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Hoewel Debbie Harry al meer dan veertig jaar door het leven gaat als icoon en zelfs na haar zeventigste nog hele zalen
in extase brengt als frontvrouw van de Amerikaanse band Blondie, is het verhaal achter dit icoon al die tijd een
mysterie gebleven. Jarenlang gaf ze geen solo-interviews, maar was ze, onder het mom van ‘Blondie is een groep’, altijd
omringd door haar medebandleden die zoveel voor haar betekenen. Tot nu. In haar memoires vertelt Harry het verhaal van
hoe een verlegen meisje uit een adoptiegezin in een klein stadje in New Jersey uitgroeit tot een fenomeen binnen de
muziekwereld. En daarbuiten, want Debbie Harry is zoveel meer dan alleen de zangeres van Blondie. Naast haar
solocarrière stond ze symbool voor veranderingen in de kunst, mode en cultuur. Een inspirerend boek waarin de stoere
Harry laat zien zich toch ook kwetsbaar te kunnen opstellen.
Winger Andrew Smith 2017-11-07 Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de heibelafdeling van zijn
internaat. Nu is hij kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. Winger
is een grappig en aangrijpend youngadultboek voor jongens, geschreven door Andrew Smith. Herkenbaar voor pubers. Vol
droge humor, grappiger dan Adrian Mole. Ryan Dean West aka Winger is veertien, vijfdeklasser, en net verhuisd naar de
heibelafdeling van zijn internaat. (Hij werd betrapt toen hij een telefoon aan het hacken was. Oeps.) Nu is hij
kamerbuddies met de grootste eikel van het internaat in plaats van met zijn beste vrienden. En dan is er nog school,
rugby en zijn vriendin Annie, die hij ervan moet overtuigen dat Winger meer is dan een aaibaar ondermaats
hardloopmaatje. Maar daarmee zijn de problemen nog lang niet voorbij... Andrew Smith is de gevierd en bekroond auteur
van onder meer Grashopper Jungle en 100 Sideways Miles. Winger was zijn doorbraak in Amerika.
Waterland Graham Swift 2017-11-14 Waterland is een aangrijpende bespiegeling over voortplanting en vernietiging, over
de tragische neiging tegelijk vooruit en achteruit te willen. Het gunt een blik in het merkwaardige, koppige karakter
van de Engelsen en is bovendien een boek over bier, paling, de Franse Revolutie, windmolens, moord, liefde, onderwijs,
nieuwsgierigheid en - bovenal - over het kwaadaardige, gezegende element water.
Een ladder naar de hemel John Boyne 2019-04-09 ‘Een ingenieuze roman waarmee John Boyne bewijst een van de meest
overtuigende auteurs van zijn generatie te zijn.’ The Observer Overal zijn verhalen te vinden, als je maar goed genoeg
zoekt. Het hoeven niet eens je eigen verhalen te zijn. Tenminste, dat is wat de beginnende schrijver Maurice Swift al
vroeg in zijn carrière besluit. Want ambitie heeft hij meer dan genoeg, schrijftalent ook wel, maar door een jammerlijk
gebrek aan inspiratie kent zijn schrijversdroom vooralsnog geen vliegende start. Een toevallige ontmoeting met
bestsellerauteur Erich Ackermann in een Berlijns hotel biedt hem de gelegenheid zichzelf in de wereld van de literatuur
te lanceren. Erich is namelijk eenzaam, heeft een verhaal te vertellen en vindt in Maurice een gretig luisterend oor.
De charme en attenties van Maurice maken hem blind voor de waarheid: hij had zijn verhaal beter voor zichzelf kunnen
houden. Een ladder naar de hemel is een psychologisch kat-en-muisspel dat laat zien dat de wereld aan je voeten ligt
als je bereid bent tot het uiterste te gaan. De pers over Een ladder naar de hemel ‘In zijn nieuwe roman beschrijft de
Ierse schrijver vijf periodes uit het leven van een fictieve griezel, die lijkt op iemand die hij zelf heeft gekend.’
