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As recognized, adventure as capably as experience
just about lesson, amusement, as skillfully as deal
can be gotten by just checking out a books
Outsiders Study Guide Answers Printable along
with it is not directly done, you could acknowledge
even more something like this life, roughly speaking
the world.
We pay for you this proper as capably as simple
showing off to get those all. We allow Outsiders
Study Guide Answers Printable and numerous book
collections from fictions to scientific research in any
way. in the middle of them is this Outsiders Study
Guide Answers Printable that can be your partner.

Silas Marner, de wever van Raveloe George Eliot
(pseud. van Mary Ann Evans) 1861
De bijbel voor dummies / druk 1 Jeffrey Charles
Geoghegan 2012 Inleidende informatie over het

ontstaan, de inhoud en achtergronden van de
bijbelse geschriften.
Bloemblad van zee Isabel Allende 2020-02-07
'Allende op haar best.' NRC Aan het eind van de
gruwelijke Spaanse Burgeroorlog wordt de jonge
arts Víctor Dalmau samen met zijn vriendin, de
pianiste Roser Bruguera, gedwongen om Barcelona
te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met nog
tweeduizend andere Spaanse vluchtelingen gaan
ze aan boord van de Winnipeg, een schip dat is
gecharterd door de Chileense dichter en consul
Pablo Neruda, op weg naar Chili. Tot hun grote
verrassing worden ze ontvangen als helden in hun
nieuwe thuisland - dat 'langgerekte bloemblad van
zee', in de woorden van Neruda. Ze bouwen er een
nieuw leven op en worden volwaardige Chilenen.
Maar in 1973 gebeurt het onvoorstelbare: er breekt
een dictatuur uit en weer moeten Víctor en Roser
huis en haard verlaten. 'Bloemblad van zee' is een
reis door de twintigste eeuw aan de hand van
onvergetelijke personages. Ze ontdekken dat een
mens steeds weer aan een nieuw leven kan
beginnen. Een prachtige historische roman over
ballingschap en liefde.
De zelfzuchtige reus Oscar Fingall O'Flahertie Wills
Wilde 1979 Prentenboek met fijnzinnige illustraties

over een reus die wordt gestraft voor zijn zelfzucht.
Keukenconfessies A. Bourdain 2018-08-09
'Wereldberoemd chef-kok, bestsellerauteur, tvpersoonlijkheid en provocateur; Anthony Bourdain
was het allemaal.'- Volkskrant Bourdains
Keukenconfessies: een onvoorspelbaar, schokkend
en grappig boek over de zwarte kanten van het
restaurantwezen. Wie regelmatig in goede
restaurants eet, heeft de neiging te denken dat die
prachtige gerechten ontworpen zijn door verfijnde
mannen met goddelijke inspiratie. Niets is minder
waar. De ingenieuze creaties zijn
hoogstwaarschijnlijk op uw bord getoverd door een
stelletje gedegenereerde gekken, geteisem,
viespeuken en psychopaten, aldus Anthony
Bourdain. Jarenlang werkte Bourdain zelf als chefkok in diverse New Yorkse restaurants, waaronder
het befaamde Brasserie Les Halles in Manhattan. In
Keukenconfessies geeft hij een inkijkje in zijn ruige
levensstijl van seks, drugs en rock- ’n roll tussen de
pannen en schetst hij een onthutsend beeld van de
donkere kanten van het restaurantwezen. Bourdain
pleegde op 8 juni 2018 zelfmoord in Frankrijk, waar
hij was voor opnames voor zijn werkgever CNN.
'Neem een New Yorkse chef-kok, voeg drugs,
cognac en bloed toe en je hebt een
kookklassieker.'- The Observer 'Een prachtige,

