaardig
mens, dit alles is Richard Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn geliefde Kahlan
gaat dit epos de Wetten van de Magie dat, spannend en aangrijpend tegelijk,
over de hele wereld miljoenen aan zich wist te binden. Richard Cypher, de
Zoeker, gaat een haast onmogelijke strijd aan met de anti-magie, het kwaad dat
drieduizend jaar lang verzegeld lag en dat nu de wereld aantast met een
verschrikkelijke toverplaag. Allereerst moet hij de Tempel der Winden zien te
vinden. Als de slagschaduw van verraad eenmaal over zijn taak valt, kunnen
Richard en zijn geliefde Kahlan niet anders dan de afschuwelijke waarheid onder
ogen zien `Complexe, epische fantasy, die zindert van kracht en magische
overmoed. - Publishers Weekly
Willowdean Dickson heeft een maatje meer en vindt dat geen probleem, terwijl
iedereen om haar heen geobsedeerd is door de aankomende missverkiezing.
Pas als Will een relatie krijgt met haar oogverblindend knappe collega Bo, begint
ze te twijfelen over haar figuur. Om haar zelfvertrouwen terug te krijgen, besluit
Will het meest afschuwelijke te doen dat ze zich kan voorstellen: ze geeft zichzelf
op voor de Clover City's Missverkiezing. Gaandeweg laat Will niet alleen Clover
City versteld staan, maar vooral zichzelf.
At just a few months old, Zoe was gradually losing her hearing. Her adoptive
parents loved her—yet agonized—feeling they couldn't handle raising a Deaf child.
Would Zoe go back into the welfare system and spend her childhood hoping to
find parents willing to adopt her? Or, would she be the long-sought answer to a
mother's prayers? Brandi Rarus was just 6 when spinal meningitis took away her
hearing. Because she spoke well and easily adjusted to lip reading, she was
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mainstreamed in school and socialized primarily in the hearing community.
Brandi was a popular, happy teen, but being fully part of every conversation was
an ongoing struggle. She felt caught between two worlds—the Deaf and the
hearing. In college, Brandi embraced Deaf Culture along with the joys of
complete and effortless communication with her peers. Brandi went on to
become Miss Deaf America in 1988 and served as a spokesperson for her
community. It was during her tenure as Miss Deaf America that Brandi met Tim, a
leader of the Gallaudet Uprising in support of selecting the university's first Deaf
president. The two went on to marry and had three hearing boys—the first nondeaf children born in Tim's family in 125 years. Brandi was incredibly grateful to
have her three wonderful sons, but couldn't shake the feeling something was
missing. She didn't know that Zoe, a six-month-old Deaf baby girl caught in the
foster care system, was desperately in need of a family unafraid of her different
needs. Brandi found the answer to her prayers when fate brought her new
adopted daughter into her life. Set against the backdrop of Deaf America, Finding
Zoe is an uplifting story of hope, adoption, and everyday miracles.
‘De zoete geur van appelcider’ van Joanne Bischof is een prachtig geschreven
en meeslepende roman waarin een hoofdrol is weggelegd voor de dove Thor.
Aan het eind van de negentiende eeuw verhuist de jonge weduwe Aven
Norgaard van Noorwegen naar Amerika om te gaan inwonen bij een tante van
haar overleden man en haar drie kinderen. Bij aankomst blijkt de tante overleden
en wordt ze tot haar verbazing opgewacht door drie volwassen neven, die in hun
levensonderhoud voorzien met het brouwen van cider. Tussen Aven en de
charmante Haakon ontstaat al snel een hechte vriendschap. Maar het is de
gevoelige, dove Thor die Avens hart steelt. Thor is echter verslaafd aan zijn
eigen cider, een probleem dat Aven dankzij haar overleden echtgenoot pijnlijk
bekend voorkomt. Zolang de verslaving zijn leven blijft beheersen, heeft de liefde
tussen Thor en Aven geen kans. Treffend brengt Joanne Bishof de stille wereld
van Thor tot leven. ‘De zoete geur van appelcider’ is een boek dat geen lezer
onberoerd zal laten.
