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Het Einde In Zicht W.J. May 2020-08-28 Het Einde In Zicht is het zesde boek van de bestverkochte serie van WJ May, De Kronieken van
Kerrigan. Als het leven niet nog verwarrender kan worden, grijpt het lot in en gooit je een bal die niet te vangen is. Rae Kerrigan zou
extatisch moeten zijn. Ze heeft haar moeder gevonden en Devon heeft toegegeven dat hij niets liever wil dan bij haar te zijn. Behalve dat
Jennifer, haar mentor, iemand was die ze dacht te kunnen vertrouwen en het blijkt dat ze achter Rae aan zat om dezelfde reden als waarom
Lanford haar eerste jaar bij Guilder had geprobeerd te vergallen. Er is nu een nieuw gezicht voor de vijand. Jonathon Cromfield. Behalve dat
hij niet echt nieuw is, of toch wel? Rae moet eerst zichzelf in gevaar brengen om degenen van wie ze houdt te beschermen en net als bij haar
vader zal niemand haar in de weg staan.
Sette, settimanale del Corriere della sera 1998
Een onbeminde vrouw Nele Neuhaus 2016-03-11 Door een lading hagel uit zijn eigen jachtgeweer komt de Frankfurtse hoofdofficier van justitie
op een snelle, maar weinig fraaie manier om het leven. De mooie jonge vrouw die levenloos onderaan een uitkijktoren in de Taunus ligt, heeft
zo weinig verwondingen dat een val eigenlijk niet de doodsoorzaak kan zijn. Hoofdinspecteur van de recherche Oliver von Bodenstein en zijn
nieuwe collega Pia Kirchhoff zijn het met elkaar eens: bij de eerste dode was het zelfmoord, bij de tweede was het moord. Al gauw wemelt het
van motieven en verdachten. Maar wat heeft de officier van justitie de dood in gedreven?
De verkeerde bruid Stephanie Laurens 2012-08-01 Gyles Rawlings, de vijfde graaf van Chillingworth, heeft besloten te trouwen met een echte
lady die hem veel zonen zal schenken, gehoorzaam is, en een oogje dichtknijpt als hij zijn maitresse bezoekt. Francesca lijkt hem een
geschikte keuze, ook al heeft hij haar nog nooit ontmoet. Voor het altaar ontdekt Gyles tot zijn stomme verbazing dat hij de verkeerde bruid
te pakken heeft. Francesca blijkt allesbehalve gedwee.
Raggiungere Il Successo A Scuola Karen Campbell 2017-11-14 Raggiungere Il Successo A Scuola di Karen Campbell Aiutare il Vostro Bambino In
Età Scolare Con La Lettura,L'Ortografia, La Scrittura e La Matematica Lo sapevate che voi come genitori potete effettivamente essere la
differenza tra il vostro figlio che ha successo e che fallisce a scuola? Se il vostro bambino ha difficoltà nella scuola elementare o nella
scuola primaria, allora potete aiutarlo a cogliere le abilità essenziali di base nella lettura, scrittura, ortografia, matematica e i
processi scientifici. Negli ultimi 30 anni Karen Campbell e Katrina Kahler (entrambe insegnanti esperte e consulenti genitoriali) hanno
assistito a centinaia di genitori che volevano aiutare il loro bambino, ma solo non sapevo come. Questo ebook vi darà le strategie e le
attività che sicuramente fanno la differenza per l'apprendimento e formazione futura del vostro bambino. Questo è il 6° Libro di una serie
su come aiutare il vostro bambino, non solo a livello scolastico ma con abilità personali e sociali, l'insegnamento precoce dei neonati, la
comunicazione con i vostri figli, l'educazione della pubertà (senza tutte le cose pesanti del sesso che i ragazzini non hanno bisogno di
sapere), come fare e mantenere amici, come cambiare il comportamento del vostro bambino oggi e come allevare un bambino sicuro, positivo,
forte e concentrato. Tutti questi libri sono uniti in "La Trappola Genitoriale", un must per tutti i genitori. Karen e Katrina sono in una