krachtige, informatieve en grappige gids over een
fascinerende verborgen wereld.'- Daily Telegraph
Anthony Bourdain (New York, 1956 - Kaysersberg,
2018) werd wereldberoemd met het boek
Keukenconfessies en het televisieprogramma No
Reservations, in Nederland en Vlaanderen te zien
op 24Kitchen. Hij schreef op brutale, nietsontziende
maar geestige toon en werd daarmee het prototype
van de ruige maar gepassioneerde kok.
Avontuurlijk, ruw in de mond, maar uiterst precies
als het op koken aankwam.
De vervlogen helft Brit Bennett 2020-08-28 De
tweelingzussen Desiree en Stella Vignes zijn
elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige leeftijd lopen
ze samen weg van de kleine, zuidelijke zwarte
gemeenschap waarin ze zijn opgegroeid, maar al
snel scheiden hun wegen. Eenmaal volwassen lijkt
hun spiegelbeeld te zijn vervlogen. Niet alleen de
invulling van hun dagelijks leven verschilt, alles is
anders: hun families, hun gemeenschap, hun
identiteit. Jaren later leeft een van de zussen met
haar zwarte dochter in hetzelfde zuidelijke stadje
dat ze ooit probeerde te ontvluchten. De ander gaat
door het leven als witte vrouw en vertelt haar witte
echtgenoot niets over haar verleden. Maar
gescheiden door vele kilometers en evenzoveel
leugens blijft het lot van de tweeling vervlochten.

Wat zal er met de volgende generatie gebeuren,
wanneer de paden van hun eigen dochters zich
kruisen?
De zilveren stoel C.S. Lewis 2015-10-02 Eustaas
probeert Jill, die zich eenzaam en ongelukkig voelt
op kostschool, te troosten met verhalen over het
geheimzinnige land waar hij de afgelopen zomer
geweest is. Jill zou daar ook wel eens naar toe
willen. Geheel onverwacht gaat deze wens in
vervulling. In Narnia komen ze erachter dat Rilian,
de zoon van koning Caspian, verdwenen is. Aslan
geeft Jill en Eustaas de taak hem te vinden. Ze
krijgen van hem vier aanwijzingen die ze moeten
onthouden. Dat lukt echter niet en het vinden van
de prins lijkt onmogelijk te worden...
Flora en de fantastische eekhoorn Kate DiCamillo
2021-05-26 Flora is een meisje van tien. Haar
ouders zijn gescheiden en ze houdt van
stripverhalen over superhelden. Op een dag kijkt ze
uit het raam en ziet ze hoe een eekhoorn in de
stofzuiger van haar buurvrouw verdwijnt. Vanaf dat
moment verandert Flora's leven. De eekhoorn wordt
haar vriend. Maar Ulysses is allesbehalve een
gewone eekhoorn: hij kan vliegen en schrijft poëzie.
Ulysses is Flora's superheld.
Een dag in december Josie Silver 2018-09-25 Een
dag in december van Josie Silver is een

onvergetelijk liefdesverhaal voor de liefhebbers van
de boeken van Jojo Moyes en Nicholas Sparks.
Laurie is er zeker van dat liefde op het eerste
gezicht niet bestaat. Het leven is geen romantische
film, toch? Maar dan, op een besneeuwde
decemberdag, ziet ze vanuit de bus een jongen bij
de halte van wie ze vóélt dat hij de ware is. Hun
ogen ontmoeten elkaar, er is een magisch
moment... en dan rijdt de bus door. Ze denkt dat ze
de jongen nooit meer tegen het lijf zal lopen. Maar
een jaar later stelt haar beste vriendin Sarah haar
tijdens kerst voor aan de nieuwe liefde van haar
leven. En dat is... de jongen van de bushalte.
Vastbesloten om hem te laten gaan, gaat Laurie
verder met haar leven, maar wat als het lot andere
plannen heeft? ‘Het equivalent van Love Actually,
maar dan in boekvorm.’ The Bookseller
De test Joelle Charbonneau 2013-10-08 De Test is
het eerste deel van een nieuwe serie waarop de
fans van De Hongerspelen en Inwijding al maanden
wachten! `De Test kruipt onder je huid en laat je niet
meer los. De spanning, angst en woede van Cia zijn
levensecht. Toen het boek uit was, kon ik nog maar
aan één ding denken: meer! Marieke (26 jaar) De
jonge, ambitieuze Cia Vale is tot haar vreugde een
van de uitverkorenen om deel te nemen aan De
Test: een jaarlijks terugkerend evenement waarvoor