De tienjarige Sarah wordt samen met haar ouders opgepakt en naar het
wielerstadion in Parijs gebracht, waar duizenden joden worden verzameld voor
deportatie. Niemand heeft echter gezien dat Sarah haar kleine broertje Michel in
een kledingkast opsloot, net voordat de politie het appartement binnendrong, en
de sleutel bij zich stak. Zestig jaar later krijgt Julia Jarmond, een Amerikaanse
journaliste in Parijs, de opdracht een artikel te schrijven over deze razzia. Ze gaat
op zoek in archieven en via het dossier van Sarah ontdekt zij het goed verborgen
geheim van haar schoonfamilie.
Taking in a wide range of film, television, and literature, this volume explores 21st
century horror and its monsters from an intersectional perspective with a marked
emphasis on gender and race. The analysis, which covers over 70 narratives, is
organized around four primary monstrous figures--zombies, vampires, witches
and monstrous women. Arguing that the current horror renaissance is populated
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with willful monsters that subvert prevailing cultural norms and systems of power,
the discussion reads horror in relation to topics of particular import in the
contemporary moment--rampant sexual violence, unbridled capitalist greed,
brutality against people of color, militarism, and the patriarchy's refusal to die.
Examining ground-breaking films and television shows such as Get Out, Us, The
Babadook, A Quiet Place, Stranger Things, Penny Dreadful, and The Passage,
as well as works by key authors like Justin Cronin, Carmen Maria Machado,
Helen Oyeyemi, Margo Lanagan, and Jeanette Winterson, this monograph offers
a thorough account of the horror landscape and what it says about the 21st
century world.
Lily is de twaalfjarige teckel van Ted Flask, een eenzame veertiger die na zijn zoveelste
mislukte relatie al zijn liefde en aandacht liever aan zijn trouwe metgezel besteedt. Lily
en Ted zijn de beste vrienden, ze kijken samen televisie en spelen oneindig veel
spelletjes. Maar als er op een dag een kwaadaardig gezwel te zien is op de kop van
Lily stort Ted volledig in. De liefde van Lily is onvoorwaardelijk, en Ted heeft geen idee
hoe hij zonder haar verder kan leven. Hij besluit terug te vechten, maar hoe bestrijd je
iets wat misschien wel sterker is dan liefde? Lily en de octopus is een onvergetelijk
boek over de vriendschap tussen een man en zijn hond, en over de angst om afscheid
te moeten nemen van een geliefde.
‘High Fidelity’, de succesvolle roman van Nick Hornby nu opnieuw uitgebracht. De
hoofdpersoon is Rob Fleming, vijfendertig, verslaafd aan popmuziek en eigenaar van
een slecht lopende platenzaak. Hij stort zich nog steeds van de ene relatie in de andere
en legt lijstjes aan van zijn ex-vriendinnen. Alleen staat Laura er niet op, hoewel ze pas
geleden bij hem weg is gegaan. Rob staat met andere woorden op een cruciaal punt in
zijn leven. Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd om volwassen te worden?
Na Mijn zus woont op de schoorsteenmantel en Onder de ketchupwolken, dat in 2015
de Gouden Lijst won, is er nu Annabel Pitchers derde YA-roman. Perfect voor fans die
ook genoten van Gayle Forman, Ava Dellaira en Meg Rosoff. Zwijgen is goudvis is het
meeslepende en hartverscheurende verhaal over een meisje dat niets liever wil dan
haar plek in de wereld vinden. Wanneer ze een blog van haar vader onder ogen krijgt,
staat haar wereld op z'n kop. Dat iedereen liegt en de wereld voor de gek houdt, is erg.
Maar nog erger is de waarheid. Alle 617 woorden in de blog raken haar recht in het
hart. En ze zijn stuk voor stuk waar...
Een sprookjesachtige, originele roman over de omzwervingen van een jong meisje
tijdens de Tweede Wereldoorlog; voor de lezers van ‘De boekendief’ en ‘De jongen in
de gestreepte pyjama’. Krakau, 1939. Anna Lania is zeven wanneer de Duitsers haar
vader oppakken. Ze blijft alleen achter, tot ze de Zwaluwman ontmoet. Hij is lang
mysterieus en heeft uitzonderlijke gaven. Ze weet dat de Zwaluwman niet haar vader
is, maar hij heeft wel eenzelfde gevoel voor talen. Zelfs voor die van de vogels.
