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1 Phoebe Stone
Getting the books The Romeo And Juliet Code Felicity Bathburn 1 Phoebe Stone now is not
type of challenging means. You could not on your own going like book store or library or
borrowing from your connections to right of entry them. This is an very easy means to
specifically acquire lead by on-line. This online statement The Romeo And Juliet Code
Felicity Bathburn 1 Phoebe Stone can be one of the options to accompany you once having
supplementary time.
It will not waste your time. endure me, the e-book will certainly space you other issue to
read. Just invest little grow old to approach this on-line statement The Romeo And Juliet
Code Felicity Bathburn 1 Phoebe Stone as well as evaluation them wherever you are now.

Jongens en vuur Ursula Hegi 2012-08-10 In het Duitsland van vlak voor de Tweede
Wereldoorlog heeft een jonge lerares de klas overgenomen van haar geliefde docente - en

grote voorbeeld. De jongens dragen Thekla op handen. Omdat ze hen graag wil blijven
begeleiden, past ze zich steeds meer aan aan het nationaal-socialistische klimaat van die
dagen. Meer dan we - terugkijkend - kunnen waarderen. Als een aantal jongens uit de klas
bij de Hitlerjugend gaat, breekt Thekla een lans voor de enige jongen wiens ouders daarmee
niet akkoord gaan. Daarmee ontketent zij krachten die Burgdorf, het leven van haar
leerlingen, maar ook Thekla's eigen leven op zijn kop zetten.
De lunar chronicles. Cinder Marissa Meyer 2013-04-17 Mensen en androïden leven samen
in de grauwe straten van Nieuw Peking. Een dodelijke plaag houdt lelijk huis onder de
bevolking. Vanuit de ruimte kijken de meedogenloze maanmensen toe, hun kans
afwachtend. Niemand weet dat het lot van de aarde afhangt van één meisje Cinder, een
getalenteerde monteur, is een cyborg. Ze is een tweederangsburger met een mysterieus
verleden, beschimpt door haar stiefmoeder en beschuldigd van de ziekte van haar stiefzus.
Maar als prins Kai in haar leven verschijnt, bevindt ze zich plots in het midden van een
intergalactische strijd. Verscheurd door de keuze tussen plicht en vrijheid, loyaliteit en
verraad, moet Cinder eerst de geheimen uit haar verleden achterhalen om de toekomst van
haar wereld te kunnen beschermen.
Geraffineerd Cecily von Ziegesar 2011-10-07 Jenny Humphrey, die we nog kennen uit de
Gossip Girl-boeken, loopt altijd tegen problemen aan. Wat gebeurt er deze keer met Jenny,
Tinsley, and Callie op Waverly Academy? In januari komt de nieuwe lichting studenten, en
dat betekent: vers vlees! De campus van Waverly Academy staat op zijn kop door een
beeldschone broer en zus. De lucht is vol van verliefdheid en de laatste roddels. Alle meiden

kwijlen bij de nieuwe it-guy, maar ze zouden beter uit moeten kijken want zijn zus heeft het
slecht met hen voor. Er kan tenslotte maar één it-girl zijn!
Als je terugkomt Rebecca Stead 2012-07-12 Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig
briefje in haar bibliotheekboek, geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen om het
leven van je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me
een brief schrijven. Miranda vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen
zij ze zou kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar weet, zelfs dingen die
nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze door een brief te
schrijven iemands leven redden? Als je terugkomt is een spannend en mysterieus verhaal
over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de Newbery Medal 2010 voor het beste
Amerikaanse jeugdboek.
In haar schoenen Jennifer Weiner 2016-08-09 Het boek van de film In Her Schoes, met
Cameron Diaz en Toni Colette Maggie en Rose zijn zussen, maar ze verschillen als dag en
nacht. Maggie is mooi en sexy; oppervlakkig maar heel charmant. Rose is twee jaar ouder,
advocaat en heeft haar pensioenvoorziening al geregeld. Ze heeft een relatie met een
gescheiden collega, waarvan ze hoopt dat die zal uitmonden in een huwelijk. Als Maggie bij
haar zoveelste baantje de laan uit vliegt, gaat ze voor hulp naar Rose, die voor de zoveelste
keer probeert haar zus te helpen. Maar als blijkt dat Maggie niet alleen een voorkeur heeft
voor de schoenen van Rose, maar ook voor haar minnaar, ontspoort hun toch al wankele
relatie. Dan komt Ella in hun leven: hun grootmoeder die ze al twintig jaar niet hebben
gezien. Zij brengt Maggie en Rose samen in haar huis in Florida, waarop even hilarische als