alleen de allerbeste studenten uit de koloniën van
het Verenigd Gemenebest geselecteerd worden. Zij
die slagen voor De Test hebben de wereld aan hun
voeten liggen en zullen klaargestoomd worden tot
toekomstige leiders van hun land. Vol goede moed,
maar met waarschuwingen van haar vader in haar
achterhoofd, vertrekt Cia naar de hoofdstad, waar
De Test zal plaatsvinden. Als blijkt dat de inhoud
van de diverse beproevingen niet alleen geestelijk,
maar ook fysiek het uiterste van de kandidaten
vraagt, ontstaat er een onderlinge strijd tussen de
deelnemers. Cia komt al snel tot de ontdekking dat
ze op zichzelf aangewezen is, maar door haar
intuïtie te volgen en intelligentie en durf te tonen
komt ze steeds een testronde verder, terwijl haar
medekandidaten stuk voor stuk het toneel moeten
verlaten, levend of dood... Heeft Cia het in zich om
ook de allerlaatste horde te nemen? Kan ze
overleven in het speelveld van de vierde ronde: het
verwoeste en vervuilde land dat ooit Amerika was
en lukt het haar om op tijd de hoofdstad te
bereiken? En kan ze de mensen die het dichtst bij
haar staan wel écht vertrouwen, of is niets wat het
lijkt?
De jongens van Nickel Colson Whitehead 2019-0528 ‘De jongens van Nickel’ van Colson Whitehead is
de hartverscheurende opvolger van de bekroonde

internationale bestseller ‘De ondergrondse
spoorweg’. In deze nieuwe roman ontleedt hij een
nog recenter duister hoofdstuk uit de Amerikaanse
geschiedenis – het tijdperk van de Jim Crowrassenwetten in het Zuiden van Amerika – aan de
hand van het verhaal van twee tieners op een helse
tuchtschool in Florida. Het zijn de beginjaren van de
burgerrechtenbeweging, en de zestienjarige Elwood
Curtis gaat zijn toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Totdat hij vanwege een vergissing op de Nickel
Academy belandt. Met name de zwarte jongens
worden aan het sadisme van hun witte bewakers
uitgeleverd. Misbruik, marteling en corruptie zijn aan
de orde van de dag; voor het minste vergrijp worden
de jongens ‘naar achter’ gebracht – vanwaar ze
nooit meer terugkomen. In deze gruwelkamer is er
voor Elwood één houvast: zijn vriend Turner, die
geen enkele ambitie koestert, behalve ontsnappen
uit Nickel.
The Spectator 1983-07
De wereld van Sofie Jostein Gaarder 1995 Met
grote letters gedrukt. - Oorspr. Nederlandse uitg. in
een band: Antwerpen :Houtekiet ; Baarn : Fontein,
1994. - Vert. van: Sofies verden. - Oslo :
Aschehoug, 1991. - Een 15-jarig meisje wandelt
aan de hand van een leermeester de geschiedenis

van de filosofie door.
Student Laboratory Manual for Physical
Examination and Health Assessment Carolyn Jarvis
2003 High technology cannot replace the bedside
assessment of the patient by the physician, argues
Jarvis (a family nurse practitioner with Chestnut
Health Systems). She presents the new edition of
her textbook explaining health history-taking
methods, physical examination skills, health
promotion techniques, and clinical assessment
tools. The edition adds chapters on domestic
violence assessment, pain assessment, and the
development of critical thinking skills. The CD- ROM
contains case studies, video demonstrations, and
printable patient health promotion guides.
Annotation (c)2003 Book News, Inc., Portland, OR
(booknews.com).
Ik ben Malala Malala Yousafzai 2014-12-20 In `Ik
ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai
het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor
iedereen. In zeer korte tijd groeide ze uit tot een
internationaal symbool van vreedzaam protest en in
2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de
Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de
Taliban de macht overnam in de plaats waar zij
woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer
naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar

school. Maar Malala vocht voor haar recht op
onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van dichtbij
door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus
onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag.
Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze
haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in
elk land. Op haar zestiende verjaardag spreekt
Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit
voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk
huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar
droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en
meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te
zitten en boeken te lezen, samen met
De bliksemdief Rick Riordan 2012-08-29 Percy
Jackson staat op het punt om van school getrapt te
worden. Alweer... Een dat is nog maar zijn kleinste
zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van
een Griekse god. Als de bliksemschicht van Zeus
wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien
dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders
zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
De duivel als leidsman Harold Robbins 1989
Sleutelroman over het leven van de kluizenaarmiljonair Howard Hughes.
Negen dagen Toni Jordan 2013-06-20 Het is 1939,
de wereld maakt zich op voor de Tweede
Wereldoorlog. In Richmond, een volksbuurt in

Melbourne, lijkt de oorlog echter ver weg en de
vijftienjarige Kip Westaway, als stalknecht de
kostwinner van een arm gezin, beleeft de
belangrijkste dag van zijn leven. Deze dag is een
van de negen dagen die levensbepalend zijn voor
negen familieleden, van vier verschillende
generaties, gedurende de daaropvolgende zestig
jaar: Kips moeder, zijn dierbare zus Connie en
Francis, zijn broer die hem altijd kleineerde. Maar
ook Kips vrouw Annabel, zijn tweelingdochters, die
ieder hun eigen geheim met zich meedragen en
kleinzoon Alec, die zestig jaar later een oude
vergeelde foto van Connie en buurjongen Jack
vindt. Langzaam wordt duidelijk wat er jaren
geleden is gebeurd met Connie en Jack en komt de
hartverscheurende waarheid aan het licht. Negen
dagen is een meeslepende roman over twee
families en de ontroerende liefdesgeschiedenis die
hen samenbrengt. Een roman over dromen,
opoffering en liefde, waarin Toni Jordan
spitsvondige humor combineert met compassie en
levenslust.
De mens in opstand Albert Camus 1965
Voor ik doodga Jenny Downham 2010-12-01 De
internationale bestseller over een meisje dat 16 is
en weet dat ze nooit 17 zal worden. Wat zou je
doen als je nog maar een paar maanden te leven

had? Voor Tessa van zestien is die vraag
werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort
te leven. Die tijd wil ze goed besteden. En dus
maakt ze een lijst van tien dingen die ze absoluut
nog wil doen. Seks. Autorijden. Beroemd worden.
En verliefd. Hartverscheurend en grappig: Voor ik
doodga is een buitengewone roman, een lofzang op
het leven in de vorm van een verhaal over sterven.
Van een aangrijpendheid die zeldzaam is in de
jeugdliteratuur. Die Downham kan schrijven. de
volkskrant Knap hoe debutante Downham zonder
vals sentiment dit verhaal vertelt. (...) Het sprankelt,
heeft humor. esta Geen onnodig sentiment, wel
hartverscheurend echt. Hou de doos Kleenex maar
bij de hand. libelle Een fantastisch boek dat je vanaf
de eerste bladzijde al in zn greep houdt en je niet
meer loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!! chicklit.nl
Het maakt niet uit hoe oud je bent, dit boek zal je
bijblijven. new york times book review
Wie naar de sterren grijpt Kristin Hannah 2015-1027 ‘Kristin Hannah is zó getalenteerd. Fantastische
personages, geweldige plots, -ontroerende
emoties... Wat wil je nog meer?’ Isabel Allende Kate
en Tully zijn hartsvriendinnen. De serieuze Kate
komt uit een liefdevol gezin. Tully is een
druktemaker en houdt van glamour. Bij haar thuis is
het helemaal niet leuk. De meisjes sluiten een pact

