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Anthony Spencer is maar al te trots op zijn succes, ook al heeft het hem pijnlijk veel gekost. Mensen uit zijn naaste
omgeving zijn van hem vervreemd geraakt en hij leidt een teruggetrokken bestaan. Als hij op een dag een
hersenbloeding krijgt, raakt hij in coma en `ontwaakt in een surreële wereld. Een wereld die een weergave blijkt te zijn
van alle mooie, maar ook alle verdorven elementen uit zijn leven. Tony ontdekt dat zijn bestaan is gebouwd op de giftige
grond van een gebroken hart. Vindt hij een manier om het door hemzelf veroorzaakte onrecht te herstellen?
Angela Clark kan haar geluk niet op. Haar verhuizing van Londen naar New York heeft haar een droom baan en een
sexy vriend opgeleverd. Voor een nieuwe opdracht moet ze naar Hollywood om de meest begeerde acteur van dat
moment te interviewen: James Jacobs. Met haar beste vriendin Jenny gaat ze naar Californië, dromend van Rodeo Drive
en Malibu Beach. Maar Angela komt er al snel achter dat het leven in Hollywood niet alleen bestaat uit glitter, glamour en
zonneschijn. Ze heeft het gevoel dat James Jacobs, ondanks zijn reputatie van vrouwenverslinder, echt de enige is die
niet nep is. Als de paparazzi intieme fotos van haar en James nemen, is Angela ineens zelf het onderwerp van alle
roddels. Kan ze haar baas en belangrijker nog haar vriend ervan overtuigen dat ze niet alles moeten geloven wat ze
lezen?
Um livro que parece absurdo por ser impossível de se acreditar que certos acontecimentos possam acontecer com uma
garota do século 21, onde os comportamentos apresentados ao seu redor se revelam ser de séculos anteriores.
Als je ooit verliefd bent geweest, of een spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor
humor hebt, dan is De wonderjaren van Billy Marvin het boek voor jou. Als je ooit verliefd bent geweest, of een
spelcomputer hebt gehad, of Rad van Fortuin hebt gekeken, en je gevoel voor humor hebt, dan is De wonderjaren van
Billy Marvin het boek voor jou. Het is 1987. De veertienjarige vrienden Billy, Alf en Clark hebben maar één doel: een
exemplaar bemachtigen van de nieuwe Playboy, met blootfoto's van Wheel of Fortune-gastvrouw Vanna White. Ze zijn te
jong om er een te kopen, dus probeert Billy via de winkeliersdochter toegang te krijgen - met verstrekkende gevolgen...
Met z'n vaart en humor is De wonderjaren van Billy Marvin een onvergetelijk, prachtig geplot verhaal over een
tijdschriftenroof, volwassen worden, computers en liefde. 'The Impossible Fortress leest als een ouderwetse Spielbergfilm - een heerlijk, grappig en ontroerend eerbetoon aan alle nerds en buitenbeentjes, gesitueerd in een magische tijd
toen cassettebandjes goud waren, telefoons een snoer hadden en Playboy voor de grootste opwinding zorgde. Dit is je
volgende favoriete boek.' Seth Grahame-Smith, schrijver van Pride and Prejudice en Zombies
Enquanto eu Escrevia... é desses livros que a gente aperta junto ao peito quando termina de ler cada crônica.
Misturando doses de humor, emoção, fantasia e realidade, a autora nos convida a refletir sobre nossa própria vida
enquanto compartilha a sua. Relacionamentos, vida e morte, situações divertidíssimas do cotidiano, são alguns dos
ingredientes que fazem dessa obra uma daquelas que a gente fica mais leve quando termina de ler.