hartverscheurende verwikkelingen volgen. Over de boeken van Jennifer Weiner: ‘Niet weg te
leggen. Weiner weet als geen ander hoe je een goed verhaal schrijft.’ The New York Times
‘Dit ontroerende verhaal over een levenslange liefde is Weiner op haar hartverscheurende
best.’ Kirkus Reviews
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven
van de elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw leven begint, denkt Aubrey alles te
hebben wat ze nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over
wat er is gebeurd. Ze kan er alleen over schrijven, ook al leest niemand de brieven. Met de
hulp van haar fantastische oma en nieuwe vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en
gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens te uiten. Liefs van Aubrey is
hartverscheurend, dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
Vogelverschrikker en zijn knecht Philip Pullman 2012-04-17 De vogelverschrikker is een
hoffelijke knul met erwten in plaats van hersenen en geweldige ideeën. Hij ontmoet Jack,
een jonge die zijn trouwe knecht wordt. De vogelverschrikker houdt zijn normale taak vogels verschrikken - voor gezien en samen gaan ze op reis. De dappere vogelverschrikker
stort zich in angstaanjagende gevaren - gevechten, schipbreuken, struikrovers en
oplichters - en het is aan Jack om hem keer op keer uit de penarie te halen.
Sinds je weg bent Anouska Knight 2015-04-21 Holly Jefferson heeft heus wel door dat
iedereen om haar heen opgelucht ademhaalt als ze eens glimlacht, en dat begrijpt ze ook
wel. Het is nu twee jaar geleden sinds het lot haar een keiharde dreun toediende. Voor de
buitenwereld lijkt het alsof ze de draad heeft opgepakt - ze werkt weer in haar taartenwinkel,

bezoekt vrienden... maar zij zelf weet dat ze er nog lang niet is. Dan ontmoet ze Ciaran
Argyll. Hij is knap, leidt een leven vol privileges en staat naar haar gevoel kilometers van
haar af. Gaandeweg blijkt echter dat hij helemaal niet zo oppervlakkig is, dat hij eigenlijk heel
leuk is - en dat hij haar wel ziet zitten! Maar ze durft de stap naar meer niet te zetten. Is ze
nou gewoon verstandig... of laat ze een nieuwe kans op vriendschap en misschien zelfs
liefde door haar vingers glippen?
Spring maar achterop Sarah Dessen 2011-06-22 Auden, een stil en vroegwijs meisje, woont
na de scheiding van haar ouders bij haar moeder. Om haar pijnlijke jeugd te vergeten en om
te kunnen voldoen aan haar moeders hoge verwachtingen heeft ze zich volledig op haar
school gestort. Tot overmaat van ramp lijdt ze ook nog eens aan slapeloosheid. Dan krijgt ze
de kans om een zorgeloze zomer aan zee door te brengen bij haar vader en zijn nieuwe
gezin. Een zomer die vol verrassende wendingen blijkt te zitten en die Auden eindelijk een
stukje van haar jeugd teruggeeft. Ze krijgt een baantje in een hippe kledingboetiek en leert
eindelijk de wereld kennen die ze zo heeft gemist: een meidenwereld vol vriendschap,
meidenpraat en liefde. Ook ontmoet Auden haar soulmate Eli, een loner en voormalig
fietskampioen, die net als zij aan slapeloosheid lijdt. Hij neemt haar mee op nachtelijke
tochten waarin de twee eenzame zielen steeds dichter tot elkaar komen.
De laatste brief Sarah Blake 2013-11-07 1940. De Amerikaanse radiojournaliste Frankie
Bard verslaat vanuit Londen als eerste vrouw de oorlog. Terwijl er elke nacht bommen vallen
en joodse vluchtelingen in paniek door Europa vluchten, probeert Frankie het juiste verhaal
te vinden dat Amerika tot actie zal bewegen. Aan de andere kant van de oceaan, in Franklin,