dat ze altijd op elkaar kunnen rekenen, een belofte
die dertig jaar zal standhouden. Inmiddels is Tully
een beroemd journaliste geworden. Kate heeft
gekozen voor een huwelijk met John en voor het
moederschap. Na een bittere ruzie verliezen de
twee vrouwen elkaar lange tijd uit het oog. Tot Tully
een dringende oproep krijgt... De pers over de
boeken van Kristin Hannah ‘Een meeslepende
roman, vol drama, waarin de kwetsbaarheid,
eenzaamheid en het verdriet van de drie vrouwen
mooi wordt beschreven.’ NBD Biblion ‘Hannah is
steengoed in diepgravende karakterschetsen en het
weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The
Washington Post ‘Kristin Hannah verstaat de kunst
je tot en met de laatste alinea te boeien.’
Nederlands Dagblad
Verloren familie Lisa Wingate 2020-08-20 Verloren
familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende
wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op
zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de
Amerikaanse burgeroorlog (1875). Verloren familie
van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de
rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie
jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop
van de Amerikaanse burgeroorlog. Voor de lezers
van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse
spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse

Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge
vrouwen, tegen wil en dank elkaars metgezellen,
beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de
verwende erfgename van een noodlijdende
plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en
Hannie, Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt
haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis.
Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het
spel, maar Hannie – als kind van haar familie
gescheiden – heeft een heel andere missie: haar
familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid
te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen,
meeslepende stijl brengt Lisa Wingate in Verloren
familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van
de historische ‘Verloren vrienden’krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na
de Burgeroorlog wanhopig probeerden hun
dierbaren terug te vinden.
De wintertuin Kristin Hannah 2020-11-03 Anya heeft
nooit willen vertellen wat er tijdens de oorlog is
gebeurd. Maar haar geheim is het enige wat haar
dochters weer bij elkaar kan brengen Een
hartverscheurende oorlogsroman van de auteur van
De nachtegaal ‘Een ontroerende roman over
vriendschap en familie, verlies en troost.’ Algemeen
Dagblad De zussen Meredith en Nina zijn erg
verschillend van aard. De een bleef thuis om haar

kinderen op te voeden en het familiebedrijf te
runnen, de ander volgde haar droom om
fotojournalist te worden en reisde de hele wereld
over. Wanneer hun vader ziek wordt beseffen ze
dat ze hun krachten moeten bundelen. Hun
afkeurende moeder Anya is zelfs nu niet in staat
troost te bieden. Op zijn sterfbed vraagt hun vader
Meredith en Nina nog één keer te luisteren naar het
Russische sprookje dat hun moeder altijd vertelde,
maar waarvan ze nooit het einde hebben gehoord.
Zo komt eindelijk Anya’s tragische verleden in het
door oorlog verscheurde Leningrad aan het licht. En
haar dochters luisteren, helemaal tot het einde... In
de pers ‘Hannah is steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het weergeven van
genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
‘Een grootse, bitterzoete pil waarin je wilt blijven
lezen.’ Zin ‘Prachtig ontroerend verhaal. De
karakters worden subliem getekend.’ NBD Biblion
‘Alles zit erin: spanning, ontroering, verdriet. Het
pakt je beet en laat je niet meer los.’
Boekenbijlage.nl ‘Een mooi geschreven roman met
een prachtige verhaallijn.’ Leesfanaten.nl
Ga heen, zet een wachter Harper Lee 2015-07-14
De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt
vanuit New York om haar vader Atticus in
Maycomb, Alabama te bezoeken. Tegen de

achtergrond van de spanningen rond de
burgerrechten en de politieke strijd in het zuiden
van Amerika, ervaart Jean Louise een bitterzoete
thuiskomst wanneer ze de waarheid leert over haar
familie, haar geboortestad en de mensen die ze
liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen
bovendrijven en haar waarden en overtuigingen
worden op de proef gesteld. Vele, inmiddels
iconische, personages uit Spaar de spotvogel keren
terug in Ga heen, zet een wachter, dat een perfect
portret schetst van een jonge vrouw en haar wereld
die beide een pijnlijke, maar noodzakelijke
verandering doormaken. Ga heen, zet een wachter
werd halverwege de jaren vijftig geschreven en is
een onvergetelijke roman, vol wijsheid,
menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend
boek dat niet alleen een prachtig tijdsbeeld oproept,
maar ook relevant is voor onze huidige tijd. Het
bevestigt de voortdurende kracht van Spaar de
spotvogel en geeft tegelijkertijd extra diepte en een
nieuwe betekenis aan deze Amerikaanse klassieker.
De oorlog die mijn leven redde Kimberly Brubaker
Bradley 2017-01-10 De oorlog die mijn leven redde
van Kimberly Brubaker Bradley is een aangrijpend
jeugdboek voor lezers van 10 tot 14 jaar. Kimberly
Brubaker Bradley is een New York Times
bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar.