missione per condividere le loro conoscenze ed esperienze con genitori in tutto il mondo. Vogliono mostrarvi come aiutare il vostro bambino
a raggiungere il loro pieno potenziale e condurre una vita felice e di successo. Nota sull’Autore: Karen Campbell e Katrina Kahler sono
insegnanti premiati (National Inspirational Teaching Award) che hanno insegnato a figli dai 5 ai 13 anni negli ultimi 20 anni. Hanno scritto
una serie di libri di facile lettura sulle Abilità Genitoriali. Gli a
De beslissende zomer Nele Neuhaus 2017-02-02 Een leven zonder paarden kan Elena zich niet voorstellen. Als ze rijdt, vergeet ze alles en
iedereen om haar heen. Het leven op de rijstal van haar ouders zou dan ook perfect zijn, als er geen vijandschap bestond tussen haar familie
en die van Tim. Het valt niet mee om hun liefde geheim te moeten houden. Dan werpt een afschuwelijke gebeurtenis een donkere schaduw over
alles. Uitgerekend Fritzi, het lievelingspaard van Elena, verdwijnt in de nacht. Elena en Tim proberen uit te zoeken wat er is gebeurd, maar
doen een gevaarlijke ontdekking. Ineens staan ze voor de keuze wat er sterker is: hun liefde of de oude haat?
Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 9: Conseguenze... Katrina Kahler 2021-05-12 Julia Jones – Gli Anni dell’Adolescenza: Libro
9: Conseguenze... Questo strepitoso libro per ragazze continua la serie di Julia Jones. In questa aggiunta, il punto di vista di Emmie
Walters viene analizzato parallelamente a quello di Julia, esplorando i pensieri ed i sentimenti di entrambe le ragazze. Il libro si
sofferma sul dilemma di Julia, incerta su chi scegliere tra i due ragazzi che occupano un posto speciale nel suo cuore. Fortunatamente, ora
ha il supporto di Emmie, e quando Emmie decide di rivelarle il suo segreto, Julia comprende immediatamente la ragione del suo strano
comportamento. Quando le ragazze sfruttano un’opportunità inaspettata, le conseguenze delle loro azioni sfuggono presto al loro controllo, e
sono costrette ad affrontare una situazione piuttosto complicata. Questa storia giunge ad una conclusione inaspettata. Che cosa succederà
con Chloe e Davian? Ed Emmie, sarà mai al sicuro? Questo è un altro racconto fantastico per ragazze adolescenti a cui piacciono le storie
ricche di colpi di scena, amicizia, romanticismo e suspense.
Il segreto - Libro Uno Katrina Kahler 2017-12-19 Se sei in cerca di un buon libro per ragazze, sicuramente amerai "Il segeto, Libro 1".
Quando la dodicenne Tess si trasferisce in un nuovo quartiere, prova a fare amicizia con Sam, un ragazzo della sua stessa età che vive nella
casa accanto alla sua. Tess non sa che Sam ha un potere speciale, che deve tenere nascosto a tutti i costi. No, non può leggere nel pensiero
ma è capace di cose che stenta a controllare. Gli altri ragazzi pensano che Sam sia strano e tendono ad evitarlo. Ma l'arrivo di Tess cambia
tutto. Sam non è l'unico a provare interesse per Tess, tuttavia. Quando anche il ragazzo più popolare della scuola, Jake Collins, inizia a
interessarsi a Tess, Sam capisce di non avere nessuna speranza. In seguito, Sam sarà costretto a dare una bella lezione a Jake, i cui atti
di bullismo si stavano facendo intollerabili. Ma cosa succederà quando Sam si spingerà troppo oltre? E Tess, si renderà conto di cosa è
capace Sam? Se ti piacciono i libri che parlano di ragazzi con poteri speciali e ti è piaciuta la serie "Emmie la telepatica", allora amerai
anche questa serie di romanzi. Una nuova eccitante storia, ricca di drammi, suspance, amicizia, cotte adolescenziali e molto altro ancora.