NRC Handelsblad ‘Op het dunbevolkte drielandenpunt waar thrillers eigenlijk met adrenaline ingespoten romans zijn die
de stempel van literair meesterwerk ambiëren, plant Boyne zijn vlag.’ HUMO ‘Ongelooflijk meeslepend. Scherp en
geestig.’ The New York Times
Sadie Courtney Summers 2021-07-22 Sadie heeft geen makkelijke jeugd gehad. Sinds haar moeder uit beeld raakte, voedt
Sadie haar zusje Mattie zelf op in hun afgelegen dorpje, en doet ze haar best om Mattie een normaal leven te bieden.
Wanneer Mattie op een dag dood wordt aangetroffen, stort Sadies wereld in elkaar. Na een mislukt politieonderzoek is
Sadie vastbesloten om haar zusje te wreken en gaat ze zelf op pad om Matties moordenaar te vinden. Wanneer West McCray
– een radiopersoonlijkheid die werkt aan een programma over kleine, vergeten steden in Amerika – Sadies verhaal op een
lokale nieuwszender hoort, raakt hij geobsedeerd met het vermiste meisje. Hij begint zijn eigen podcast om Sadies
sporen te traceren en haar te vinden voordat het te laat is.
Lying Out Loud: A Companion Novel to the Duff Kody Keplinger 2015-06-30 Sonny Ardmore is an excellent liar. She lies
about her dad being in prison. She lies about her mom kicking her out. And she lies about sneaking into her best
friend's house every night because she has nowhere else to go. Amy Rush might be the only person Sonny shares
everything with - secrets, clothes, even a nemesis named Ryder Cross. Ryder's the new kid at Hamilton High and
everything Sonny and Amy can't stand - a prep-school snob. But Ryder has a weakness: Amy. So when Ryder emails Amy
asking her out, the friends see it as a prank opportunity not to be missed. But without meaning to, Sonny ends up
talking to Ryder all night online. And to her horror, she realizes that she might actually 'like' him. Only there's one
small catch: he thinks he's been talking to Amy.
Fluisternetwerk Chandler Baker 2019-09-03 ‘Als je maar naar ons had geluisterd,’ vertellen de vrouwen op de eerste
bladzijde van Fluisternetwerk, ‘dan zou dit allemaal niet gebeurd zijn...’ Razendspannende roman voor liefhebbers van
Liane Moriarty en Big Little Lies Sloane, Ardie, Grace en Rosalita werken al jaren bij Truviv, Inc. Het plotselinge
overlijden van de directeur betekent dat hun baas, Ames, waarschijnlijk de leiding over het hele bedrijf zal overnemen.
Ames wordt al jaren omringd door geruchten over hoe hij vrouwen behandelt. Deze geruchten zijn altijd genegeerd, onder
de tafel geveegd door degenen hogerop. Maar de wereld is veranderd, en de vrouwen bezien zijn promotie nu in een ander
licht. Deze keer, als ze ontdekken dat Ames zich ongepast gedraagt, zullen ze het niet zomaar laten gaan. Deze keer
zullen ze besluiten dat het genoeg is geweest. Het besluit van Sloane en haar collega’s zet een catastrofale beweging
in gang in het kantoor. Leugens zullen worden ontmaskerd. Geheimen zullen worden onthuld. En niet iedereen zal het
overleven. Al hun levens – als vrouwen, moeders, echtgenotes, vriendinnen, zelfs als tegenstanders – zullen dramatisch
veranderen.
The Swift Boys & Me Kody Keplinger 2014 Nola Sutton has always been friends with the Swift boys, Cannaan, Brian, and
Kevin, but when their father leaves them without saying good-bye the boys start to change, and her long-time friends
begin to pull away from her at a time when she needs them more than ever.