Haar aangrijpende jeugdboek ‘De oorlog die mijn
leven redde’ zal lezers van 10 tot 14 jaar doen
huiveren en ontroeren. De negenjarige Ada heeft
nog nooit een stap buiten de deur gezet. Haar
moeder schaamt zich voor Ada’s klompvoeten en
houdt haar binnen. Maar als haar broertje
geëvacueerd wordt uit Londen om aan de oorlog te
ontsnappen, grijpt Ada haar kans en glipt weg om
hem te volgen. Zo begint er een nieuw avontuur
voor Ada, en voor Susan Smith, de vrouw die
verplicht wordt de twee kinderen in huis te nemen.
Er ontstaat een sterke band tussen Ada en Susan,
maar is hij sterk genoeg om de oorlog te overleven?
Kimberly Brubaker Bradley heeft al diverse
jeugdboeken op haar naam staan, waaronder ‘Leap
of Faith’ en ‘Jefferson’s Sons’.
Geen betere vriend Robert Weintraub 2017-04-21
Het waargebeurde en unieke verhaal van een
trouwe hond die een jappenkamp als
krijgsgevangene overleefde en ander gevangenen
de moed gaf om de verschrikkingen te doorstaan.
'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een
unieke held tussen medegevangenen van de
Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer
genaamd Judy.' - Kirkus 'Weintraub schetst
uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en
soms inspirerend - die een rol speelden in de saga

van Judy.' - Boston Globe
Het betoverde land achter de kleerkast Clive
Staples Lewis 2005 Prentvertelling met een
bewerking van het verhaal over vier kinderen die via
de kleerkast in het toverland Narnia komen. Vanaf
ca. 10 jaar.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela
2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de
beroemde autobiografie van een van de grootste
mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten
afleggen van onwetende jongen tot charismatisch
staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis,
verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Daar waar de rivierkreeften zingen Delia Owens
2020-01-27 In Barkley Cove, een rustig stadje aan
de kust van North Carolina, gaan al jarenlang
geruchten over het moerasmeisje. Kya is in haar
eentje opgegroeid in het moeras. Hier voelt ze zich
thuis. De natuur is haar leerschool. Dan komt de tijd
dat ze ernaar verlangt aangeraakt te worden en lief
te hebben. Twee jonge mannen uit de stad raken
geïntrigeerd door haar fascinerende schoonheid.
Wanneer een van hen dood wordt gevonden, valt

de verdenking onmiddellijk op Kya. Het
moerasmeisje: een bedwelmende debuutroman
over een geïsoleerde jonge vrouw, die in de
wildernis van het diepe zuiden van Noord-Amerika
weet te overleven. Het is wel duidelijk dat de auteur
hier zelf vandaan komt. Haar prachtige, dampende
proza is onvergetelijk.
Een wild paard getemd Susan E. Hinton 1990
Nadat Travis zijn stiefvader in drift heeft
neergeslagen moet hij bij zijn oom gaan wonen, die
in Oklahoma een manege bezit. Daar leert hij
langzamerhand andere waarden in het leven
ontdekken.
Sex & Vanity Kevin Kwan 2021-03-18 Filmrechten
verkocht aan Sony Pictures en SK Global Als Lucie
Churchill op de eerste ochtend van haar vakantie op
het eiland Capri oog in oog komt te staan met
George Zao, weet ze onmiddellijk dat ze een hekel
aan hem heeft. Ze walgt van zijn galante aanbod
om van hotelkamer te wisselen zodat zij uit kan
kijken over de Tyrreense Zee, ze haat het dat hij
meer over kunst weet dan zij en ze kan het werkelijk
niet uitstaan dat hij haar heeft gekust in de schaduw
van een Romeinse ruïne. Als dochter van een in
Amerika geboren Chinese moeder en een New
Yorkse vader met blauw bloed, is Lucie altijd van
plan geweest een westerse man te trouwen. Er zit