Un libro avvicente che non riuscirai a smettere di leggere.
A scuola di streghe: Libro 5 Katrina Kahler 2019-12-02 La scoperta di un uovo di drago nella foresta porta molti cambiamenti nella vita
scolastica di Molly. Per un'adolescente come lei, è molto difficile avere il compito di tenere il drago nascosto e al sicuro.
All'improvviso, una delle studentesse scopre il segreto di Molly. La aiuterà o denuncerà Molly all'Accademia per non aver distrutto un
drago? Le ragazze tra i 9 e i 12 anni adoreranno il quinto libro di questa serie.
Moederdag Nele Neuhaus 2019-05-01 In zijn huis wordt het lichaam van Theodor Reifenrath gevonden. Wanneer rechercheur Pia Sander en haar
baas Oliver von Bodenstein het huis doorzoeken, stuiten ze vervolgens op menselijke botten, waarna drie vrouwenlichamen worden opgegraven.
Forensisch patholoog Henning Kirchhoff stelt al snel de identiteit van de vrouwen vast. Er zijn enkele opvallende overeenkomsten met een
paar andere zaken, en Pia ontdekt dat de laatste decennia bijna elk jaar rond Moederdag een vrouw is verdwenen. Het is bijna Moederdag, dus
Pia en haar collega’s moeten alles op alles zetten om voor die tijd te achterhalen of Reifenrath achter deze moorden zat, of dat de
moordenaar binnenkort zijn volgende slachtoffer zal maken.
Het woud Nele Neuhaus 2017-06-20 Midden in de nacht gaat in het bos in de buurt van Ruppertshain een caravan in vlammen op. Oliver von
Bodenstein en Pia Sander van de recherche worden opgeroepen om onderzoek te doen naar brandstichting. Dat wordt al snel ook onderzoek naar
moord – in de uitgebrande resten van de caravan wordt een stoffelijk overschot aangetroffen. Kort daarna wordt een doodzieke oude vrouw
vermoord in een hospice. Bodenstein is ontzet; hij kende de vrouw al zijn hele leven. Het onderzoek leidt hem en Pia terug naar de zomer van
1972, toen Bodensteins beste vriend Artur spoorloos verdween. Een trauma dat hij nooit los heeft kunnen laten – en voor velen uit
Ruppertshain te pijnlijk is om te willen bespreken. Het blijft niet bij twee doden. Rust er een vloek op het dorp?
Wit als melk rood als bloed Alessandro d' Avenia 2010-11-29 Leo is een doodgewone zestienjarige jongen, die liever op straat rondhangt met
zijn vrienden dan dat hij op school zit. Tot er een nieuwe docent filosofie voor de klas komt te staan die zijn passie weet over te brengen
op Leo en de andere leerlingen. Hij leert ze intens te leven en hun dromen na te jagen. De droom van Leo heet Beatrice, het meisje dat met
¿haar blik de poorten naar het paradijs kan openen¿. Op een dag verschijnt Beatrice niet meer op school en wordt duidelijk dat ze
ongeneeslijk ziek is. Leo is geschokt en zijn onbezorgde leven schudt op zijn grondvesten. In Wit als melk, rood als bloed weet Alessandro

D¿Avenia binnen te dringen in het hoofd van een puber ¿ de intense emotie, de honger naar het leven en de nieuwsgierigheid naar de liefde.