Dado o estado das coisas, aquele tiro poderia acontecer, mais dia, menos dia... Duas famílias terão suas vidas
encaixadas feito peças de um quebra-cabeças, cuja imagem final será muito mais feia do que se imagina. Roberto e
Rafael. Suas esposas, filhos, amigos, vizinhos, empregados e colegas de trabalho. Histórias pessoais que vão se
ordenar lentamente até culminarem em um instante que mudará o destino de todos. Um drama cujo personagem
principal é a hipocrisia do mundo atual, perpassando parte dos temas que contam a triste história do nosso tempo:
armas, homofobia, racismo, ódio nas redes sociais, assédio moral e bullying. Resistindo a tudo isso, entretanto,
personagens contrários ao caminho de embrutecimento da sociedade insistem em saídas para um mundo de paz,
tolerância e civilidade. Afinal, quem são os verdadeiros cidadãos de bem? "Há temas que não cabem por inteiro nas
frases frias dos analistas. Um deles é esta polarização carregada de ódios que divide famílias, amigos e a sociedade
brasileira. Maurício Gomyde, exímio contador de histórias, penetra no íntimo dessa vida nervosa para examinar seus
meandros afetivos e buscar os cidadãos de bem." (Sérgio Abranches)
Prachtig coming-of-age-verhaal Het leven van Honey is al gecompliceerd genoeg met haar chaotische familie. Thuis
draagt ze (mede) de zorg voor haar gehandicapte zus en voor het huishouden en wil ze het iedereen naar de zin te
maken. Ze probeert om niet op te vallen en geeft nooit tegenspraak. Als haar op een dag gevraagd wordt, terwijl ze bij de
bushalte slentert, of ze met de bus mee moet, antwoordt ze vanzelf ‘ja’. En ze zegt ook 'ja' op de vraag of zij Karen is
die als laatste verwacht wordt op de cursus Chinees. En op de vraag of zij de kleindochter is die Marcel in het hospice
komt opzoeken. Zo komt ze in onmogelijke situaties terecht, maar sluit ze ook vriendschap met de terminaal zieke
Marcel. Marcel laat haar zien dat ze zelf keuzes mag maken en haar eigen pad kan kiezen. Op haar beurt helpt Honey
Marcel om zich te verzoenen met zijn verloren dochter. Een boek om bij te huilen en bij te lachen Bekroond met de
Deense nationale Book Award 2015 Met herkenbare thema’s als familie, vriendschap, eenzaamheid en verdriet
apos a morte de seu avo ,maria fica entristecida sem objetivos .mais com ajuda de sua amiga joana , elas duas
resolvem deixar fortaleza e as magoas para trás e ir para belém do para tentar reconstruir a sua felicidade .o que elas
não imaginavam e que essa tal felicidade teria um nome . indo trabalhar como faxineira em uma empresa de cosméticos
,maria se vê encantada pelo seu chefe marcos e mesmo joana indiferente a essa situação , ela não resiste de marcos ,
Rodolfo . em meio a intrigas romance , confusão dignos de novela mexicana as duas amigas estão no caminho para
conquistar a própria felicidade e se reaprenderem
Dit is het eerste uitgebreide standaardgebaren-woordenboek, onmisbaar voor iedereen die de Nederlandse Gebarentaal
(NGT) gebruikt: dove en slechthorende volwassenen, studenten, docenten en tolken NGT, ouders van dove kinderen en
professionals. Gebarentalen zijn niet universeel, elke dovengemeenschap kent zijn eigen taal. Zoals elke taal kent de
Nederlandse Gebarentaal variatie. Sinds 1999 is er gewerkt aan de standaardisatie van de NGT.