Massachusetts, luistert Iris James naar Frankies uitzendingen. Ze weet dat het een kwestie
van tijd is voor de oorlog ook haar dorp bereikt en als hoofd van het postkantoor ziet ze het
als haar taak om andermans geheimen te bezorgen en te bewaren. Ook het doktersechtpaar
Will en Emma Fitch luistert elke avond naar Frankie. Wanneer Will besluit haar woorden ter
harte te nemen en naar het front te gaan, botsen de levens van de drie vrouwen op
onverwachte wijze. De laatste brief is een verhaal over sterke vrouwen, de impact van oorlog
en het belang van nieuws. Zelfs nieuws dat de geadresseerde nooit bereikt...
Het geluk van blauwe schoenen Alexander McCall Smith 2009
Sleutel naar geluk Sarah Dessen 2010-06-15 Ruby, waar is je moeder? Zodra een sociaal
werkster die vraag stelt aan Ruby, weet ze dat het spel uit is. Ruby woont alleen in het gele
huis en telt de dagen tot ze achttien wordt en ze eindelijk op zichzelf mag wonen. Het was
totaal niet haar bedoeling om herenigd te worden met haar zus Cora, die tien jaar geleden
het huis uit is gegaan. Ze ziet het dan ook totaal niet zitten om bij haar en haar man, een
rijke ondernemer, te gaan wonen Haar leven verandert compleet: ze woont in een kast van
een huis, gaat naar een privéschool, draagt nieuwe kleding en ook haar toekomst ziet er
rooskleurig uit. Waarom is ze dan toch zo op haar hoede en durft ze niemand in vertrouwen
te nemen? Ruby heeft haar oude leven achter zich gelaten, maar hoe past ze in deze
nieuwe wereld? Alleen Nate, de vriendelijke buurjongen, schijnt te begrijpen hoe ze zich
voelt, waarschijnlijk omdat hij zelf ook wel wat geheimen met zich meedraagt. Sleutel naar
geluk is een genot voor de ontelbare liefhebbers van Sarah Dessen, auteur van Ik moet je

iets vertellen.
Cold skin Steven Herrick 2009 Het leven is rustig en voorspelbaar in het Australische
mijnstadje Burruga. De schijnbare rust wordt drastisch verstoord wanneer op een morgen
een jong meisje vermoord wordt teruggevonden. Vanaf ca. 14 jaar.
Kuikentje kip / druk 1 Amy Hest 2009 Kuikentje Kip verbaast zich over dingen die ze in haar
omgeving tegenkomt: wanneer groeit een worteltje, wanneer gaat een vlieger de lucht in en
wanneer kan ze een ster plukken? Prentenboek met kleurenillustraties in pasteltinten. Vanaf
ca. 4 jaar
Duizend kilometer tussen jou en mij Jennifer E. Smith 2015-01-07 Duizend kilometer tussen
jou en mij is het heerlijke, onweerstaanbare verhaal van Lucy en Owen die elkaar in een lift
ontmoeten en op slag verliefd worden. Schrijfster Jennifer E. Smith, bekend van de
bestseller De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht, heeft opnieuw
een prachtige jeugdroman geschreven. Wanneer de stroom uitvalt in New York zit Lucy vast
in de lift met de zoon van de conciërge. Lucy kent Owen nauwelijks, maar al snel blijkt dat ze
een klik hebben. Eenmaal bevrijd neemt Owen haar mee naar het dak van hun
wolkenkrabber, waar ze een magnifiek uitzicht hebben over donker New York. Het wordt een
magische nacht. Met het licht keert ook de realiteit terug: Owen verhuist naar de westkust en
Lucy vertrekt naar Schotland. Betekent dit het einde? Of kan liefde elke afstand
overbruggen? Jennifer E. Smith groeide op in de buurt van Chicago en woont in New York.
Ze werkt als redacteur bij een Amerikaanse uitgeverij. Haar debuut De statistische
waarschijnlijkheid van liefde op het eerste gezicht werd wereldwijd een groot succes,

