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Baruch Kotler, een beroemde Sovjetdissident, is een
uit de gratie gevallen Israëlische politicus. Wanneer
hij weigert een compromis te sluiten over de
nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever,
besmeuren Kotlers opponenten zijn reputatie door
zijn relatie met een veel jongere vrouw te
openbaren. Op de vlucht voor de pers vertrekt het
koppel naar Jalta, de badplaats op de Krim waar
Kotler zijn jeugd doorbracht. Daar volgt een
dramatische confrontatie met een voormalige vriend,
die er veertig jaar eerder voor zorgde dat Kotler naar
de goelag werd verbannen. Binnen 24 uur moet
Kotler een rekening vereffenen met hen die hem
hebben verraden en met hen die hij op zijn beurt
heeft verraden, onder wie zijn tienerdochter, zijn
zoon die een eigen moreel dilemma heeft in het
Israëlische leger, en zijn echtgenote die jarenlang
gevochten heeft voor zijn vrijlating en hem altijd
heeft bijgestaan. De verraders is een meesterlijke
roman over moraliteit en opoffering, liefde en
vergiffenis.
In het heden weet Sacha dat de wereld in de
problemen zit. Haar broertje Robert is een en al
problemen. Hun vader en moeder hebben
problemen. Ondertussen is de wereld in meltdown Page 1/15
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en de echte meltdown is nog niet eens begonnen. In
het verleden, een heerlijke zomer. Een andere broer
en zus weten dat ze in geleende tijd leven. Dit is een
verhaal over mensen op de rand van verandering.
Ze zijn familie, maar ze denken dat ze vreemden
zijn. Dus: waar begint familie? En wat hebben
mensen die denken dat ze niets gemeen hebben
gemeen? Zomer. Zomer is de schitterende
bekroning van Ali Smiths internationaal bejubelde
seizoenencyclus. Ali Smith werd in 1962 geboren in
Inverness, Schotland. Vier van haar romans,
waaronder Herfst, werden genomineerd voor de
Booker Prize. Ze woont in Cambridge. Over Herfst:
'In vaak wervelend mooi en speels proza schrijft
Smith over kunst en liefde, over de betekenis van tijd
en geschiedenis.' DE VOLKSKRANT ***** Over
Winter: 'Een gedurfde roman met evenveel liefde als
gerechtvaardigde woede en zo openhartig dat zelfs
Charles Dickens zijn hoed ervoor af zou doen.' THE
GUARDIAN Over Lente: 'Geen maand zo grillig als
april, en wat dat betreft past het voorjaar Smith het
best van alle seizoenen. Ze bespeelt alle registers
met verve.' NRC HANDELSBLAD ????
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar
gekregen: ze hebben de magie teruggebracht naar
het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji –
wordt onderdrukt door een wrede heerser. De
krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó
groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun
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tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om
Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de
maji te verenigen om te voorkomen dat ze onder de
voet worden gelopen. Daarnaast is het van het
grootste belang dat Amari haar recht op de troon
behoudt. Met zoveel zware taken op haar
schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Nadat een jonge raaf bij een val van grote hoogte
zijn geheugen heeft verloren, wordt hij liefdevol
opgenomen in een groep raven die in de Canadese
Rocky Mountains verblijft.
In an emotional tale about integrity, justice, and
determination ("KLATT"), Draper delivers a gripping
novel about the integration of schools in Little Rock,
Arkansas, in 1957. Original.
Sad, lonely Sharon Plunkett is a plus-size girl with
low self-esteem. She's tried every fad, every diet and
every cream, but like stains of grease on a pure silk
blouse, her rolls of fat refuse to budge. The man of
her dreams isn't interested, and her skinny best
friend only uses her to look good. But all that
changes when Sharon visits Dr. Marvel's Miracle
weight clinic, and steps into a strange new world
where bill boards and magazines spill over with
pictures of gorgeous size 20 celebs! Suddenly life is
fantastic for Sharon, her platinum hair and
voluptuous figure make her the perfect choice for
designers Z&Zak. Before she can scoff another
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doughnut, she finds herself a top model moving up
the ladder of fame. Rung by rung, she nets a
footballer, dates a rock god, and snares the ultimate
Hollywood heartthrob. Sharon, now known as 'Shaz',
becomes a trend-setting icon of fame, her selfesteem is sky-high and her life is bliss until the time
it all starts to go very wrong. . . Sharon starts to lose
weight. A deliciously wicked satire, Making It Big
bites back at the 'skinny insanity' currently gripping
the western world. Size Zero, celebrity weightobsessed magazines, the fashion and advertising
industries, high society and Hollywood - all are hit by
a giant, witty dollop of fun
Ariel Sharon, Israel's former Prime Minister, was
perhaps one of the most controversial public figures
in the Mideast. He was born in 1928 in a moshav—an
agricultural community in which, unlike a kibbutz,
residents own their own property—and was raised by
parents who were not only ardent Zionists but also
rugged individualists. His father especially was
contemptuous of socialism and believed in individual
enterprise, raising his son to be self-reliant and
physically strong in order to prepare him for the
inevitable struggle to establish a Jewish state.