Megan Harris heeft haar leven te danken aan de heldhaftige brandweerman die een brandend gebouw in stormde om
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haar en haar zevenjarige dochtertje te redden. Maar nadat ze vijf jaar geleden haar man verloor die als piloot bij de
marine werkte, nam ze zich voor nooit meer haar hart te verliezen aan een man met zo n gevaarlijke baan.Gabe Sullivan
zet elke dag zijn leven op het spel als brandweerman in San Francisco. Maar, door schade en schande wijs geworden,
houdt hij professioneel afstand van de slachtoffers die hij redt. En dat geldt al helemaal voor de moeder en haar
dochtertje die hij uit hun brandende appartement haalde.Dan komen Gabe en Megan elkaar weer tegen en laait het vuur
van hun verlangen genadeloos op. Als ze niet oppassen, zouden ze allebei verliefd kunnen worden
Faria tudo outra vezAruanda Livros
“Morgan Rice komt wederom met wat een briljante nieuwe serie belooft te zijn. We worden verzwolgen door een fantasie
over moed, eer, magie en geloof in je lotsbestemming. Morgan is er weer in geslaagd om sterke personages neer te
zetten, voor wie we op elke pagina juichen… Aanbevolen voor de permanente bibliotheek van iedereen die houdt van een
goed geschreven fantasyroman.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (over De Opkomst van de Draken) #1
Bestseller Morgan Rice komt met een onvergetelijke nieuwe fantasy serie. In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon voor
Zusters—Boek Twee), wordt het leven van Sophia, 17, volledig op zijn kop gezet als ze wordt verbannen uit de
romantische wereld van de aristocratie, en wordt teruggeplaatst in het weeshuis. Deze keer lijken de nonnen haar te
willen doden. Maar dat doet haar nog niet zoveel pijn als haar gebroken hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout
heeft gemaakt en voor haar terug komen? Haar jongere zusje Kate, 15, begint met haar training bij de heks. Ze vindt
zichzelf onder haar naderende voorbestemming, leert het zwaard beheersen, verkrijgt meer kracht dat ze ooit voor
mogelijk had gehouden—en is vastberaden om haar zus te redden. Ze wordt meegesleurd in een wereld van geweld,
strijd en de magie waar ze naar verlangt—de magie die haar ondergang zou kunnen worden. Er wordt een geheim over
de verdwenen ouders van Sophia en Kate onthuld, en niet alles is wat het lijkt voor de zusjes. Het lot zou weleens
drastisch kunnen veranderen. EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon voor Zusters—Boek Twee) is het tweede boek in
een verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, liefdesverdriet, tragedie, actie, magie, tovenarij, lotsbestemming en
bloedstollende actie. Een spannend boek met personages waar je verliefd op zult worden, en een wereld die je nooit
meer zult vergeten. Boek #3 van de serie—EEN LIED VOOR WEZEN—is binnenkort verkrijgbaar. “Een fantasy vol actie,
die ongetwijfeld fans van Morgan Rice’s voorgaande romans zal bekoren, evenals fans van werken zoals THE
INHERITANCE CYCLE van Christopher Paolini… Fans van Young Adult fictie zullen dit meest recente werk van Rice
verslinden en smeken om meer.” --The Wanderer, A Literary Journal (over De Opkomst van de Draken)
Morgan Rice, #1 Bestverkopende auteur van DE TOVENAARSRING, komt met een meeslepende nieuwe fantasy serie.
ALLEEN DE WAARDIGE (De Weg van Staal—Boek 1) vertelt het epische verhaal van de zeventienjarige Royce, een
boerenjongen met speciale krachten, die voelt dat hij anders is dan de andere jongens in zijn dorp. Er zit een kracht in
hem die hij niet begrijpt, en een verborgen lotsbestemming die hij niet onder ogen durft te komen. Op de dag dat hij op
het punt staat te trouwen met zijn enige ware liefde, Genevieve, wordt ze hem afgenomen. Royce kiest ervoor om alles
op het spel te zetten en de confrontatie aan te gaan met de adel die haar heeft meegenomen, in een poging zijn geliefde
te redden. Wanneer hij faalt, wordt hij verbannen naar het beruchte Zwarte Eiland, een plek die erom bekend staat om
jongens in mannen te veranderen. Verbannen uit zijn thuisland moet Royce talloze beproevingen doorstaan. Hij leert hoe
hij moet overleven in de beruchte Krochten—de wrede bloedsport van het Koninkrijk. Genevieve, die wanhopig op Royce’
terugkeer wacht, wordt gedwongen om haar weg te vinden in de wrede, samenspannende wereld van de aristocratie, en
wordt ondergedompeld in een leven dat ze veracht. Maar terwijl Royce’ krachten sterker worden en hij erachter komt dat
er een geheim zit achter de mysterieuze afkomst van zijn vader, beseft hij dat zijn lotsbestemming wellicht groter is dan
hij had gedacht. Hij verwondert zich over de vraag die hem altijd het meest had beangstigd: wie is hij? ALLEEN DE
WAARDIGE vertelt een episch verhaal over vrienden en geliefden, over ridders en eer, over verraad, het lot en liefde. Dit
verhaal over moed sleept ons mee in een fantasiewereld waar we verliefd op zullen worden, een wereld die alle leeftijden
aanspreekt. Eveneens verkrijgbaar als gratis download is Morgan Rice’ EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN, boek #1 in
de zeventien-delige fantasy serie DE TOVENAARSRING, een #1 bestseller met meer van 1.000 vijfsterren
beoordelingen!