gevolgd door Happy m@il. Duizend kilometer tussen jou en mij is haar derde young adultroman.
Slangenkuil David Almond 2012-08-31 Iedere zomer zwerven Liam en Max door de ruige
natuur rond hun dorp in Noord-Engeland. Dit jaar wordt alles anders: ze volgen een kauw en
vinden een baby die is achtergelaten bij een oude ruïne. Raadselachtige gebeurtenissen
volgen elkaar op. Liams leven verandert in een slangenkuil. Hij voelt zich verraden door zijn
oude vrienden. Maar zijn de nieuwe vrienden die hij maakt wel te vertrouwen? Aan het einde
van de zomer gaat Liam de confrontatie aan.
Mijnheer Eekhoorn en de eerste sneeuw Sebastian Meschenmoser 2008 Een eekhoorn, een
egel en een beer hebben nog nooit sneeuw gezien en wachten nu op de eerste sneeuwvlok.
Prentenboek met expressieve zwart-witillustraties met enkele kleuraccenten. Vanaf ca. 4
jaar.
Vertel me drie dingen Julie Buxbaum 2016-06-08 'Vertel me drie dingen' van schrijfster Julie
Buxbaum is een prachtig, grappig en ontroerend jeugdboek voor jongeren vanaf 13 jaar.
Voor liefhebbers van Eleanor & Park van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E.
Smith. Jessie is verhuisd en alles voelt verkeerd: haar nieuwe kakschool, haar nieuwe huis,
haar nieuwe stiefmoeder en haar arrogante stiefbroer. En ze mist haar overleden moeder.
Dan krijgt Jessie een mail van een jongen die zich Iemand-Niemand noemt. Ze mag alles
aan hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie haar vrienden zouden kunnen
worden en waarom ze beter geen vega-burgers uit de kantine kan eten. Al snel wordt
Iemand-Niemand Jessies reddingsboei. Maar wie op school is toch deze mysterieuze

jongen? 'Vertel me drie dingen' is het YA-debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is grappig en
romantisch. 2. Het mysterie over de anonieme mailer zorgt ervoor dat je het in één ruk
uitleest. 3. Ik weet zeker dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E. Smith, auteur van 'Duizend
kilometer tussen jou en mij' en 'De statistische waarschijnlijkheid van liefde op het eerste
gezicht'.
Vrije val / druk 1 Roderick Gordon 2010-03
Dieper Roderick Gordon 2013-07-10 Het avontuur is nog lang niet voorbij voor Will Burrows.
In de zoektocht naar zijn vader moet Will zelfs nóg dieper graven in de verstikkend warme
en pikzwarte tunnels. En alsof dat al niet erg genoeg is, komt hij achter de snode plannen
van de Styx, die niet alleen de ondergrondse wereld zullen beïnvloeden¿ En dan is er ook
nog zijn zusje dat zich steeds vreemder gedraagt, wat is zij van plan? En aan wiens kant
staat zij eigenlijk?
The Darkest Star Jennifer L. Armentrout 2019-07-09 ‘The Darkest Star’ is het eerste deel in
de Origin-serie van Jennifer L. Armentrout, die zich afspeelt in hetzelfde universum als de
Lux-serie. In ‘The Darkest Star’ komt de jonge Evie in contact met de buitenaards knappe
Luc. Bij die ontmoeting denkt Evie in eerste instantie dat Luc ‘gewoon’ een Luxen is. Maar al
snel komt ze erachter dat hij nog veel machtiger, invloedrijker en gevaarlijker is dan dat.
En... ze valt als een blok voor hem. ‘The Darkest Star’ is een fantasyverhaal vol romance en
suspense, met ook nog die heerlijke Armentrout-humor. ‘Lux is absoluut een van mijn favo
series aller tijden! Stiekem zou het van mij nog wel een vervolg mogen krijgen...’