niets anders op dan George af te wijzen. Maar als
ze hem jaren later weer tegen het lijf loopt – nota
bene tijdens een weekendje weg met haar verloofde
– is hun aantrekkingskracht nog net zo sterk.
Hoelang kan ze hem de toegang tot haar wereld en
hart ontzeggen? In de pers ‘Sex & Vanity scoort
hoog op alle fronten: een zonovergoten eiland, een
oogverblindende bruiloft en een hartveroverend
liefdesverhaal.’ The Guardian ‘Bruisend, speels en
hilarisch. Kwan schrijft een heerlijk vileine parodie
op de superrijken, maar verstopt daaronder een
scherpzinnige analyse van hedendaags racisme.’
Metro ‘Alleen Kwan kan onweerstaanbare humor en
verrukkelijke personages zo soepel combineren met
een satire op snobisme en racisme. Chapeau.’
Kirkus Reviews
Mijn 2 dekens Irena Kobald 2016-06-10 Als het
Afrikaanse meisje Radslag (ik-figuur) naar het
westen is gevlucht, begint er een nieuw leven vol
vreemde mensen, eten en woorden. Als iemand je
dan helpt, is het of er een warme deken over je
wordt uitgespreid. Prentenboek met sfeervolle
kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-0107 Een blind meisje te midden van het geweld van
de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van
De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe

maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je
kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is
blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als
curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's
Parijs en vader en dochter vluchten naar het
Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en
meest waardevolle schat van het museum
meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner
Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere
zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en
wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via
Rusland komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht,
waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al
vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij
schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de
internationale pers als een meesterwerk wordt
beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht
aan 20th Century Fox. Anthony Doerr woont met
zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho.
'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige
metaforen zijn overweldigend.' San Francisco
Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet
dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je
hoofd.' Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The
Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in

één enkele alinea.' The Times
De mooiste tijd van ons leven Claire Lombardo
2019-09-17 Een geheim tussen vier zussen zet hun
leven volledig op zijn kop... Een wervelend verhaal
over familierelaties. Wanneer Marilyn Connolly en
David Sorenson verliefd worden in de jaren
zeventig, hebben ze nog geen idee van wat hun te
wachten staat. Nu, bijna veertig jaar later met vier
totaal verschillende volwassen dochters en dito
levens is dat niet anders. Een geheim tussen twee
zussen gooit het leven van alle gezinsleden volledig
om. In een wervelend verhaal dat een halve eeuw
omspant, volgen we de Sorensons en hun leven.
Van de glorieuze momenten en dieptepunten in de
liefde, ouderschap, zussenbanden tot het op eigen
benen leren staan. Met of zonder partner, maar
altijd met familie.
Zie de dromers Imbolo Mbue 2016-10-05 Jende
Jonga is een jonge immigrant uit Kameroen, die
naar de Verenigde Staten is vertrokken in de hoop
op een beter leven voor hemzelf, zijn vrouw Neni en
hun zesjarige zoon. In het najaar van 2007 lijkt het
geluk hem toe te lachen: hij krijgt een baan als
chauffeur van Clark Edwards, een topman bij
Lehman Brothers, die van zijn nieuwe werkkracht
punctualiteit, discretie en vooral loyaliteit verlangt.
Bovendien biedt Clarks vrouw Cindy Neni een riant