Sharon was perhaps best known as the organizer of
what was called Commando Unit 101 and for his
original ideas for the training of commando forces,
which he later adapted to the training of larger, more
traditional armies. During his military career he
Page 4/15

Where To Download Fire From The Rock Sharon
M Draper
personally led many raids into Arab territory and has
been criticized for his role in the destruction, in 1953,
of some forty Arab homes—which he insisted he
thought were empty and in which sixty-nine Arabs
died. Later, in 1982, he was blamed also for allowing
the Lebanese Christian Militia into a Palestinian
refugee camp in which hundreds were killed. His
political career was of course indelibly colored by his
military exploits. What made Sharon tick? What kind
of a man was he? How did his childhood and early
life condition him to become a brilliant commander,
controversial soldier and an as-yet-untested leader
of a small democracy which is divided both within
and without? This first biography in English—frank,
but balanced—will perhaps answer some of the
questions raised by his career both as a soldier and
politician.
Genomineerd voor de Man Booker Prize Aan de
vooravond van zijn twintigste verjaardag arriveert Eiji
Miyake in Tokio met slechts één doel: hij moet en zal
zijn vader vinden, die hij nog nooit heeft ontmoet.
Zijn moeder verliet hem als peuter, zijn tweelingzusje
verdronk. Zijn vader is nog de enige familie. In de
hectische hoofdstad begint hij aan zijn tot mislukken
gedoemde zoektocht. Op weergaloze wijze beschrijft
Mitchell hoe Eiji zich een weg moet banen door een
grenzeloos niemandsland vol geisha’s, gangsters,
hackers, detectives en goochelende pizzakoeriers.
De pers over Droom Nummer Negen: ‘Verbluffende
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roman.’ De Morgen ‘Bijzondere, rijke roman.’
Trouw ‘Na het succes van zijn debuut De
geestverwantschap [...] komt Mitchell met zijn
tweede boek, dat nog begoochelender is.’ The
Independent
Cincinnati Magazine taps into the DNA of the city,
exploring shopping, dining, living, and culture and
giving readers a ringside seat on the issues shaping
the region.
All mountains, forced up from the earth’s crust by
forces greater than we can imagine in a time so far
in the past that we can imagine, carry an aura of
‘climb me at your own risk, puny earthling.’ But
there are mountains which are truly dark, ones which
hold secrets that are only uncovered at our peril.
Take the rocky pathway to the summit, see what
awaits you...
Rockzanger Rod Stewart vertelt zijn verhaal in deze
geautoriseerde biografie, die in Engeland een
enorme bestseller was. Rod Stewart brak door met
Maggie May en daarna volgde hit op hit. Liedjes als
Sailing, Da ya think I m sexy en Tonight s the night
kan iedereen meezingen. Alle gebeurtenissen uit het
leven van de excentrieke zanger passeren de revue:
zijn huwelijken, scheidingen en zijn affaires met
Bond-girls, filmsterren en modellen. Maar hij schrijft
ook openhartig over zijn ziekte, kanker, waardoor
zijn leven aan een zijden draadje hing.
Onderhoudend, geestig en soms ontroerend
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beschrijft Rod Stewart zijn leven vol rock-`n-roll en
`bad behaviour . Deze enige echte autobiografie
bevat veel foto s en biedt een intieme kijk op de
belevenissen van een rockster!
Ed Sanders gave readers their clearest insight yet
into the disturbing world of Charles Manson and his
followers when he published The Family in 1971.