KwanteinWonderland.com
Romeo Blue Phoebe Stone 2015-04-28 The eagerly anticipated follow-up to Phoebe Stone's
instant classic, The Romeo and Juliet Code. When Flissy Budwig's parents first dropped her
off in Bottlebay, Maine, she hated everything about it. She hated the big gloomy house she
was to live in. She hated meeting her long-lost and highly eccentric Bathburn relatives. Most
of all, she hated knowing that she was safe in America while her parents faced the guns of
WWII in Europe. Especially when she discovered her parents were spies. Especially when
she learned her parents were missing. But a year has passed now, and Flissy has grown to
love life in Bottlebay and grown to love Derek, the boy the Bathburns have adopted. Then a
man claiming to be Derek's true father arrives, and soon he's asking all sorts of strange
questions. Flissy has a nose for trouble. Has Derek's new father come to take him away from
Flissy forever...or is there something even more sinister afoot in Bottlebay, Maine? Secrets,
spies, and sleuthing abound in this charming follow-up to Phoebe Stone's The Romeo and
Juliet Code.
Het Mayamysterie James Rollins 2013-07-31 Jake en Kady's ouders zijn spoorloos
verdwenen in Mexico. Nooit heeft iemand meer iets van ze gehoord. Dan ontvangen Jake en
Kady een mysterieuze envelop met daarin twee notitieboekjes en een gebroken Mayamunt.
Wanneer ze een Maya-tentoonstelling bezoeken gebeurt het: na een magisch moment
belanden zij in de prehistorische jungle. Maya's voeren er strijd tegen de Schedelkoning, die
zich alleen als schaduw vertoont. Jake en Kady doen vreemde ontdekkingen. Ze vinden het
horloge van hun vader, maar de wijzers lopen achteruit... Zijn hun ouders nog in leven? En,

hoe komen ze ooit terug in hun eigen tijd? Maar vooral: waarom achtervolgt de
Schedelkoning Jake en Kady? Een ijzingwekkend spannend avontuur in de sfeer van
Indiana Jones. James Rollins is een New York Times bestsellerauteur. Zijn grote interesse
voor archeologie deelt hij met Jake Ransom. James bezit zijn eigen Curiositeitenkabinet met
daarin een 100.000 jaar oude mammoetslagtand. Het Mayamysterie is zijn eerste jeugdboek.
Eerste steen rechts Darynda Jones 2012-07-09 De stoere en sexy Charley Davidson is een
privédetective met een bijzondere gave: ze kan doden zien. Daarom wordt ze regelmatig
ingeschakeld om moorden op te lossen. Maar de laatste tijd is er nog iets anders aan de
hand: regelmatig krijgt Charley in haar dromen bezoek van een knappe, mysterieuze jongen.
Wat hij met haar doet is met geen pen te beschrijven. Wie is hij? En leeft hij echt of is hij ook
een dolende geest? Charley weet niet wat ze op het spel zet als ze zich aan hem overgeeft,
maar hem weerstaan kan ze ook niet! Darynda Jones won met Eerste steen rechts de
Golden Heart® voor de Beste Paranormale Roman. Haar debuut vormt de start van een
driedelige serie, waarin Charley Davidson de hoofdrol speelt. Tweede steen links is het
volgende deel en verschijnt in 2013 in Nederland. Darynda woont in New Mexico, samen
met haar man en hun zoontjes.
Liefde & gelato Jenna Welch 2016-07-05 Naar Italië ga je voor liefde en gelato, maar soms
vind je meer dan dat... Lina brengt de zomer door in Toscane, maar aanvankelijk is ze niet
erg in de stemming voor de Italiaanse zon en het prachtige landschap. Eigenlijk is ze er
alleen maar omdat het haar moeders laatste wens was dat ze naar Italië zou gaan om haar
vader te leren kennen. Maar welke vader laat nou zestien jaar lang niets van zich horen?