De witte veer John Boyne 2011-10-09 September 1919. De eenentwintigjarige oorlogsveteraan Tristan Sadler stapt in

Hier zijn we Graham Swift 2020-03-04 Sublieme opvolger van Moeders Zondag Brighton, 1959. Het theater aan het einde van
de pier heeft sinds jaren niet zo’n goed zomerseizoen gekend. Ronnie, een briljante jonge illusionist, en Evie, zijn
oogverblindende assistente, zijn de sterren van de show en zorgen avond aan avond voor volle zalen. Jack Robinson is de
bij iedereen geliefde presentator, een geboren entertainer die de hele voorstelling draagt. Terwijl de zomer vordert,
voltrekt zich buiten het zicht van het publiek tussen hen drieën een drama dat een schaduw werpt over hun succes en dat
ieders leven ingrijpend en voorgoed zal veranderen. Een rijk en levendig, maar ook verpletterend verhaal – een
meesterstuk van literaire tovenarij dat veel onthult over de menselijke conditie.
Midden in de winternacht Kristin Hannah 2016-10-05 Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde
en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of om cadeau te doen! De pasgescheiden Joy Candellaro ziet
dit jaar op tegen Kerstmis en boekt een ticket naar de Pacific Coast. Daar brengt het lot haar in aanraking met de
zesjarige Bobby en zijn vader Daniel, die rouwen om het verlies van hun moeder en echtgenote. Joy voelt zich direct
verbonden met de twee; door hen te helpen, lijkt ze zichzelf terug te vinden. Maar om ook weer in de liefde te kunnen
geloven, is meer moed nodig dan ze dacht. De pers over de boeken van Kristin Hannah ‘Kristin Hannah verstaat de kunst
je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Hannah is steengoed in diepgravende karakterschetsen en
het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
Hate list Jennifer Brown 2012-08-30 De lijst was eigenlijk haar idee. Maar Valerie kan haar ogen niet geloven als haar
vriend Nick op een dag om zich heen schiet in de aula en doelbewust richt op de schoolgenoten op de lijst, de hate
list. Ze probeert hem nog tegen te houden, maar het is al te laat. Valerie komt in een nachtmerrie terecht. Hoe zorgt
ze ervoor dat haar onschuld bewezen wordt? Mag ze nog van Nick houden, nu hij anderen van het leven heeft beroofd? En
wie zijn haar echte vrienden eigenlijk?
De juwelendief M.G. Leonard 2020-06-16 Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres
ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal verdwijnen? Of is er meer aan de hand?
De juwelendief is het eerste deel in de whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van
onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties van Elisa Paganelli. Alex heeft
echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de
Hooglanden-expres. Ook het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord. Heeft die
iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de hand? Geen van de volwassenen lijkt op het
goede spoor te zitten, en dus is het aan Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
Aan alle jongens van wie ik hield Jenny Han 2016-04-04 Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks
uit, schrijft ze een brief aan de desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart uit, adresseert
de envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze bewaart onder haar bed. Totdat op een dag de doos
weg is, en alle brieven ook. Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die gericht was aan Josh, het vriendje
van haar oudere zus.
Stimulation of Live-stock Products United States. Congress. Senate. Committee on Agriculture and Forestry 1919
That's Not What Happened Kody Keplinger 2020-03-03 From New York Times bestseller Kody Keplinger comes an astonishing
and thought-provoking exploration of the aftermath of tragedy, the power of narrative, and how we remember what we've
lost. It's been three years since the Virgil County High School Massacre. Three years since my best friend, Sarah, was
killed in a bathroom stall during the mass shooting. Everyone knows Sarah's story -- that she died proclaiming her
faith. But it's not true. I know because I was with her when she died. I didn't say anything then, and people got hurt
because of it. Now Sarah's parents are publishing a book about her, so this might be my last chance to set the record
straight... but I'm not the only survivor with a story to tell about what did -- and didn't -- happen that day. Except
Sarah's martyrdom is important to a lot of people, people who don't take kindly to what I'm trying to do. And the more
I learn, the less certain I am about what's right. I don't know what will be worse: the guilt of staying silent or the
consequences of speaking up...
De onverwachte held van kamer 13B Teresa Toten 2015-12-23 Als de 14-jarige Adam tegen zijn wil naar een serie
bijeenkomsten voor jongeren met een dwangneurose wordt gestuurd, verwacht hij niet daar halsoverkop verliefd te worden.