Continuing that journalistic tradition, Sanders
presents the most thorough look ever into the
heartbreaking story of Sharon Tate, the iconic
actress who found love, fame, and ultimately tragedy
during her all-too-brief life. Sharon Tate: A Life
traces Sharon's path from beauty queen to budding
young actress: her early love affairs, her romance
with and marriage to director Roman Polanski, and
the excitement of the glamorous life she had always
sought -- all set against the background of the
turbulent 1960s. This sympathetic account tells the
powerful story of her determined rise through the
ranks of Hollywood and to the brink of stardom
before her name became forever linked with the
shocking murder spree that took her life. In 1969, the
Polanski house was targeted by the followers of
cultist Charles Manson. Why the Manson clan
focused its gaze on Sharon remains unclear, but the
world was soon shocked to its core as it learned of
the brutal murders of a pregnant Sharon Tate and
her friends at her idyllic home in Los Angeles.
Sanders once again examines this horrific crime and
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its aftermath, expounding on what may have led the
killers to that particular house on that particular
evening. Sharon Tate takes readers on a sometimes
joyous yet inevitably heart-wrenching tour of the '60s
as seen through the eyes of someone who lived it,
survived it, and remembers it all too well. Brilliant
illustrations by noted artist Rick Veitch lend character
to this riveting narrative of the life and times of a
beloved actress whose image and whose fate still
haunt us to this day.
Fire from the RockDutton Books for Young Readers
Is er ooit een ongewoner rocksterverhaal geweest dan dat
van Ozzy Osbourne? Hij groeide op in een arm gezin en sliep
met zijn hele familie in één kamer. Muziek was zijn redding en
met zijn band Black Sabbath veranderde de muziekscene
voorgoed. Maar met rock-'n-roll kwamen ook de
onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy wende snel aan een
levensstijl vol verdovende middelen.
Atlases accompany v. 1, pt. 1; v. 2; and v.5-7.
Een fascinerende pageturner met uiterst spannende
plotwendingen van een van de grootste verhalenvertellers
van onze tijd Sommige legenden sterven nooit... Iedereen
kent het verhaal van de Maagd van Orléans – het
ongeletterde, gelovige boerenmeisje dat de troepen van
Frankrijk aanvoerde tegen de Engelsen, maar uiteindelijk op
de brandstapel eindigde. Nu is ze een patroonheilige van
Frankrijk. Net als de Franse gelovigen hebben ook Franse
nationalisten zich haar toegeëigend. Maar wie was ze echt?
In het hedendaagse Orléans woedt een vuile
verkiezingsstrijd. De kandidate van het Front National wordt
neergezet als de nieuwe ‘Maagd van Orleans’, die net als
Jeanne vecht tegen vreemde indringers. Het Front profiteert
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van een serie branden die worden geclaimd door een
volstrekt onbekende islamitische groep. Als na de vierde
aanslag een verkoold lichaam wordt gevonden, moet
politieinspecteur Inès Picault ook nog een moord oplossen.
Hun enige aanwijzing? De naam van een vrouw die al meer
dan 500 jaar dood is: Jeanne d’Arc. De pers over De vrouw
die door het vuur ging ‘Magnifiek. Een perfect boek om de
dag mee te beginnen.’ Daily Mail ‘Ingenieus geschreven en
heerlijk om te lezen.’ The Times ‘Heel mooi. Combineert
twee heerlijke elementen: thrillers en historische fictie.’ Daily
Express
In 1957, Sylvia Patterson's life--that of a normal African
American teenager--is disrupted by the impending integration
of Little Rock's Central High when she is selected to be one
of the first black students to attend the previously all white
school. Includes author's note and related websites.
Het maken van verre reizen zit de Zuid-Afrikaan Damon in het
bloed. In Griekenland ontmoet hij een jonge Duitser die hij als
zielsverwant herkent. Hij is bereid hem in alles te volgen,
totdat de prijs te hoog wordt. In Afrika raakt hij in de ban van
een Zwitserse rugzaktoerist, die zijn gevoelens misschien
wel, maar misschien ook niet beantwoordt. Tot slot wordt hij
in India overvallen door de wanhoopsdaad van zijn vriendin
Anna. Waar hij ook is, en wie hij onderweg ook ontmoet,
steeds wordt hij geconfronteerd met de vraag hoeveel je van
jezelf op wilt geven om bij een ander te kunnen horen. In een
vreemde kamer stond op de shortlist van de Man Booker
Prize 2010.