Wanneer hij een zwaluw roept op zijn arm te gaan zitten drogen haar tranen en besluit
ze hem te volgen. Weg uit de gevaarlijke stad, het bos in. Maar in tijden van oorlog kan
alles gevaar betekenen. Zelfs de Zwaluwman. Met ‘De Zwaluwman’ heeft Gavriel
Savit een weergaloze roman geschreven die harde levenslessen niet schuwt, maar
tegelijkertijd de verrassende mogelijkheden laat zien die het leven biedt. ‘Dit
fenomenale debuut zal ieders hart veroveren.’ – ‘The Sunday Times’ ‘Een
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verbluffend debuut over oorlog, overlevingskracht en menselijkheid. Het doorstaat de
vergelijking met ‘De boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte pyjama’ glansrijk.’ –
‘The Bookseller’
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 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 onmogelijke werkelijkheid
wordt.’ – Esquire
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
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...
Als journaliste Ellie door krantenarchieven snuffelt op zoek naar een goed verhaal,
vindt ze een brief uit 1960 waarin een man aan zijn geliefde vraagt voor hem te kiezen.
Ellie gaat op onderzoek. Deze schitterende roman van Jojo Moyes is nu ook verfilmd!
Als de jonge journaliste Ellie door de archieven van de krant snuffelt op zoek naar een
goed verhaal, stuit ze op een brief uit 1960 waarin een man aan zijn geliefde vraagt
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haar echtgenoot voor hem te verlaten. Het raakt een gevoelige snaar bij Ellie, zelf
verwikkeld in een relatie met een getrouwde man, en ze gaat op zoek naar het verhaal
achter deze brief. In 1960 wordt Jennifer wakker in een ziekenhuis na een autoongeluk. Ze kan zich niets herinneren, van haar man, haar vrienden, wie ze was. Als ze
thuiskomt ontdekt Jennifer een verborgen liefdesbrief en ze begint een zoektocht naar
de man voor wie ze alles wilde opofferen. Deze heerlijke roman van bestsellerauteur
Jojo Moyes is in 2021 verfilmd als ‘The Last Letter From Your Lover’, met onder
andere Felicity Jones (‘Star Wars’, ‘Girls’), Shailene Woodley (‘Big Little Lies’) en
Callum Turner (‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald’).
Ik wil dat je van me houdt. Ik wil dat je mijn vrienden aardig vindt. Ik wil weten wat je
denkt. Ik wil dat je me kust. Ik wil dat je me geeft wat ik nodig heb. Ik wil dat je uit jezelf
weet wat ik nodig heb. Ik wil, ik wil, ik wil Wij willen zo veel en meestal wenden wij ons
tot onze geliefde, want hij of zij kan alles regelen, moet alles regelen, vinden wij. Maar
als onze geliefde niet voldoet aan onze verwachtingen, dan zijn frustratie, weerzin,
wanhoop ons deel. Om ervoor te zorgen dat we toch krijgen wat we willen gaan we dan
de gekste dingen doen. Alles hebben we over voor liefde, voor goedkeuring, voor
waardering.Als u Ik heb je liefde nodig, is dat waar? leest, leert Byron Katie je hoe je
prettiger en gelukkiger kunt leven, maar zij zal geen spaan heel laten van je zorgvuldig
opgebouwde romantisch ideaal.

Wat als de persoon voor wie je voorbestemd bent nooit de JOUWE kan worden?
Vanaf de allereerste schooldag trekt de mysterieuze, onweerstaanbaar
aantrekkelijke en afstandelijke Daniël Grigori de aandacht van Luce Price. Hij
komt haar akelig bekend voor en is haar enige afleiding op een plek waar
mobieltjes verboden zijn en cameras elke beweging waarnemen. Daniël laat heel
duidelijk merken dat hij niets met Luce te maken wil hebben, maar ze kan hem
niet negeren. Als een magneet wordt ze naar hem toe gezogen en ze is
vastberaden om te ontdekken wat Daniël wanhopig geheim probeert te houden
ook al betekent het haar dood. Fallen is een gevaarlijke pageturner en het
ultieme liefdesverhaal.
Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de auteur van De Test-trilogie en
Nodig Diana, Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en nacht. Maar deze
verschillen doen er niets meer toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten in
hun school. Als ze er via de radio achter komen dat de aanslagpleger zich
mogelijk nog steeds in het schoolgebouw bevindt, zien ze zich ondanks hun
verschillen gedwongen samen te werken in een poging het er levend vanaf te
brengen. Het fragiele bondgenootschap komt onder zware druk te staan en dreigt
te verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie
zegt dat één van hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?
The news has never been more prominent - but are we getting the full story?
Newsnight presenter Emily Maitlis gives us a behind-the-scenes look at some of
the biggest news stories and interviews of recent years 'Smart, funny and
brilliantly told' Elizabeth Day 'Revelatory, riveting and frequently hilarious' James
O'Brien 'Absolutely irresistible' Jeremy Vine ________ In this no holds barred
account of life in the seconds before, during and after going on air, Newsnight
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presenter, leading journalist, and queen of the side eye Emily Maitlis gives us the
insider info on what we don't get to see on-screen. Giving us the inside scoop on
her interviews with everyone from Emma Thompson to Russell Brand, and
Donald Trump to Tony Blair, as well as covering news stories such as President
Clinton's affairs, Boris Johnson's race to PM, Grenfell, #MeToo, and that
interview with Prince Andrew. Airhead is a brilliant exposé of the moments that
never make the news. From News Presenter of the Year and 2020 BAFTA
nominee ________ 'Funny and subtly smart' GUARDIAN, BOOKS OF THE
YEAR DAILY MAIL BOOKS OF THE YEAR 'Deliciously funny . . . Irresistible' The
Times '[Emily] is so absolutely of the moment' Evening Standard
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten
praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar,
gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen.
Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze
schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te
praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man
tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst
wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische
inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten
wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia
aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met
zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Met de Bijbels-historische roman ‘Land van stilte’ geeft Tessa Afshar een stem
aan de vrouw uit Marcus 5 die Jezus’ kleed aanraakte.‘Wie heeft Mij
aangeraakt?’ Elianna wordt verpletterd door schuldgevoel over de dood van
haar broertje, die overleed terwijl zij op hem paste. Ze werkt hard voor haar vader
en haar mooie tapijtpatronen brengen zijn zaak veel goeds, maar de vergeving
waar ze zo naar verlangt, krijgt ze niet. Ze ontzegt zichzelf alle geluk en als ze
ziek wordt, ervaart ze dat als een terechte straf. Geen dokter kan haar beter
maken. Twaalf lange, eenzame jaren gaan voorbij. Totdat ze de geruchten hoort
over een man die al door een kleine aanraking kan genezen. Heeft ze de moed?
Kan Hij haar bevrijden van haar schuld? Tessa Afshar schreef al meerdere
Bijbels-historische romans, zoals ‘Aan zijn voeten’ over Ruth en Boaz.
At just a few months old, Zoe was gradually losing her hearing. Her adoptive
parents loved her—yet agonized—feeling they couldn’t handle raising a Deaf child.
Would Zoe go back into the welfare system and spend her childhood hoping to
find parents willing to adopt her? Or, would she be the long-sought answer to a
mother’s prayers? Brandi Rarus was just 6 when spinal meningitis took away her
hearing. Because she spoke well and easily adjusted to lip reading, she was
mainstreamed in school and socialized primarily in the hearing community.