Maar zodra hij de iets oudere Robyn ziet, is hij sprakeloos. Adam raakt vastbesloten om Robyn te leren kennen, te
helpen en te beschermen. Dat is nog niet zo makkelijk voor een tienerjongen met ruziënde gescheiden ouders en een
lastig stiefbroertje om over zijn eigen dwangneurose nog maar te zwijgen. Teresa Toten weet met liefde en humor een
onvergetelijke held neer te zetten die, ondanks de obstakels die hij zelf moet overwinnen, vol overgave anderen in zijn
hart sluit.
De ontdekkingsreiziger Katherine Rundell 2019-05-31 Na Feo en de wolven van Katherine Rundell verschijnt nu haar
jeugdroman De ontdekkingsreiziger. Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op mysterieuze stad in de jungle
stuiten. Na Feo en de wolven is er nu De ontdekkingsreizger van Katherine Rundell. Over vier kinderen die met een
vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad in de jungle stuiten. Opnieuw een betoverend avontuur van een veelvoudig
bekroonde auteur. Vier kinderen overleven een crash in het Amazonewoud nadat de piloot aan een hartaanval is bezweken.
Maar ze zijn ver weg van de bewoonde wereld, en dus van alle hulp. De jungle is een meedogenloze, maar tegelijk ook
betoverende plek. Ze eten larven en een tarantula, redden een babyluiaard, klimmen in bomen en bouwen een vlot. Maar
hun kans op redding wordt met de dag kleiner. Dan vinden ze een kaart waarop een stad staat aangegeven. Blijkbaar zijn
ze niet de eersten op deze plek. Met hernieuwde hoop gaan ze op weg om de verloren stad te vinden... ‘Een geweldige
leeservaring over een tijdloze ontdekkingsreis die lezers van 8 tot 88 zal bekoren.’ Uit het Juryrapport van de Costa
Children’s Book Award 2017 over De ontdekkingsreiziger ‘Elk boek van Katherine Rundell is anders, elk boek is een
avontuur. (...) Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum
Face It Deborah Harry 2019-10-01 De langverwachte autobiografie van een van de meest iconische rockchicks allertijden
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Norwich uit de trein om een pakketje brieven te overhandigen aan Marian Bancroft. Tristan vocht tijdens de Eerste
Wereldoorlog aan de zijde van Marians broer Will, die de oorlog niet overleefde. Terwijl ze samen door de straten van
de stad wandelen, hoopt Tristan zijn hart te luchten bij Marian en haalt hij herinneringen op aan de bijzondere
vriendschap met haar broer. De brieven zijn echter niet de ware reden van Tristans bezoek; hij draagt een groot geheim
met zich mee dat hun beider levens voorgoed kan veranderen en zelfs verwoesten...
Delilah Sarah Ockler 2012-07-05 'We verlangen allemaal naar hoe het had kunnen zijn.' In het leven van Delilah hebben
dingen nogal de neiging uit elkaar te vallen. Ze was goed op school, maar kan het nu nauwelijks nog bijbenen. Haar
vrienden snappen haar niet meer. Haar vriendje is niet echt een vriendje. En haar moeder weigert te praten over de
ruzie die acht jaar geleden de familie uiteenscheurde. Wanneer Delilah de zomer verplicht doorbrengt in het huis van
haar recent overleden oma, om de boel daar te renoveren, is het pijnlijke verleden van haar familie niet te vermijden.
Delilah begint te twijfelen aan alles wat ze dacht dat waar was, want de vragen en geheimen stapelen zich op. Sarah
Ockler schreef een krachtig familieverhaal over liefde en ontwikkeling. In een verhaal dat vol emotie en humor zit,
realiseert Delilah zich dat zelfs de meest gebroken relaties weer gelijmd kunnen worden.