Elena, een leven voor paarden Nele Neuhaus 2020-11-11 Paarden zijn Elena's wereld. En de rijstal van haar ouders is haar leven. Vol liefde
zorgt ze voor haar paard Fritzi, die als veulen zwaar gewond is geraakt en door haar ouders is afgeschreven. Met haar beste vriendin Melike
en Tim traint ze hem op een geheime plek ergens in het bos. Tim, die haar hart sneller doet kloppen, maar uitgerekend de enige jongen is met
wie ze nooit samen zal mogen zijn. Want tussen de familie van Elena en Tim heerst een jarenlange vijandschap. Als Elena probeert te
ontdekken wat er in het verleden is gebeurd en waarom ze elkaar zo haten, komt ze een donker geheim op het spoor... Eerste deel in een Young
Adult paardenserie, van de bekende thriller auteur Nele Neuhaus.
Diario di una ragazzina quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops! Bill Campbell 2016-08-11 Ciao a tutti, ragazzini e ragazzine “quasi fighi”.
Qualcuno di voi potrebbe aver già letto “Diario di una ragazzina “quasi figa” - La mia nuova scuola”. Ma vi siete mai chiesti per quale
motivo Maddi sia stata costretta a lasciare la scuola? Cosa può essere successo di tanto grave? In questo libro incontrerete una Maddi un
po’ più giovane e meno saggia e scoprirete cosa le è capitato nella sua vecchia scuola (prima che fosse costretta a lasciarla). "Diario di
una ragazzina quasi figa - Vi presento Maddi. Ooops!" è un libricino divertentissimo per ragazzini e ragazzine dagli 8 ai 12 anni. Maddi non
è una ragazzina "figa", ma nemmeno una cervellona. È divertente e tende spesso a cacciarsi nei guai. Seguite Maddi in tutte le sue
avventure! Speriamo apprezzerete il prequel della fortunata serie "Diario di una ragazzina "quasi figa"! I ragazzini “quasi fighi” spaccano!
De stof in haar handen Bianca Pitzorno 2020-07-07 Sardinië, begin twintigste eeuw. Een jonge naaister strijdt voor haar dromen in een
wereld die gedomineerd wordt door mannen. Sardinië, begin twintigste eeuw, de tijd dat alle kledingstukken nog op maat gemaakt worden. Een
meisje leert alle kneepjes van het vak van haar grootmoeder: van zomen tot het aanbrengen van veters en knoopsgaten. Daarna begint ze als
naaister aan huis te werken om zo haar eigen geld te verdienen. Haar naaimachine is haar weg naar vrijheid. In elk huis, tijdens het
opmeten, het knippen, het naaien, luistert ze naar de verhalen van eigengereide vrouwen om haar heen: de eigenzinnige Esther, die paardrijdt
als een man en natuurkunde studeert, de vrijgevochten Amerikaanse Lily Rose die een pistool in haar korset verstopt en de hebzuchtige zussen
Provera. In De stof in haar handen strijdt een jonge vrouw voor haar onafhankelijkheid en voor haar dromen, in een wereld die gedomineerd
wordt door mannen.
Diario di un ragazzino quasi figo B Campbell 2018-06-13 Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni... Ciao, mi chiamo AJ...beh, veramente il
mio nome è Arthur. Questa è la mia storia. Non sono figo, sono una via di mezzo, un normale ragazzo di prima media. Il mio migliore amico è
Mike e il mio peggior nemico è Cedric. Non ditelo a nessuno ma mi piace molto una mia compagna di scuola e non vado d'accordo con mia
sorella. Mia madre è una istruttrice di fitness e mio padre è un agente immobiliare. Se vi è piaciuto il “Diario di una ragazzina quasi
figa”, vi piacerà anche questo. Bill Campbell ha scritto entrambi i libri e sapete quanto è divertente! Questo libro è adatto solo ai
maschi? MA NO! Va bene per i ragazzi e le ragazze che amano le storie divertenti, quelli che non sono superfighi ma non sono neanche
imbranati o rammolliti. Sì, vuol dire che questo libro è per TE!