betaalde baan als huishoudster. Hoop gloort op een
betere toekomst in de VS voor Jende en Neni. Maar
er schuilen duistere geheimen in de wereld van de
macht en het grote geld, en weldra ontdekken
Jende en Neni barsten in de façades van hun
werkgevers. De financiele wereld schudt op zijn
grondvesten door de onverwachte val van Lehman,
en als Jende zijn baan dreigt te verliezen, komt de
relatie met zijn vrouw Neni ook in het gedrang. De
levens van de Jonga's en de Edwards krijgen een
dramatische wending, die Jende en Neni voor een
uiterst moeilijke keuze plaatst. Met empathie, inzicht
en droge humor vertelt Imbolo Mbue een
meeslepend verhaal over de klassenmaatschappij,
raciale kwesties, het huwelijk en de valkuilen van de
Amerikaanse Droom.
Een tweede pad Jodi Picoult 2021-05-20 Wanneer
het vliegtuig waarin Dawn zich bevindt naar
beneden stort en ze denkt dat haar laatste uur
geslagen heeft, realiseert ze zich verbijsterd dat ze
niet aan haar echtgenoot of tienerdochter denkt,
maar aan een onbegaan pad van 15 jaar geleden.
Dawn overleeft de crash en begint met een
zoektocht naar antwoorden over de weg die ze zo
lang geleden achter zich heeft gelaten. Nu het lot
haar een tweede kans biedt, lijkt ze niet meer zo
zeker van de keuzes die ze heeft gemaakt. Terwijl

de twee verschillende uitkomsten zich aandienen,
steken ook de weggestopte twijfels en geheimen de
kop op...
De verdwenen prins Jennifer A. Nielsen 2013-10-08
Een ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en
avontuur VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT EN
LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de
koning is vermist, en het koninkrijk Carthya is in
chaos. In het grootste geheim gaat regent Connor
op zoek naar een jongen die de rol van de
verdwenen prins kan vervullen. Vier weesjongens
nemen het tegen elkaar op. Sage is één van hen.
Hij leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij
eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven hangt aan
een zijden draadje, want de jongens die niet worden
uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij nog
vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel
zuiver? En welke duistere motieven hebben de
rivalen van Sage?
De jonkvrouw en de eenhoorn Tracy Chevalier
2014-04-10 In de roman De jonkvrouw en de
eenhoorn kiest Tracy Chevalier wederom het thema
van de relatie tussen kunst, artiest en beeltenis;
zoals ze eerder deed in Meisje met de parel. Ook
nu heeft ze een rijk, overweldigend verhaal
geweven over passie en de prijs van een artistieke
creatie Jean le Viste is een vijftiende-eeuwse

edelman die op goede voet met de koning staat. Hij
wil zijn statusverhoging aan het hof vieren en geeft
een ambitieuze kunstenaar de opdracht om zes
wandtapijten te ontwerpen. De getalenteerde
miniatuurschilder Nicholas des Innocents overwint
snel zijn schroom als hij kennismaakt met Claude,
de weelderige dochter van zijn patroon. Zijn poging
haar te verleiden, zuigt hem in het web van
kwetsbare betrekkingen tussen echtelieden, ouders
en kinderen, geliefden en bedienden.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 Na een
schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip
aan op een onbewoond eiland. Uit een van de
kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze
snapt niet wat er gebeurd is en wat ze nu moet
doen. Kan een robot wel overleven in de wilde
natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar
of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich
ontfermt over een jong gansje zonder ouders,
maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op
het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal
robots die Roz met geweld terug willen halen omdat
haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De
avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland
zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door de korte
hoofdstukken, het spannende en ontroerende

verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een
moderne klassieker’ genoemd. Het is in meer dan
20 talen vertaald.
Wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht
Mark Haddon 2016-08-31 'Het wonderbaarlijke
voorval met de hond in de nacht' van Mark Haddon
is het hartveroverende, inmiddels klassieke verhaal
om te lezen en te herlezen. Christopher, de
detective in deze ongewone detectiveroman, is een
vijftienjarige jongen met een vorm van autisme. Hij
weet veel van wiskunde en weinig van mensen. Hij
houdt van lijstjes, patronen en de waarheid. Hij
houdt niet van de kleuren geel en bruin. Hij is in zijn
eentje nooit verder geweest dan het einde van de
straat, maar wanneer de hond van de buurvrouw
vermoord blijkt te zijn, begint hij aan een reis die zijn
hele wereld op z’n kop zet.
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