Lying Out Loud: A Companion to The DUFF Kody Keplinger 2015-04-28 A companion to Kody Keplinger's debut novel, THE
DUFF! Sonny Ardmore is an excellent liar. She lies about her dad being in prison. She lies about her mom kicking her
out. And she lies about sneaking into her best friend's house every night because she has nowhere else to go. Amy Rush
might be the only person Sonny shares everything with -- secrets, clothes, even a nemesis named Ryder Cross. Ryder's
the new kid at Hamilton High and everything Sonny and Amy can't stand -- a prep-school snob. But Ryder has a weakness:
Amy. So when Ryder emails Amy asking her out, the friends see it as a prank opportunity not to be missed. But without
meaning to, Sonny ends up talking to Ryder all night online. And to her horror, she realizes that she might actually
like him. Only there's one small catch: He thinks he's been talking to Amy. So Sonny comes up with an elaborate scheme
to help Ryder realize that she's the girl he's really wanted all along. Can Sonny lie her way to the truth, or will all
her lies end up costing her both Ryder and Amy?
Iedere dag, ieder uur Natasa Dragnic 2011-05-03 Op het moment dat de driejarige Dora de crèche binnen stapt, valt Luka
flauw. Dora kust hem wakker en vanaf dan zijn de twee kinderen onafscheidelijk. Tot Dora op een warme septemberdag met
haar ouders naar Parijs verhuist en Luka achterblijft in Kroatië. Zestien jaar later brengt het toeval hen opnieuw bij
elkaar. De drie prachtige maanden die ze samen doorbrengen, lijken de opmaat te zijn van een geweldige toekomst. Luka
moet eerst nog wat zaken afhandelen in Kroatië, en belooft zo snel mogelijk weer terug te komen. Maar dan hoort Dora
niets meer van hem
Shut Out Kody Keplinger 2014-06-05 Most high school sports teams have rivalries with other Schools. At Hamilton High,
it's a civil war: the football team versus the soccer team. And for her part, Lissa is sick of it. Her quarterback
boyfriend, Randy, is always ditching her to go pick a fight or haze a freshman. And on three separate occasions Randy's
car has been egged while he and Lissa were inside, making out
Hallo Nu Jenny Valentine 2020-11-19 Ontdek een onweerstaanbare tijdloze liefde in Hallo nu van literair talent Jenny
Valentine In Hallo nu vertelt prijswinnend auteur Jenny Valentine (Door het vuur, Gebroken soep, Op zoek naar Violet
Park) een onweerstaanbaar verhaal over een tijdloze liefde. Het leven van Jude staat op z’n kop wanneer haar moeder
haar baan verliest. Ze verhuizen naar een saai dorpje aan de kust, waar ze hun nieuwe huis moeten delen met een rare
oude man. Meer dan ooit voelt Jude zich alleen en misplaatst. Dan verschijnt de ongelooflijk knappe Novo opeens in het
dorp. Novo is anders, magisch. Hij is een tijdreiziger en weet maar al te goed dat ‘nu’ vergankelijk is en dat je niet
te veel energie in een moment moet steken. Jude en Novo krijgen een hechte band. Maar dan gaat alles afschuwelijk mis
en worden ze geconfronteerd met een onmogelijke vraag: hoeveel zijn ze bereid op te offeren voor de liefde? Jenny
Valentine schrijft spraakmakende coming-of-ageromans. Haar werk is bekroond met veel gerenommeerde prijzen, waaronder
de Guardian Children’s Fiction Prize. ‘Valentines personages zijn onvergetelijk.’ Mirjam Noorduijn, NRC Handelsblad
All Out: The No-Longer-Secret Stories of Queer Teens Throughout the Ages Saundra Mitchell 2020-05-26 Take a journey
through time and genres and discover a past where queer figures live, love and shape the world around them. Seventeen
of the best young adult authors across the queer spectrum have come together to create a collection of beautifully
written diverse historical fiction for teens. From a retelling of Little Red Riding Hood wset in war-torn 1870s Mexico
featuring a transgender soldier...to two girls falling in love while mourning the death of Kurt Cobain...to forbidden
love in a sixteenth-century Spanish convent...to an asexual girl discovering her identity amid the 1970s roller-disco
scene...All Out tells a diverse range of stories across cultures, time periods and identities, shedding light on an
area of history often ignored or forgotten. FEATURING STORIES FROM Dahlia Adler, Sara Farizan, Tessa Gratton, Shaun
David Hutchinson, Kody Keplinger, Mackenzi Lee, Malinda Lo, Nilah Magruder, Anna-Marie McLemore, Tehlor Kay Mejia,
Natalie C. Parker, Alex Sanchez, Kate Scelsa, Tess Sharpe, Robin Talley, Scott Tracey, Elliot Wake
Unbroken Marieke Nijkamp 2018-09-18 This anthology explores disability in fictional tales told from the viewpoint of
disabled characters, written by disabled creators. With stories in various genres about first loves, friendship, war,
travel, and more, Unbroken will offer today's teen readers a glimpse into the lives of disabled people in the past,
present, and future. The contributing authors are awardwinners, bestsellers, and newcomers including Kody Keplinger,
Kristine Wyllys, Francisco X. Stork, William Alexander, Corinne Duyvis, Marieke Nijkamp, Dhonielle Clayton, Heidi
Heilig, Katherine Locke, Karuna Riazi, Kayla Whaley, Keah Brown, and Fox Benwell. Each author identifies as disabled
along a physical, mental, or neurodiverse axis—and their characters reflect this diversity.