Emmie la telepatica - La mia nuova vita Volume 1 Katrina Kahler 2017-11-14 Emmie è una dodicenne dotata di un potere speciale; sua madre lo
definisce un dono, ma lei non è per niente d’accordo: essere telepatica non è divertente come si potrebbe pensare e si trova costantemente
nei guai. A scuola tutti sono spaventati dai suoi poteri e la evitano. I continui traslochi, cambi di scuola e gli inutili tentativi di
farsi degli amici la fanno sentire sempre più sola. Ma quando lei e sua madre si trasferiscono a Carindale, Emmie conosce Millie Spencer e
tutto cambia. Emmie non ha mai avuto una migliore amica e sente che finalmente le cose stanno andando per il verso giusto. L’incontro con
Jack, un amico di Millie, rende la situazione ancor più emozionante, soprattutto quando Emmie si accorge di non riuscire a smettere di
pensare a lui. Ma si verificano strani eventi e quando Julia Jones, una vecchia amica di Millie, riappare all’improvviso, il mondo di Emmie
si capovolge. Riuscirà a usare le sue capacità di telepatica per aiutare Julia o si troverà in guai peggiori che mai? Se ti è piaciuto “Il
diario di Julia Jones”, “Emmie la telepatica” è la serie che fa per te. Questi emozionanti libri per ragazze sono ricchi di colpi di scena,
drammi, romanticismo, amore, amicizia e molto altro ancora. Ti terrà incollata dalla prima all’ultima pagina e di sicuro diventerà una delle
tue serie preferite!
Il diario di Julia Jones - Cambiamenti - Libro 6 Katrina Kahler 2020-06-17 Tutto è perfetto nella vita di Julia! Ha il fidanzato migliore
al mondo. Una miglior amica fantastica. Il suo gruppo rock è incredibile! Ha quasi terminato la scuola media e non vede l’ora arrivi la
cerimonia dei diplomi. Cosa potrebbe mai andare storto? Cosa potrebbe sconvolgere la vita di Julia? Hai mai avuto la sensazione che qualcuno
fosse ossessionato da te? All’inizio pensi sia tutto il frutto della tua immaginazione...ma poi realizzi che qualcosa non va. La situazione
inizia ad essere preoccupante e non sai bene cosa fare.... Scopri come l’ha affrontata Julia. E certe volte non importa quanto tu sia
felice, quanto la tua vita sia perfetta...le cose cambiano. Cambiamenti che pensi distruggeranno la tua vita “perfettta”. Il diario di Julia
Jones, Libro 6 - 'Cambiamenti' sarà un tocco al cuore, ti farà venire i brividi e sentirai le farfalle nello stomaco. Un’altra favolosa
aggiunta alla serie “Il Diario di Julia Jones” che tutti i fan di Julia Jones ameranno sicuramente!
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 5: IL TRADIMENTO Katrina Kahler 2020-11-17 A causa di uno sbaglio da lei commesso, Julia
viene rimandata a casa dal campo scuola, una cosa a dir poco devastante, ma non si aspetta certo quello che accadrà in seguito. E non
avrebbe nemmeno potuto prevedere l’improvviso vortice di emozioni e sentimenti in cui si sarebbe ritrovata. Trovandosi alle prese con un
dilemma di proporzioni epiche, è incerta sulla scelta migliore da fare. Ma la ruota sembra poi girare a suo favore e rincontrerà una vecchia
conoscenza del passato, che nessuno si aspettava di rivedere. Questo libro si sviluppa fino a giungere ad una conclusione drammatica e vi
farà continuare a chiedervi cosa accadrà in seguito. Si tratta di un’altra aggiunta alla serie, ricca di suspense, piena di drammi e
romanticismo, un libro fantastico per le ragazze adolescenti dai 13 anni in su.