Alles wat ze wil is zo snel mogelijk weer naar huis gaan. Maar dan krijgt ze een dagboek in
handen, waarin haar moeder schrijft over haar tijd in Italië én haar geheime liefde. Vanaf de
eerste pagina is Lina gefascineerd en wil ze de geheimen van het dagboek ontrafelen.
Daarvoor heeft ze wel wat Italiaanse hulp nodig. Enter buurjongen Lorenzo... Een prachtig
verhaal waarin twee liefdesgeschiedenissen op een geraffineerde wijze met elkaar worden
verweven. 'In Liefde & gelato word je verwend met heerlijke, verleidelijke beschrijvingen van
Renaissancearchitectuur en Italiaans eten.' - Kirkus 'Een tripje naar Toscane? Geheime
liefdes, kunst én Italiaanse ijsjes? Verkocht!' - Waiting on Wednesday
Abels eiland William Steig 1978 Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en moet al
zijn talent gebruiken om in leven te blijven.
Gebroken soep J. Valentine 2009-09-20 Het was niet van mij. Ik had het niet laten vallen,
maar de jongen zei van wel. Hij stond daar met zon ik-weet-het-gewoon-zeker gezicht. Ik
lachte erom, maar vanbinnen voelde ik me een idioot. Ik had geen idee dat er iets
belangrijks was gebeurd. Bij Rowan Clark thuis is niets zoals het zou moeten zijn. Haar
oudere broer Jack is verongelukt, haar vader is vertrokken en haar moeder is sindsdien
zwaar depressief. Rowan probeert zo goed als het gaat voor haar jongere zusje te zorgen,
en voor de buitenwereld verborgen te houden dat alles verkeerd gaat. Maar dat lukt steeds
minder goed. Wanneer ze op een dag in de supermarkt in de rij staat, tikt een onbekende
jongen op haar rug. Hij geeft haar een negatief, dat ze volgens hem heeft laten vallen.
Rowan weet van niets, maar neemt de foto uiteindelijk toch aan, omdat ze geen
opschudding in de supermarkt wil veroorzaken. Op de foto ziet ze vaag een wijdopen mond.

Wanneer de foto wordt afgedrukt, schrikt Rowan: op de foto staat haar overleden broer Jack,
breed lachend. Rowan gaat op zoek naar de jongen die haar het negatief gaf. Hij leert haar
om weer van het leven te genieten. Jenny Valentine is in haar jeugd om de twee jaar
verhuisd. Ze studeerde Engelse Literatuur en heeft veel verschillende banen gehad. Ze is
getrouwd met een singer/songwriter en heeft twee kinderen. Haar debuut Op zoek naar
Violet Park werd bekroond met de Guardian Childrens Fiction Prize.
Verleidelijk Cecily von Ziegesar 2011-12-12 Toen Jenny Humphrey een misdaad bekende
die ze niet had begaan - de brandstichting waardoor de Miller Farm volledig uitbrandde dacht ze dat haar leven op Waverly Academy voorbij was. Maar als op het laatste moment
blijkt dat ze toch niet wordt geschorst, is ze het gesprek van de dag. Iedereen wil weten wie
Jenny heeft gered, en daarom maakt ze een plan: op het jaarlijkse gemaskerde bal voor
Halloween zal ze onthullen wie haar geheime aanbidder is. Callie Vernon weet wel wie haar
prins op het witte paard is: Easy Walsh. Toen hij ontdekte dat zij en Tinsley Carmichael
hebben geprobeerd Jenny van school te laten trappen, dumpte Easy haar ter plekke. Nu
verkleedt Callie zich als Assepoester in de hoop zijn hart terug te winnen... Iedereen hoopt
op een sprookjesachtig einde. Maar er kan maar één it-girl zijn!
The Romeo and Juliet Code Phoebe Stone 2012-05-01 A sudden trip to a seaside house. A
boy with brown sugar eyes. And then , a mysterious letter.Felicity's glamorous parents have
a secret. When they leave her with distant relatives in Maine, far away from the battles of
WWII, Felicity hopes they won't be gone for long. Her new Uncle Gideon hides things. Her
Aunt Miami is star-crossed. And Derek, a kid her age, refuses to leave his room.But Felicity