Voor de fans van Sarah Young en Rachel Held Evans:
‘Reisgenoten’ van Sharon Garlough Brown vertelt over
vier vrouwen die op zoek gaan naar God en daagt je als
lezer uit om hetzelfde te doen. Vier vrouwen ontmoeten
elkaar in een christelijke retraitecentrum: Hannah, een
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predikante die niet in de gaten heeft hoe vermoeid ze is.
Meg, een weduwe van wie de kinderen net het huis uit
zijn gegaan en die worstelt met gebeurtenissen uit haar
verleden. Mara, wier leven is bepaald door afwijzing en
die haar huwelijk ziet afbrokkelen. En Charissa, een
hardwerkende studente die in alles het juiste wil doen.
Samen met hen ga je op een spirituele reis waarin ogen
worden geopend, belemmerende gedachten losgelaten
en oude wonden genezen. ‘Reisgenoten’ is zowel een
heerlijke roman vol herkenning als een inspiratiebron
voor je eigen geloofsleven. Ben je op zoek naar nog
meer uitdaging? Achter in het boek zijn de creatieve
oefeningen uit het verhaal opgenomen, zodat je die zelf
kunt doen of bijvoorbeeld met je vriendinnen of een
bijbelstudiegroep.
HandiLand looks at young adult novels, fantasy series,
graphic memoirs, and picture books of the last 25 years
in which characters with disabilities take center stage for
the first time. These books take what others regard as
weaknesses—for instance, Harry Potter’s headaches or
Hazel Lancaster’s oxygen tank—and redefine them as
part of the hero’s journey. HandiLand places this
movement from sidekick to hero in the political contexts
of disability rights movements in the United States, the
United Kingdom, and Ghana. Elizabeth A. Wheeler
invokes the fantasy of HandiLand, an ideal society ready
for young people with disabilities before they get there,
as a yardstick to measure how far we’ve come and how
far we still need to go toward the goal of total inclusion.
The book moves through the public spaces young
people with disabilities have entered, including schools,
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nature, and online communities. As a disabled person
and parent of children with disabilities, Wheeler offers an
inside look into families who collude with their kids in
shaping a better world. Moving, funny, and beautifully
written, HandiLand: The Crippest Place on Earth is the
definitive study of disability in contemporary literature for
young readers.
A WORD FROM LOUIS L’AMOUR “Almost four
decades ago, when my fiction was being published
exclusively in ‘pulp’ western magazines, I wrote a
number of novel-length stories, known back then as
‘magazine novels.’ In creating them, I lived with my
characters so closely that their lives were still as much a
part of me as I was of them long after the issues in which
they appeared went out of print. Proud as I was of how I
presented the characters and their adventures in the
pages of the magazines, I wanted to tell the reader more
about my people and why they did what they did. So,
over the years, I revised and expanded these magazine
works into novels that I published as full-length
paperbacks under different titles. “These particular early
magazine versions of my books have long been a source
of considerable speculation and curiosity among many of
my readers, so much so of late, that now I’ve decided to
bring four of my ‘magazine novels’ back into print in this
latest volume of my short fiction. “I hope you enjoy
them.” FEATURING • Showdown Trail • A Man Called
Trent • The Trail to Peach Meadow Canyon • The Rider
of the Ruby Hills
Since she was a little girl, Tionna's on and off addicted
mother taught her to get hers by any means necessary.
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Tionna's heart is as cold as a December chill, but she
holds a warm place in it for Duhan, the father of her two
sons, and her on-again-off-again boyfriend since they
were teenagers. Duhan becomes her knight in shining
armor until the government turns their dream into a
nightmare. With Duhan behind bars and everything she
loves seized she finds herself starting over in the same
neighborhood she swore she'd never come back to. With
two kids, a man in prison and no back up plan, Tionna is
once again living by her wits in order to maintain the
lifestyle she'd become so accustomed to. Back in the
thick of things with her best friends Gucci, Boots and
Tracy, she finds herself rediscovering her old life and
suddenly begins to wonder if she's really cut out to be a
prisoner's wife.
Piper Perish van Kayla Cagan Eigenzinnig debuut met
arty tintje Scholier Piper Perish is geobsedeerd door
kunst, Andy Warhol en New York City. Haar motto is:
'Wat zou Andy doen?' Piper en haar twee beste vrienden
- Etsy-handelaar Kit en Pipers designervriendje Enzo kunnen niet wachten tot ze Houston kunnen verlaten. Ze
hebben een pact gesloten samen naar de NYC art scene
te gaan na hun eindexamen, maar hun 'fifteen minutes of
fame' klappen al in elkaar voor ze begonnen zijn. Met
zwart-witillustraties van Emmy van Ruijven. Voor fans
van Rainbow Rowell, Jennifer Niven en Jandy Nelson.