Diario di una Super Girl Libro 1 Alti e bassi dell’essere Super Katrina Kahler 2017-10-18 Lia ha sempre pensato di essere una dodicenne
come le altre. La sua vita è fatta dei tipici alti e bassi della sua età: gli amici, gli allenamenti di lacrosse, una valanga di compiti, le
bulle della scuola. Ma le cose stanno per cambiare! Alla vigilia del suo tredicesimo compleanno, Lia fa infatti una scoperta sensazionale: è
l’ultima di una stirpe di super donne. All’apparenza sembra una ragazzina normale, simile in tutto e per tutto alle sue coetanee, in realtà
è dotata di straordinari superpoteri, che si manifesteranno proprio appena compirà i fatidici 13 anni! Il lato positivo di questi
SUPERPOTERI è avere la forza di cento persone, il lato negativo è... Venite a scoprirlo! Libro per ragazze, età 9-12 anni
ANNO 2021 FEMMINE E LGBTI SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv
esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se
sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano
fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Zo was Auschwitz Primo Levi 2016-04-29 Na de Tweede Wereldoorlog maakte Primo Levi de wereld op indringende wijze deelgenoot van zijn
oorlogservaringen. Met zijn aangrijpende verhalen en getuigenissen zorgde hij ervoor dat de Jodenvervolging niet vergeten werd. Als
kampoverlevende mocht hij niet zwijgen; erover schrijven was voor hem een morele en wettelijke plicht. In Zo was Auschwitz worden zijn nooit
eerder gepubliceerde getuigenissen gebundeld, samen met zijn Auschwitz-rapportage. Sommige teksten zijn zeer gedetailleerd, andere zijn
verhalender van toon, bijvoorbeeld de getuigenis waarin Levi een medegevangene beschrijft, en een brief waarin hij schetst hoe de oorlog
voor hem verliep vanaf de eerste rassenwetten in 1938. In de heldere, aangrijpende stijl die we kennen van de literaire klassiekers Is dit
een mens en Het respijt, schrijft Primo Levi met Zo was Auschwitz een mozaïek van aangrijpende herinneringen en kritische reflecties die van
onschatbare historische waarde zijn.
La nuova ragazza Katrina Kahler 2021-05-14 La nuova ragazza - Libro 2: Un gran bel guaio Il futuro di Alexa, la nuova vicina delle gemelle,
è sospeso a un filo. Per lei è difficile inserirsi. Le gemelle decidono di dare ad Alexa una seconda possibilità, ma dopo il comportamento
inaspettato di Casey, la situazione sfugge al controllo. Messa in mezzo da Ronnie, Alexa non sa bene da che parte stare. Si lascerà
trascinare da Ronnie? O riuscirà a farsi valere e a decidere di testa sua? Davanti a questo gran bel guaio come reagirà Alexa? Dovrai
leggere fino alla fine del libro per scoprire cosa accadrà alla nuova ragazza che ha sconvolto il mondo delle gemelle. Un nuovo fantastico
libro per ragazze e per tutte le fan della serie Gemelle.