needs Derek's help. Gideon is getting coded letters from Felicity's parents, and she's sure
they're in trouble. Can Felicity crack the code, heal the family and save her parents, all while
surviving her first crush? It's a tall order for a small girl, but Felicity is up for the challenge.
De zusjes / druk 1 Lori Lansens 2006 In een Canadees dorp groeit een Siamese tweeling op
die met hun hoofd aan elkaar vergroeid is.
De laatste zomer van de krijgers des doods / druk 1 Francisco X. Stork 2011 Twee 17-jarige
jongens, de een doodziek, de ander vervuld van wraak, zijn door omstandigheden
gedurende enkele zomerweken op elkaar aangewezen.
Nemesis Philip Roth 2011-10-31 In een door tropische hitte bevangen Newark woedt een
schrikbarende epidemie, die de kinderen van de stad bedreigt met verlamming, invaliditeit en
zelfs met de dood. Dat is het onderwerp van Philip Roths schokkende, hartverscheurende
nieuwe roman: de gevolgen van een polio-epidemie voor een hechte gemeenschap in de
zomer van het oorlogsjaar 1944. De hoofdpersoon van Nemesis is speelplaatsleider Bucky
Cantor, een vitale, plichtsgetrouwe man van drieëntwintig, speerwerper en gewichtheffer,
verknocht aan zijn pupillen en ontgoocheld omdat zijn bijziendheid hem belet samen met zijn
leeftijdgenoten ten strijde te trekken. Roth belicht de dilemma s waarvoor Cantor zich in zijn
dagelijkse leven geplaatst ziet wanneer de polio ook zijn speelplaats treft, en voert de lezer
mee door het hele scala van emoties die zo n epidemie opwekt: angst, paniek, woede,
verbijstering, lijden en verdriet. Heen en weer schakelend tussen het belegerde Newark met
zijn broeierige, muffe straten en het ongerepte Indian Hill, een zomerkamp voor kinderen in
de Poconos, met zijn `van alle smetstof gezuiverde berglucht , beschrijft Roth een integere,

levenslustige man, verwikkeld in zijn eigen stille strijd tegen de epidemie. Liefdevol en
haarscherp laat hij zien hoe Cantor een persoonlijke tragedie tegemoet gaat en wat het
betekent om kind te zijn. De verontrustende vraag die doorklinkt in Roths drie korte romans
van de laatste jaren Alleman, Verontwaardiging en De vernedering hangt ook boven
Nemesis: welke keuzes hebben een noodlottige invloed op de loop van een leven? Hoe
weerloos staat de mens tegenover de macht van het toeval?
Stiefzus Jennifer Donnelly 2020-03-17 De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het
glazen muiltje te passen, maar de prins is met haar knappe stiefzus getrouwd. Nu krijgt ze
één kans om haar lot te veranderen... Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en
prachtige hervertelling van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in deze
fantasy vol girlpower het beroemde sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en
liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou dolgelukkig moeten zijn: ze staat op het
punt met de knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met het glazen
muiltje op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke stiefzus die haar tenen verbrijzelde om
in Assepoesters schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om mooi en lief te zijn, maar
dat maakte haar juist gemeen, jaloers en leeg. Nu krijgt ze één kans om haar lot te
veranderen en te bewijzen wat stiefzussen altijd al wisten: echte schoonheid zit vanbinnen.
Wat behouden blijft Wallace Stegner 2015-02-15 Roman over de levenslange vriendschap
tussen twee echtparen Nawoord Jane Smiley TEN TIJDE VAN DE GROTE DEPRESSIE
ontmoeten twee jonge stellen elkaar voor het eerst. Charity en Sally zijn in verwachting, Sid
en Larry werken beiden aan de faculteit Engels van de Universiteit van Wisconsin. Een