Na de dood van haar vader staat Kate Farleigh er alleen voor. Omdat ze liefdadigheid verafschuwt, besluit ze als
dienstmeid te gaan werken. Dat gaat Lady Cahill, de peettante van haar moeder, te ver. Kordaat ontvoert ze Kate om
haar in Londen een welgestelde echtgenoot te bezorgen. Als ze overnachten op het landgoed van haar kleinzoon Jack,
ziet Kate hoe verwaarloosd het is, daarom stelt ze voor als huishoudster voor hem te gaan werken. De baan blijkt veel
moeilijker dan verwacht. De norse, supermannelijke Jack roept gevoelens in haar op die ze niet kan bedwingen;
volkomen ongepaste, schaamteloze gevoelens! Waar mogelijk zal ze hem uit de weg moeten gaan. Helaas wordt dat
voornemen ernstig ondermijnd - door Jack Carstairs zelf!
Uma história real e transformadora “Um livro inspirador que vale a pena ser lido por quem busca superar mudanças de
direção na vida para reencontrar a felicidade” O livro “Um Pouco Mais do que Lembranças - De uma bela história de
vida e de uma curva”, foi lançado no final de maio de 2020, pela Editora UNIFEBE, de autoria do médico catarinense
Arnoni Ulisses Caldart. Nessa obra, o autor conta uma história real vivida por ele, que envolve a perda de um filho, que
era cercado de expectativas muito promissoras. Na sua narrativa, frente aos mistérios que cercam a vida e suas
transformações, a história aponta reflexões inspiradoras vividas em situações muito difíceis e que muitas vezes ocorrem
de forma semelhante, inevitavelmente para todas as pessoas. Ao longo dos capítulos, com insights criativos e leves, o
livro trás uma visão transformadora, transmitindo ao leitor uma nova forma de superar esta implacável mudança de
direção da vida, descortinando escolhas para uma renovação diária e de reencontro com a felicidade.
De stad wint altijd is een opmerkelijke roman over een van de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen jaren, de
Arabische Lente. Omar Hamiltons debuut schakelt tussen hoogtepunten als de nachtelijke veldslagen tegen de politie en
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dieptepunten als zijn eenzaamheid in New York na de nederlaag, en dompelt de lezer daarmee onder in een van de
meest wezenlijke gebeurtenissen van de 21ste eeuw. Hamiltons proza is beklemmend visueel, intens lyrisch en
ongegeneerd politiek.
De moord op Nicolae Carpathia, leider van de Wereldwijde Gemeenschap, heeft de wereld diep geschokt. Op grote schaal zoeken
de autoriteiten naar de moordenaar. Hoewel onschuldig, wordt Rayford Steele, leider van het christelijke verdrukkingscommando,
als hoofdverdachte beschouwd. Ternauwernood kan hij Israël ontvluchten. Ook de andere leden van het commando bemerken dat
het leger naar hen op zoek is, waardoor hun schuilplaats in gevaar komt. Terwijl ze zich in veiligheid proberen te brengen vindt in
Nieuw Babylon de begrafenis-ceremonie plaats waarbij Carpathia, conform de Bijbelse profetie, opstaat uit de dood.
Mãe Marcia Marçal, matriarca do "Ilê Asé Olúwaiye Ni Oya", é conhecida como uma das mais respeitadas ialorixás da nação
queto; bem como pelas festas que promove para os orixás e para a pombagira que a acompanha, Dona Poeira; pelos projetos
sociais que idealiza, como o Olubajé e o Centro Cultural Biblioteca Mágica do Saber; e por sua militância e ativismo contra a
intolerância religiosa em favor das religiões de matriz africana. Neste livro, conheceremos sua trajetória como filha, como irmã,
como mãe, como sacerdote e como mulher guerreira que, com muita determinação, superou a pobreza e a fome, enfrentou o
preconceito e seguiu firme em busca de seus ideais, pois, segundo a própria, ela tem "mais fé do que sangue no corpo". Filha de
Geni e Joaquim Marçal, aos 2 anos tornou-se órfã de pai e viu sua família ser separada pela pobreza. Por ser a mais nova dos
seis filhos, foi a única que ficou com a mãe — ao lado de quem permaneceu até o fim —, enquanto os irmãos e as irmãs foram
divididos entre os familiares, e as duas passaram muita necessidade juntas. Aos 9 anos, Mãe Marcia abandonou a escola para
trabalhar como catadora de lixo e ajudar no sustento de sua casa. Desde cedo, mesmo sem estudo, ela sabia da importância da
leitura e lia todos os livros que encontrava pela rua. Já adulta, com muito suor e dedicação, conseguiu construir uma casa melhor
para a mãe, tornou-se uma sacerdotisa de Candomblé respeitada por todos e, hoje, ainda ajuda a comunidade do entorno de seu
barracão com os projetos sociais que promove. Conheça a trajetória desta mulher preta, periférica e macumbeira, filha de
Obaluaê com Iansã, que desde cedo entendeu que orixá dá o caminho, mas somos nós que precisamos seguir na jornada, sem
jamais perder a fé!