Brandi was a popular, happy teen, but being fully part of every conversation was
an ongoing struggle. She felt caught between two worlds—the Deaf and the
hearing. In college, Brandi embraced Deaf Culture along with the joys of
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complete and effortless communication with her peers. Brandi went on to
become Miss Deaf America in 1988 and served as a spokesperson for her
community. It was during her tenure as Miss Deaf America that Brandi met Tim, a
leader of the Gallaudet Uprising in support of selecting the university’s first Deaf
president. The two went on to marry and had three hearing boys—the first nondeaf children born in Tim’s family in 125 years. Brandi was incredibly grateful to
have her three wonderful sons, but couldn’t shake the feeling something was
missing. She didn’t know that Zoe, a six-month-old Deaf baby girl caught in the
foster care system, was desperately in need of a family unafraid of her different
needs. Brandi found the answer to her prayers when fate brought her new
adopted daughter into her life. Set against the backdrop of Deaf America, Finding
Zoe is an uplifting story of hope, adoption, and everyday miracles.
Homer houdt van Elsie, Elsie houdt van Albert. het is een klassieke
driehoeksverhouding, alleen is Albert een alligator... ‘Die alligator eruit of ik
eruit,’ roept Homer Hickam (de vader van de schrijver) op een dag tegen zijn
vrouw Elsie. Elsie kreeg Albert de alligator van een oude geliefde toen ze met
mijnwerker Homer trouwde. Albert woont sindsdien in de badkamer, totdat
Homer zijn ultimatum stelt en Elsie besluit dat ze dan Albert maar naar Florida
moeten brengen, waar hij thuishoort. En zo begint, in de tijd van de Grote
Depressie, een lange reis door Amerika, waarbij ze regelmatig van de rechte weg
afraken. Want dat gebeurt nou eenmaal als je een alligator in een wasteil op de
achterbank van je zwarte Buick vervoert.
Na haar traumatiserende tienerjaren op de prestigieuze Bradley School bouwt
Ani FaNelli zorgvuldig een nieuwe identiteit op. Met haar glamoureuze baan,
goedgevulde kleerkast en succesvolle verloofde lacht het leven haar toe. Maar
Ani heeft een geheim. Duistere kwelgeesten uit het verleden bedreigen haar
wanhopig gecreëerde illusie van perfectie. In een razend tempo en vol
onverwachte wendingen beschrijft 'Het gelukkigste meisje ter wereld' de
ondraaglijke druk waarmee veel succesvolle vrouwen moeten zien om te gaan.
Achter de scherpe randjes en moordende ambitie van de heldin gaat een
schokkende waarheid schuil, maar ook een hart dat groter is dan het op het
eerste gezicht lijkt. Moet Ani de stilte doorbreken om zich van haar trauma's te
bevrijden? Ook als dat betekent dat ze daarmee alles waarvoor ze geknokt heeft
op het spel zet? "'Het gelukkigste meisje ter wereld' is het soort boek dat je bij de
keel grijpt en niet meer loslaat." - Reese Witherspoon
In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke,
stomme vrouw verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven, maar
raken elkaar – en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang blijven ze van elkaar
gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen, maar een gedeeld geheim, een
onverklaarbare aantrekkingskracht en een buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe...
Zullen ze ooit herenigd worden?
Wanneer de oude mevrouw McGinty met ingeslagen schedel wordt gevonden, kost het de
politie niet veel moeite de dader te pakken te krijgen. Inspecteur Spence heeft echter het
onbehaaglijke gevoel dat de rechter een onschuldige ter dood heeft veroordeeld. Ten einde
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raad roept hij Hercule Poirot te hulp om de werkelijke moordenaar te vinden.
Finding ZoeA Deaf Woman's Story of Identity, Love, and AdoptionBenBella Books, Inc.
For thousands of years, men and women have known who to turn to in times of trouble - a dog.
All over the world dogs have risked, and often lost, their lives to look after the human beings
they care for. Their intelligence, devotion and astonishing courage to help humans in distress
on countless occasions almost defies belief. Their stories range from Roselle the Labrador,
who led her blind owner to safety from the carnage of the World Trade Centre, to the legends
of Balto and Togo, two of the huskies who traversed over 1,000 kilometres of snow and ice to
bring life-saving medicine to an isolated town, and Swansea Jack, the black Labrador who
rescued almost 30 people from drowning and who had a statue erected in his honour. Many of
the dogs featured in this book have been specially trained to help humans, a task they eagerly
set about regardless of the physical risk they face as a result. Then there are the family pets
who, when danger threatens, react with total disregard for their own wellbeing, caring only
about one thing; protecting the humans they love.
Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste wilde
dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Een magisch winters
sprookje. Er was eens een kasteel is het nieuwe boek van Piers Torday, auteur van de Laatste
wilde dieren-trilogie en winnaar van de Guardian Fiction Children’s Prize. Kerstavond. Mouse
Mallory rijdt met zijn familie door een besneeuwd landschap, op weg naar zijn grootouders.
Maar ze komen er nooit aan. De auto slipt en Mouse wordt uit de auto geslingerd. Hij wordt
wakker in een magisch landschap met een praatziek schaap en een nogal bazige paard als
gezelschap. Mouse onderneemt een wonderlijke reis door een wereld vol monsters,
gevaarlijke ridders en mysterieuze tovenaars. Terwijl hij op zoek is naar een kasteel dat er
misschien niet is, realiseert hij zich dat dit misschien wel de belangrijkste reis van zijn leven
is... ‘Piers Torday bewijst opnieuw dat hij een van de beste kinderboekenauteurs van dit
moment is.’ The Guardian
Er zijn drie dingen die je over me moet weten: 1. Ik lig in coma 2. Mijn man houdt niet meer
van me 3. Soms lieg ik Amber Reynolds ligt in coma. Ze kan zich niet herinneren hoe dat is
gebeurd. Maar ze weet dat het geen ongeluk was... Ze heeft het zogeheten locked-insyndroom: ze hoort alles, maar kan zich niet bewegen en kan niet praten. Doodsbang,
opgesloten in haar eigen lichaam, probeert ze haar herinneringen van de afgelopen week te
reconstrueren. Met een echtgenoot die niet meer van haar houdt, een zus met een geheim en
een ex die nog steeds door haar geobsedeerd is, weet Amber dat er iemand liegt over wat er
met haar gebeurd is. Haar leven is nog steeds in gevaar. Lukt het haar wakker te worden voor
het te laat is?
Chicago,1893. Cayden McCreary heeft zijn toekomst al uitgestippeld. Met zijn
sprinklerinstallatie zal hij op de beurs geld verdienen en daarna zal hij trouwen met zijn meisje.
Maar het lawaai in de beurshal gooit roet in het eten: zijn gehoor raakt beschadigd. In zijn
wanhoop vraagt hij de dovenlerares Della Wentworth hem te leren liplezen. Als er gevoelens
tussen hen ontstaan, staat Cayden voor de beslissing van zijn leven: zal hij alles opgeven voor
een vrouw die hij nog maar net kent?
In Doorbreek de stilte, het negende deel in Val McDermids Tony Hill en Carol Jordan-reeks,
vindt een serie zelfmoorden plaats die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben. In
Doorbreek de stilte, deel negen van Val McDermids internationaal geprezen thrillerserie met
Tony Hill, vindt een serie verdachte moorden plaats van vrouwen die online worden
lastiggevallen. Profiler Tony Hill is erin getraind patronen te herkennen en duister menselijk
gedrag te ontcijferen en denkt dat er meer aan de hand is. Is er hier sprake van moord?
Algauw is Carols nieuwe rechercheploeg iemand op het spoor. Motief en aanwijzingen over de
dader ontbreken, maar de zelfdodingen gaan door. Tony en Carol zetten samen de jacht in op
het meest gevaarlijke en vreeswekkende type moordenaar - iemand die niets te verliezen
Page 8/10

Download Free Finding Zoe A Deaf Womans Story Of Identity Love And
Adoption
heeft... Val McDermid is de internationale bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordanreeks, waarvan De sirene het eerste deel is. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond
Dagger Award en de Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in
meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer
verkocht.
Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen van de Meester: een leerschool van
zwarte kunst. Vanaf ca. 13 jaar.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine
broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
IK HEB IETS VERKEERDS GEDAAN. WAT IK HEB GEDAAN IS AFSCHUWELIJK. EN WEET
JE WAT H HET ERGST IS? IK BEN ERMEE WEGGEKOMEN. 'ONDER DE
KETCHUPWOLKEN HEEFT DEZELFDE COMBI VAN HEFTIGE TRAGIEK EN
WEERGALOZE HUMOR ALS MIJN ZUS WOONT OP DE SCHOORSTEENMANTE
SCHOORSTEENMANTEL (...). MET DIT TWEEDE BOEK HEEFT ZICHZELF
OVERTROFFEN.' 7DAYS Zoe Collins loopt rond met een afschuwelijk geheim en durft
niemand in vertrouwen te nemen. Op een dag hoort ze van het bestaan van Stuart Harris, een
veroordeelde die in de dodencel wacht op de uitvoering van zijn doodvonnis. Als er iemand is
die iets van geheimen, leugens en verraad afweet, is hij het wel, denkt Zoe. Ze besluit hem te
schrijven en haar verhaal te vertellen. Dit zijn haar brieven. Annabel Pitcher won met dit boek
de Waterstones Children's Book Prize. Eerder schreef ze het succesvolle debuut Mijn zus
woont op de schoorsteenmantel. Met veel gevoel voor humor combineert ze in Onder de
ketchupwolken een spannend verhaal met een aangrijpend liefdesdrama, en maakt ze de lezer
deelgenoot van het verraad dat zich in Zoes leven heeft voltrokken.
Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische
vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle
kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is
het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt met een
rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt zich verborgen in een wijnkelder van een groot
huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader
ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn
vader dood, en nu is Ahmed alleen in een grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij
Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn thuisland
Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je
toekomst kan veranderen... Een actueel verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een
link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog. Indringende
jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur
Katherine Marsh.
'Lees dit boek en leer jezelf een beetje beter kennen.’ Deepak Chopra Als Elizabeth Lesser
wordt gebeld door haar zusje Maggie, hoort ze meteen dat het niet goed zit. ‘Ik ben ziek.’
Zusjes vertelt het verhaal van Maggie, die op 52-jarige leeftijd wordt gediagnosticeerd met een
zeldzame vorm van kanker. Zonder beenmergtransplantatie kan ze niet overleven en wanneer
Elizabeth de geschikte donor blijkt te zijn voor haar zusje, wordt ze geconfronteerd met een
complex vraagstuk. Niet op medisch vlak, want daarin vertrouwen de zussen volledig op de
artsen, maar op emotioneel gebied. In de hoop de transplantatie zo succesvol mogelijk te
maken, besluiten de zussen ook hun familiegeschiedenis te ‘behandelen’ en nooit
uitgesproken verdriet, verhalen, oordeel en schuld uit te spreken. Wat betekent het werkelijk
om van iemand te houden en eerlijk, loyaal en authentiek te zijn? Elizabeth Lesser heeft met
Zusjes een verhaal over liefde geschreven. Over de liefde tussen twee zussen, maar ook over
aardig zijn voor jezelf als je oprecht van een ander wilt houden. De pers over Zusjes:
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‘Niemand vertelt met meer bezieling en vastberadenheid dan Elizabeth Lesser. Haar moed
werkt aanstekelijk.’ Brené Brown ‘Ik zal dit boek vaak herlezen om me te herinneren aan wat
echt belangrijk is in het leven: liefde en levenskracht.’ Isabel Allende ‘Dit is echt een prachtig
en heel belangrijk boek.’ Elizabeth Gilbert ‘Ieder mens krijgt te maken met liefde en verlies.
Dit is ook jouw en mijn verhaal. Lees het en leer jezelf een beetje beter kennen.’ Deepak
Chopra
Sam en de schaduwridders is een hilarische graphic novel van Lincoln Peirce, auteur van de
succesvolle graphicnovelserie Niek de Groot. Voor lezers van 8 jaar en ouder. Met oom
Berend, troubadour zonder publiek, reist Sam door het land. Sam is voorbestemd om
troubadour te worden, maar zou liever ridder zijn. Wanneer de beruchte koning Brutus oom
Berend ontvoert, komt Sam in actie met een paar weeskinderen en een gepensioneerde
tovenaar. Stuk voor stuk hebben ze een uniek talent. Als schaduwridders willen zij niet alleen
oom Berend bevrijden, maar ook het koninkrijk in zijn oude glorie herstellen.
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