levenslange vriendschap is geboren. Bijna vier decennia lang delen de echtparen lief en
leed. Wat behouden blijft, geschreven vanuit het perspectief van de oude Larry, is een
roman die uitblinkt in stil realisme en een diep mededogen, waaruit de levenswijsheid blijkt
van de auteur, die het boek - zijn laatste roman - op 78- jarige leeftijd schreef. WALLACE
STEGNER (1909-1993) was historicus, milieuactivist en auteur van een bijzonder
omvangrijk oeuvre, waaronder klassieke romans als Angle of Repose (Pulitzer Prize 1972),
The Spectator Bird (National Book Award 1977) en Recapitulation (1979). In 1980 ontving hij
de eerste Robert Kirsch Award, voor zijn bijdrage aan de Amerikaanse letteren. 'Een
wonderbaarlijk boek, geschreven met de wijsheid van ouderen, maar zonder oud te lijken.
Een roman met een immens narratieve kracht' THE INDEPENDENT 'Een magnifiek
gecomponeerde roman die bruist van levenswijsheid' THE WASHINGTON POST
Het programma Suzanne Young 2015-02-20 ‘Voor de lezer die houdt van een dystopie à la
The Hunger Games van Suzanne Collins, is Het Programma van Suzanne Young misschien
wel de beste tip.’ – NRC Handelsblad ‘Met dit krachtige psychologische drama springt Young
tussen alle andere young adults uit.’ – BCCB In de wereld van Sloane is het uiten van echte
gevoelens verboden, depressie onder jongeren is een epidemie en de enige oplossing is het
Programma... Sloane denkt wel twee keer na voordat ze in het openbaar begint te huilen.
Sinds zelfdoding is uitgegroeid tot een internationale epidemie, zou een huilbui haar in het
Programma kunnen doen belanden, de enige bewezen behandelingsmethode. Ze heeft al
een broer verloren, dus Sloane weet zeker dat haar ouders er alles aan zullen doen om haar
in leven te houden. Ze weet ook dat iedereen die het Programma heeft gevolgd terugkeert

met een schone lei: hun depressies zijn verleden tijd, maar hetzelfde geldt voor hun
herinneringen. Omdat ze zowel thuis als op school constant onder toezicht staat, zorgt
Sloane dat ze zo min mogelijk opvalt en verbergt ze haar gevoelens zo goed mogelijk. De
enige bij wie Sloane zichzelf kan zijn, is James. Hij heeft beloofd om ervoor te zorgen dat ze
geen van beiden in het Programma terechtkomen en Sloane weet dat de liefde tussen hen
sterk genoeg is om allerlei tegenslagen te weerstaan. Maar ondanks de beloftes die ze
elkaar maken, wordt het steeds moeilijker om de waarheid te verbergen. Ze worden alle
twee steeds zwakker, depressie ligt op de loer. En het Programma zit hun op de hielen...
‘Een boek om te verslinden: razendsnel geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy
liefdesverhaal.’ – Booklist ‘Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische
liefdesverhalen.’ – Kirkus Reviews
Deep Down Popular Phoebe Stone 2008 In a small, Virginia town, sixth-grader Jessie Lou
Ferguson has a crush on the hugely popular Conrad Parker Smith, and when he injures his
leg and the teacher asks Jessie Lou to help him, they become friends, to her surprise.
Lekker Cecily von Ziegesar 2011-12-12 Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze
it-girl-serie. Het regent non-stop op Waverly Academy, maar voor Jenny Humphrey is de
wereld een en al zonneschijn. Er zijn twee weken voorbijgegaan sinds ze bijna van school
werd gestuurd, en sindsdien is ze de nieuwe it-girl. Maar bij veel macht hoort ook veel
verantwoordelijkheid - en nog meer problemen. De meiden op Waverly Academy zijn
allemaal even mooi, rijk en schaamteloos... maar er kan er maar één de it-girl zijn!
Koningsdochter, zeemanslief Karlijn Stoffels 2005 Bennik trekt door het land en zingt op

begrafenissen. Met zijn liederen vertelt hij het romantische of tragische levensverhaal van de
doden. Vanaf ca. 15 jaar.
Oude vrienden, nieuwe kansen Jane Green Green 2001 De vriendschap tussen een groepje
dertigers komt onder druk te staan door de komst van een oude studievriendin op wie ieder
destijds stiekem verliefd was.
Een zee voor Zoë 2004 Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar overleden
klasgenote Zoë spelen een belangrijke rol in het leven van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.

the-romeo-and-juliet-code-felicity-bathburn-1-phoebe-stone

Downloaded from bluraymaesai.com on September 25, 2022 by guest