Se em algum momento da sua vida, você pensou em abdicar de sua própria existência após um acontecimento ou fato fatídico,
então, você foi tragado pelo inimaginável. Este livro não trará fatos, tão pouco contará uma história maçante de superação,
somente divagaremos sobre os sentimentos que acometem as pessoas que passam pelo inimaginável, as suas fase (atreladas
as melhores condutas) e a árdua tarefa de sobreviver e se restabelecer diante do caos. Traremos uma coletânea de informações
e estratégia a fim de proporcionar um acalanto a quem precisa e não sabe como conseguir ajuda, afinal, o inimaginável não pode
ser compartilhado.
In Onder de Boom van Vergetelheid vertelt Alexandra Fuller het verhaal van haar jeugd, en dat van haar ouders. Haar moeder
Nicola werd geboren in Schotland, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Kenia. Nicola groeide op in een gelukkig gezin, waarin
alles om hen heen - het land, de dieren en de inwoners - met een vanzelfsprekende autoriteit werd bekeken. Een
superioriteitsgevoel dat jaren later levensbedreigende gevolgen zou krijgen, waardoor Alexandra's jeugd een geheel andere
wending kreeg. Met haar meeslepende humor en vertelkracht schetst Alexandra Fuller een verhaal van overleven en gekte, liefde
en oorlog, loyaliteit en vergeving. Onder de Boom van Vergetelheid is een intieme zoektocht naar Alexandra Fullers eigen familie.
Wrang, ontroerend en met literaire overtuigingskracht.
In 1955 werd het tijdschrift "Museumjournaal" opgericht in een poging het algmene publiek te winnen voor de twintigste-eeuwse
kunst. Binnen tien jaar groeide het blad uit tot dé informatiebron voor eigentijdse avant-gardekunst in ons land. Rogier
Schumacher analyseert deze groei. Hij toont aan dat de belangrijkste auteurs in het tijdschrift zich lieten leiden door het lokale
kunstklimaat en door nieuwe ontwikkelingen in de internationale kunst. Dit vertaalde zich in baanbrekende
tentoonstellingsprojecten die het Nederlandse moderne kunstklimaat van de jaren zestig tot een van de levendigste in WestEuropa maakten.
Deel 1 van de Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen van nieuwe werelden en doet denken aan J.K.
Rowling en J.R.R. Tolkien De Schemering-trilogie werd door The Guardian en Waterstones uitgeroepen tot een van de beste
fantasyboeken van het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna niemand weet, is dat er vier verschillende
Londens zijn. Grijs Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst
over een welvarend rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie. En ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft
niemand het meer over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs
Londen zakkenroller Lila ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze naar alle uithoeken van de stad brengt. Maar
gevaarlijke magie ligt op de loer en het verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen redden moeten Kell en Lila in de
eerste plaats in leven zien te blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E. Schwab ‘Het mag Schemering heten,
maar de magie schittert van licht en leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en intelligent verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van magie
is een juweel van een boek, onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroffen categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van
dit wervelende avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews 'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’
Starburst
Salvar um casamento em apuros, recuperar-se de um estupro, emagrecer 100 quilos, superar o trauma de um aborto, deixar a
boemia: poderiam essas incríveis jornadas pessoais se concretizar pela transformação da mente? Em Noocídio, um precioso
instrumento de inspiração para o desenvolvimento pessoal, o neurocirurgião Leonardo Lourenço mostra como mudanças de
pensamento podem aperfeiçoar vidas reais de pessoas comuns.Você vai aprender a usar a moderna ciência do cérebro na
prática a seu favor e descobrir como essas pessoas fizeram para ir da tragédia à evolução, da obesidade à serenidade, da morte
à vida, da libertinagem à liberdade e do conflito ao amor. Leonardo Lourenço atua como médico neurocirurgião em São Paulo.