Moordgids voor lieve meisjes Holly Jackson 2020-08-13 ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de
knappe en populaire eindexamenscholiere Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord
pleegde. Zelfs vijf jaar later ziet Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft zich
altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als onderwerp voor haar profielwerkstuk, komen
er al snel geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar tegenwerkt –
zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’ –
Kirkus Review
All Out: The No-Longer-Secret Stories of Queer Teens throughout the Ages Saundra Mitchell 2018-02-27 Take a journey
through time and genres to discover stories where queer teens live, love, and shape the world around them. Seventeen
young adult authors across the queer spectrum have come together to create a collection of beautifully written diverse
historical fiction for teens. From a retelling of Little Red Riding Hood set in war-torn 1870s Mexico featuring a
transgender soldier…to two girls falling in love while mourning the death of Kurt Cobain…to forbidden love in a
sixteenth-century Spanish convent…and an asexual girl discovering her identity amid the 1970s roller-disco scene, All
Out tells a diverse range of stories across cultures, time periods, and identities, shedding light on an area of
history often ignored or forgotten. “Readers searching for positive, nuanced, and authentic queer representation—or
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just a darn good selection of stories—need look no further than this superb collection.” —Kirkus Reviews, starred
review Featuring original stories from: Malinda Lo Mackenzi Lee Robin Talley Kody Keplinger Elliot Wake Anna-Marie
McLemore Shaun David Hutchinson Dahlia Adler Tess Sharpe Kate Scelsa Natalie C. Parker Sara Farizan Nilah Magruder
Tessa Gratton Tehlor Kay Mejia Alex Sanchez Scott Tracey Read the entire set of companion anthologies featuring queer
teens in the past, present, and future! All Out: The No-Longer-Secret Stories of Queer Teens throughout the Ages Out
Now: Queer We Go Again! Out There: Into the Queer New Yonder (coming soon!)
Bericht vanuit het innerlijk Paul Auster 2015-04-09 Nadat Paul Auster in Winterlogboek zich zijn leven herinnerde als
de geschiedenis van zijn lichaam, beschrijft hij in dit boek de geschiedenis van zijn innerlijk. Hij doet dat aan de
hand van zijn confrontaties met de buitenwereld in de jaren na de oorlog tot aan de woelige jaren zestig. In
diepgevoelde, sensitieve verhalen weet Auster de geluiden, de geuren en daaraan gekoppelde ervaringen uit zijn jeugd te
vangen. Het accent in Bericht vanuit het innerlijk ligt echter vooral bij de vele beelden die hem als jongen zo raakten
(hij was gek op films en tekenfilms). Uiteindelijk verlaat hij het woord zelfs helemaal en nemen de beelden het over.
Beelden die zijn eigen, individuele ontwikkeling reflecteren maar tevens een tijdsdocument vormen dat velen zullen
herkennen.