‘Bij mij ben je veilig’ van Sharon Cameron is een
historische roman over een jong meisje dat tijdens de
Tweede Wereldoorlog dertien joden op zolder verborgen
hield. ‘Bij mij ben je veilig’ van Sharon Cameron is het
waargebeurde verhaal van de jonge Stefania Podgórska,
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die tijdens de Tweede Wereldoorlog dertien joden op
zolder verborgen hield, onder de ogen van de nazi’s.
Het is 1943, en Stefania werkt bij de joodse familie
Diamant in hun winkeltje. Als de nazi’s de stad
binnenvallen verandert alles. De joodse familie moet in
het getto gaan wonen, en Stefania blijft achter in het huis
van de familie Diamant. Er kloppen joden bij haar aan
om onder te duiken, en Stefania doet er alles aan om
hen verborgen te houden en van voedsel te voorzien. En
dan, op een kwade dag, wordt er op de deur geklopt. De
nazi’s confisqueren het huis en er komen Duitse
verpleegsters in het onderste deel van het huis wonen...
Een krachtig, hoopvol en ontroerend verhaal over een
jonge vrouw die bovenmenselijke moed toont.

This book examines how children’s and young adult
literature addresses and interrogates the legacies of
American school desegregation. Such literature
narrates not only the famous battles to implement
desegregation in the South, in places like Little Rock,
Arkansas, but also more insidious and less visible
legacies, such as re-segregation within schools
through the mechanism of disability diagnosis.
Novelizations of children’s experiences with school
desegregation comment upon the politics of getting
African-American children access to white schools;
but more than this, as school stories, they also
comment upon how structural racism operates in the
classroom and mutates, over the course of decades,
through the pedagogical practices depicted in
literature for young readers. Lesley combines
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approaches from critical race theory, disability
studies, and educational philosophy in order to
investigate how the educational market
simultaneously constrains how racism in schools can
be presented to young readers and also provides
channels for radical critiques of pedagogy and
visions of alternative systems. The volume examines
a range of titles, from novels that directly engage the
Brown v. Board of Education decision, such as
Sharon Draper’s Fire From the Rock and Dorothy
Sterling’s Mary Jane, to novels that engage less
obvious legacies of desegregation, such as Cynthia
Voigt’s Dicey’s Song, Sharon Flake’s Pinned,
Virginia Hamilton’s The Planet of Junior Brown, and
Louis Sachar’s Holes. This book will be of interest to
scholars of American studies, children’s literature,
and educational philosophy and history.
Jon Smith is op het juiste moment op de juiste
plaats: Den Haag Binnen de CIA bestaat een
geheime afdeling die rechtstreeks onder bevel van
de president staat en alleen wordt ingezet als alle
andere kanalen ontoereikend zijn gebleken. De
leidinggevende van deze afdeling, Covert One, is
kolonel Jon Smith. Wanneer Jon Smith voor een
conferentie in Den Haag is, ontploft er een bom in
zijn hotel. Maar het hotel is niet het enige gebouw
dat wordt aangevallen: ook op Den Haag CS,
Schiphol en in het Internationaal Strafhof ontploffen
bommen In de chaos weet de Pakistaanse
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oorlogsmisdadiger Oman Dattar te ontsnappen uit
de gevangenis van het Strafhof. Dattar zint op wraak
en hij heeft zich voorgenomen het Westen eens en
voor altijd uit te schakelen. Slechts één team kan
hem tegenhouden... Covert One.
He also learned to love women from his Mom. Then
he rode his bike around the coast of Florida in 1976
ending in 1,000 miles, then back to Purdue, Taking
the name of Rachel. He also climbed all the Rocky
Mountains. Then he wrote this 3rd book so you folks
could marvel at high adventures.
Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de
elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw
leven begint, denkt Aubrey alles te hebben wat ze
nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis.
Ze kan niet praten over wat er is gebeurd. Ze kan er
alleen over schrijven, ook al leest niemand de
brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en
nieuwe vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en
gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens
te uiten. Liefs van Aubrey is hartverscheurend,
dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
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