Graduou-se em Medicina e especializou-se em Neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP). É membro-titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Coluna e da
Sociedade Brasileira para Estudo da Dor.
O livro reúne uma equipe de Mulheres Educadoras que atuam no processo educacional brasileiro em várias realidades do Brasil
para contarem suas histórias e refletir sobre a mais nobre tarefa humana de deixar para infâncias e juventudes um legado
histórico de cidadania, cultura e valores humanos. A intencionalidade desta obra ultrapassa os limites de uma simples
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homenagem às mulheres que atuam no cenário educacional. Esta composição pretende inspirar, criar espaços de diálogo,
provocar reflexões, processos de identificação e suscitar o pensamento criativo de forma a contribuir com os processos sempre
ininterruptos de formação de professores.
Nunca paramos para refletir sobre o que adultos, jovens e crianças pensam sobre a vida. Mesmo assim, não é difícil entender as
suas formas de agir e, então podermos analisar suas atitudes, ou seja, o que os influenciam a tomar atitudes drásticas. Somos
seres humanos e, como tal, não podemos fechar nossos olhos e ignorar o mal que provocamos contra nós mesmos. Cinzas do
Passado nos remete a triste realidade de milhares de jovens que sofrem com o sentimento de depressão neste nosso mundo
egoísta, pois envolvidos com nossas preocupações do dia a dia, não nos damos conta do que se passa ao nosso redor. Não há
dúvidas de que a vida não é como queremos ou imaginamos, mas também não podemos perder de vista que sempre existe
alguém precisando do nosso auxílio. Muitas vezes as pessoas precisam, não de dinheiro, mas sim, de um abraço, de um ombro
amigo. Este é: Cinzas do passado. Uma história que vai mexer com as suas estruturas.
“Het is Morgan Rice weer gelukt! Met een sterke verzameling personages creëert de auteur wederom een magische wereld.
ALLEEN DE WAARDIGE zit vol intriges, verraad, onverwachte vriendschap en alle ingrediënten die je van elke bladzijde laten
smullen. Het boek zit boordevol actie en jij zit op het puntje van je stoel.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos Morgan
Rice, #1 bestverkopende auteur van DE ZOEKTOCHT VAN HELDEN (een gratis download met meer dan 1.000 vijfsterren
recensies) komt met een meeslepende nieuwe fantasy serie. In ALLEEN DE DAPPERE (De Weg van Staal—Boek Twee) is de
zeventienjarige Royce op de vlucht voor zijn vrijheid. Hij wordt herenigd met de boeren wanneer hij probeert zijn broers te redden
en voorgoed te ontsnappen. Ondertussen ontdekt Genevieve een schokkend geheim dat de rest van haar leven zal beïnvloeden.
Ze moet beslissen of ze haar eigen leven wil riskeren om dat van Royce te redden—terwijl hij denkt dat ze hem verraden heeft. De
aristocratie bereid zich voor op oorlog tegen de boeren en alleen Royce kan hen redden. Maar de enige hoop die Royce heeft is
zijn geheime kracht—een kracht waarvan hij niet eens zeker weet dat hij ze heeft. ALLEEN DE DAPPERE vertelt een episch
verhaal over vrienden en geliefden, over ridders en eer, over verraad, het lot en de liefde. Het is een verhaal over eer dat ons
meesleept in een fantasiewereld waar we verliefd op zullen worden en die alle leeftijden zal aanspreken. Boek #3 in de
serie—ALLEEN DE VOORBESTEMDE—is nu ook beschikbaar voor pre-order.
Havia, certamente, alguém que apreciava aquele corpo e as suas habilidades na cama mais do que ela. Sasha Combs Cassidy
Boone Lasiter não dava importância às fantasias que aquele misterioso homem que aparecera à sua porta despertara nela.