Run Kody Keplinger 2017-09-12 Bo Dickinson is a girl with a wild reputation, a deadbeat dad, and a mama who's not
exactly sober most of the time. Everyone in town knows the Dickinsons are a bad lot, but Bo doesn't care what anyone
thinks. Agnes Atwood has never gone on a date, never even stayed out past ten, and never broken any of her parents'
overbearing rules. Rules that are meant to protect their legally blind daughter -- protect her from what, Agnes isn't
quite sure. Despite everything, Bo and Agnes become best friends. And it's the sort of friendship that runs truer and
deeper than anything else. So when Bo shows up in the middle of the night, with police sirens wailing in the distance,
desperate to get out of town, Agnes doesn't hesitate to take off with her. But running away and not getting caught will
require stealing a car, tracking down Bo's dad, staying ahead of the authorities, and-worst of all-confronting some
ugly secrets.
"Shut Out!".
Tussen de wereld en mij Ta-Nehisi Coates 2015-11-18 WINNAAR VAN DE NATIONAL BOOK AWARD VOOR NON-FICTIE 2015 'Tussen de
wereld en mij' is een lange brief van Ta-Nehisi Coates aan zijn vijftienjarige zoon, waarin hij beschrijft hoe het is
om als zwarte jongen op te groeien in Amerika. Een Amerika dat zichzelf voorhoudt dat raciale tegenstellingen tot het
verleden behoren, maar waar aanhoudende gewelddadige incidenten tegen de zwarte bevolkingsgroep een andere
werkelijkheid laten zien. Coates maakt pijnlijk duidelijk hoezeer racisme in de Amerikaanse cultuur zit verankerd en
dat gewelddadige uitspattingen geen toevallige incidenten zijn, maar voortkomen uit scheve machtsverhoudingen en
diepgewortelde maatschappelijke noties. Hij kijkt vanuit een historisch perspectief en beschrijft hoe raciale gedachten
door de eeuwen heen zijn geëvolueerd. Volgens Coates is racisme vooral een fysieke ervaring, waarbij de lijfelijke
dreiging tegen ‘black bodies’ telkens een andere vorm aanneemt: van slavernij en opsluiting tot buitensporig
politiegeweld. Hij neemt de lezer aan de hand mee door zijn leven. Daarbij probeert hij één vraag te beantwoorden: is
het in Amerika mogelijk om geweldloos in een zwart lichaam te leven?
Run Kody Keplinger 2016-07-14 Bo Dickinson is a girl with a wild reputation, a deadbeat dad, and an alcoholic mom.
Everyone in town knows the Dickinsons are a bad lot, but Bo doesn't care what anyone thinks. Agnes Atwood has never
stayed out past ten p.m., never gone on a date and never broken any of her parents' overbearing rules. Rules that are
meant to protect their legally blind daughter - but Agnes isn't quite sure what they are protecting her from. Despite
everything, Bo and Agnes become best friends. And it's the sort of friendship that runs truer and deeper than anything
else. So when Bo shows up in the middle of the night, police sirens wailing in the distance, desperate to get out of
town, Agnes doesn't hesitate to take off with her. But running away and not getting caught will require stealing a car,
tracking down Bo's dad, staying ahead of the authorities, and - worst of all - confronting some ugly secrets. A story
about the ferocity of friendship and the risks we'll take to save our friends ... And ourselves.
A Midsummer's Nightmare Kody Keplinger 2014 Whitley Johnson's dream summer of shopping, partying and tanning on the
beach has just turned into a nightmare. Because Dad didn't tell her he doesn't live by the beach anymore, or that he's
no longer a bachelor. He's picked up and moved to a tiny, lame town called Hamilton and gotten himself a fiance. A
fiance whose son just happens to be what's-his-name from last week's drunken graduation party one night stand. Just
freakin' great. As if the summer couldn't get worse, Dad seems to forget Whitley's even there. She doesn't fit in with
his perfect new country club family, and Whitley does what any kid lucky enough to go all summer unsupervised does: she
parties. Hard. So hard that she doesn't even notice the good things right under her nose: a younger future step-sister
who is just about the only person she's ever liked, a best friend (even though Whitley swears she doesn't 'do friends')
and a smoking hot, sweet guy who isn't her step brother (yet) and who actually seems to care for her. It will take all
three of them to convince her that they're not phoneys, and to get Whitley to get through her anger and begin to put
the pieces of her family together. From the author of The Duff - now a major film starring Bella Thorne, Mae Whitman
and Alison Janney, out in DVD in Summer 2015.
Stimulation of Livestock Products United States. Congress. Senate. Committee on Agriculture and Forestry 1919
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.
Secrets & Lies Kody Keplinger 2013-06-01 Kody Keplinger both returns to the halls of Hamilton High and explores new
territory in her collection of two e-book exclusive novellas. In these short stories, the author revisits a familiar
cast of characters from THE DUFF (Designated Ugly Fat Friend) and A Midsummer's Nightmare. Explore the uniquely teen
world of high school drama, secrets, and romantic entanglements from completely fresh perspectives that will intrigue
fans of Kody Keplinger and new readers alike.
The DUFF Kody Keplinger 2010-09-07 An irreverent and irresistible New York Times bestselling romance between the socalled Designated Ugly Fat Friend and the Hot Jock. Seventeen-year-old Bianca Piper may not be the prettiest girl in
her high school, but she has a loyal group of friends, a biting wit, and a spot-on BS detector. She's also way too
smart to fall for the charms of man-slut and slimy school hottie Wesley Rush, who calls Bianca the Duff—the Designated
Ugly Fat Friend—of her crew. But things aren't so great at home and Bianca, desperate for a distraction, ends up
kissing Wesley. Worse, she likes it. Eager for escape, Bianca throws herself into a closeted enemies-with-benefits
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Hadley could just let go of her anger, she might be able to save Lila ... and herself. New York Times bestselling
author Kody Keplinger weaves an unforgettable story about discovering true friendship, finding home, and the
possibilities of forgiveness.
Dear Ally, How Do I Write a Book? Ally Carter 2019-04-04 Problem plot lines? Character chaos? Ask Ally! The definitive
guide to writing from one of teen fiction's best-loved authors. Writing finally has its own agony aunt in bestselling
author, Ally Carter. Always wanted to write? Not sure how to begin, or what to do with tricky characters or pesky
plotlines? Ask Ally! Ally Carter is the internationally bestselling author of Gallagher Girls, Embassy Row and Heist
Society. Known for her gripping plots and adventures that combine danger and glamour in equal measure, Ally knows how
to write brilliant books for teen and YA readers. Now Ally and her author friends want to help YOU write the book
you've always dreamed of. Part agony aunt, part writing guru, this writing guide is thoughtful, witty and best of all,
useful. With advice from some of children's fiction's brightest stars including Holly Black, Cassandra Clare and Kody
Keplinger.
Lying Out Loud Kody Keplinger 2015 Becoming skilled at lying to everyone about her father's imprisonment and her
homelessness after being kicked out of the house by her mother, Sonny sneaks into her best friend's home every night
and confronts a snobby prep-school nemesis who has a crush on Sonny's friend. Simultaneous eBook.

relationship with him. Until it all goes horribly awry. It turns out Wesley isn't such a bad listener, and his life is
pretty screwed up, too. Suddenly Bianca realizes with absolute horror that she's falling for the guy she thought she
hated more than anyone.
Lila and Hadley Kody Keplinger 2020-04-07 Can a lost girl save a found dog? Find out in this unforgettable story about
discovering true friendship, finding home, and the possibilities of forgiveness. Hadley is angry about a lot of things:
Her mom going to jail. Having to move to another state to live with her older sister, Beth, even though they haven't
spoken in five years. Leaving her friends and her school behind. And going blind. But then Hadley meets Lila. Lila is
an abandoned dog who spends her days just quietly lying around at the local dog rescue where Beth works. She doesn't
listen to directions or play with the other dogs or show any interest in people. So when Lila comes and sits by Hadley
(which is hardly anything, but it's more than she's done with others), Beth thinks maybe Hadley can help Lila. She
tells Hadley they'll bring Lila home as a foster dog and Hadley can teach her to follow commands, walk on a leash, and
be more of a people dog so she's ready to be adopted. Only working with Lila is harder than Hadley thought, and so is
the mobility training she starts taking to help with her failing vision. It feels like Lila is too stubborn to train
and that learning to use a cane is impossible. But unless Hadley can help Lila, she'll never be adopted into a home. If
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