Fosse como fosse, o que Jake Smith queria oferecer-lhe não lhe interessava minimamente. Se tinha aprendido alguma coisa com
os seus quatro casamentos era que as aventuras românticas nunca lhe traziam nada de bom. Além disso, seria uma pena
desaproveitar um homem tão bonito como aquele; certamente haveria alguma mulher lá fora à sua espera... Lá por ter ficado
emocionada ao vê-lo a pegar naquele bebé não significava que se tivesse transformado no candidato numero cinco... ou
significava?
Edited by Marie Jeanne de Rooij. Foreword by W.J. Deetman. Text by Marie Jeanne de Rooij, Maurits van der Laar, Philip Peters.
Ervaringsverhalen door de Amerikaanse chirurg met praktijkvoorbeelden van 'beter' functionerende artsen.
Quase 25 anos depois, chega às livrarias a terceira e mais completa edição do dicionário, que teve a segunda edição publicada
em 1988. A novidade, além da atualização do guia, é a inclusão dos diretores brasileiros. O livro tem 800 páginas e traz
informações sobre 1790 diretores de todas as nacionalidades, em ordem alfabética, com biografia e filmografia atualizada.
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.'
- Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht
als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas
van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom
en opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse
filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en
is genomineerd voor negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling.
Met een voorwoord van Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
Als een walvis het vredige leven van de vissen in de zee door zijn aanwezigheid verstoort, legt Regenboog de ruzie bij. Vanaf ca.
3 jaar.
Morgan James wordt tijdens haar vakantie op het Griekse eiland Lesbos na een nachtelijke zwempartij bedreigd door een man
met een mes, die haar tussen de cipressen trekt en haar beveelt haar mond te houden. Gek genoeg is angst niet de enige emotie
die haar bevangt... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1 bundel.
Verwend, egoïstisch, rijk, verrader, slet Nan Dillon, de in Prada geklede bad girl van Rosemary Beach, is onder de hete zomerzon
voor van alles uitgemaakt. Een deel van haar reputatie heeft ze verdiend; haar enige zorgen zijn het onderhouden van haar
perfecte figuur en het met haar broer Rush moeten delen van haar vaders privévliegtuig. Maar Nan is allesbehalve blij. Rush
verwacht een tweede kind en heeft geen tijd voor zijn zus. Grant, de laatste jongen om wie ze echt gaf, besluit dat hij niet met haar
maar met haar halfzus Harlow verder wil gaan. En Harlow, die nooit is vergeten hoe Nan haar behandelde toen ze voor het eerst
naar de stad verhuisde, blijft afstandelijk. Dus als Major haar mee uit vraagt, grijpt ze haar kans om met de knappe charmeur te
daten. Een tijd weet Nan het met Majors playboy-manieren uit te houden, maar als hij haar te vaak heeft afgebrand, besluit ze
plotseling voor een wild weekend naar Las Vegas te gaan. Daar ontmoet ze Gannon, een duistere, verleidelijke en o zo
gevaarlijke zakenman die precies weet hoe hij haar moet behandelen...
Over bijen en mist is een magisch-realistisch verhaal over drie generaties vrouwen in twee families, over hun liefdes en verdriet,
hun alles verterende jaloezie, hun teleurstellingen en overwinningen. Het speelt zich af in een onbepaalde tijd in een naamloze
stad waar het wemelt van geesten en hekserij. De roman vertelt het verhaal van Meridia, die aan haar vreemde jeugd en
geheimzinnige ouders probeert te ontsnappen door op haar zestiende weg te lopen en met een gevoelige jonge man te trouwen.
Ze heeft er geen idee van dat zijn familie ook zo haar geheimen heeft. In de tuin is een graf verborgen. Twee zussen worden
grootgebracht in haat voor elkaar. En dan is er nog Eva, de ontzagwekkende matriarch van de familie, van wie de grieven als
bijenwolken door de lucht zwermen. Over bijen en mist is zowel een liefdesverhaal als het epos van een familie waarin vrouwen
de hoofdrol spelen. De roman neemt de lezers mee op een veelbewogen dertig jaar lange reis vol hoop en teleurstellingen,
waarbij Meridia’s vermogens lief te hebben, moed te houden en haar verstand te bewaren tot het uiterste worden beproefd.
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