Is dit een mens Primo Levi 2015-09-15 ‘Levi is een humanist, die in staat was gebleken onder de allerergste omstandigheden zijn waardigheid
te behouden.’ NRC Handelsblad De Joods-Italiaanse verzetsstrijder Primo Levi trok in 1943 de bergen in, maar hij werd al na enkele maanden
gepakt en naar Auschwitz gedeporteerd. Als een van de weinigen overleefde hij die hel en keerde hij terug en schreef, aanvankelijk uit een
chaotische, blinde drang, Is dit een mens. In dit boek beschrijft hij in heldere taal en nuchter het leven in het kamp, de angst, de honger,
de pijn, de ontberingen, de verschrikkingen. Het wordt terecht als een van de klassieke getuigenissen over de Jodenvervolging beschouwd. In
de pers ‘Wat Primo Levi kon, was de afgrijselijkste en grootste misdaad in de moderne geschiedenis, de Holocaust, van binnenuit zo
beschrijven, dat hij recht doet aan de complexiteit ervan. Hij heeft de morele autoriteit om dat te doen, hij is een geniaal schrijver en
hij heeft het zelf meegemaakt.’ Louis Theroux, in de Volkskrant ‘Een van de meest indrukwekkende getuigenissen van het leven in het

naziconcentratiekamp Auschwitz.’ Nederlands Dagblad
Leven na leven Kate Atkinson 2013-08-15 Stel dat er niet alleen tweede kansen waren, maar derde kansen, vierde kansen, een oneindige
hoeveelheid kansen om je leven te herhalen totdat je het eindelijk goed deed. Zou je dat wel willen? In een koude, besneeuwde nacht in 1910
komt bankiersdochtertje Ursula Todd ter wereld in een lommerrijke buitenwijk van Londen dood. In diezelfde koude, besneeuwde nacht komt
Ursula Todd ter wereld, schreeuwt lang en hard, en begint aan een leven dat, om het zachtjes uit te drukken, heel ongewoon zal blijken. Want
terwijl ze groeit, gaat ze ook dood, herhaaldelijk, op verschillende manieren. Tegelijkertijd nadert de tweede grote oorlog van de eeuw. Kan
Ursula, gezegend door een schijnbaar oneindige hoeveelheid levens, de wereld redden van de onvermijdelijke neergang? En als ze dat kan zal
ze het ook doen?
JULIA JONES – Gli Anni dell’Adolescenza - Libro 6: SENZA TREGUA Katrina Kahler 2021-01-18 Julia Jones Gli Anni dell’Adolescenza: Libro 6...
In questo racconto ricco di drammi e suspense, Julia tenta di affrontare tutte le sfide sul suo cammino. È stata tradita dalla sua miglior
amica Millie e, come se ciò non bastasse, ogni probabilità di riaccendere la fiamma con Blake sembra essere oramai completamente perduta.
Fortunatamente, avrà la possibilità di distogliere la mente da questi problemi grazie ad un turno di prova per un nuovo lavoro come
assistente alle vendite e all’invito ad andare a dormire a casa di Emmie. Tuttavia, un confronto inaspettato comporterà ulteriori tumulti e
angoscia e presto Julia scoprirà di essere vittima di una nuova forma di bullismo. Chi potrebbe essere il responsabile di quel gesto? E
perché mai l’avrebbe fatto? Questo favoloso libro per adolescenti vi terrà incollati alla sedia, con la curiosità di scoprire come andrà a
finire. È una storia ricca di colpi di scena inaspettati e risvolti imprevisti che piacerà ad ogni fan della serie di Julia Jones.
Gemelle - Libro 6 Katrina Kahler 2022-03-08 In questo emozionante libro della serie Gemelle, la suspense continua. Casey e Ali si trovano
ad affrontare a fatica una situazione di confusione emotiva e scoprono entrambe di aver bisogno della sorella per superarla. Scoprono anche
che le loro scelte precedenti hanno portato a conseguenze disastrose potrebbero doverne pagare il prezzo. Verranno scoperte una volta per
tutte? E che fine ha fatto Jake, il ragazzo al quale nessuna delle due riesce a smettere di pensare? Riusciranno ad avere il finale da
favola che sperano segretamente? Tutte queste domande troveranno risposta mentre il dramma continua, in un crescente turbinio di suspense.
Questo è un altro magnifico libro per ragazze e un favoloso proseguimento della serie.
I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 La Scoperta Katrina Kahler 2018-03-17 I Viaggiatori nel Tempo Libro 1 - La Scoperta è una nuova ed
eccitante serie su di una dodicenne che scopre una scatola in soffitta che le cambierà la vita per sempre. Con l'aiuto del fratello
maggiore, Oliver, e della sua migliore amica, Kate, Holly riuscità a viaggiare verso un altro luogo e un altro tempo. Tutte le grandi
avventure poertano però a qualche conseguenza e questo gruppetto di ragazzi non è per nulla preparato a quello che li aspetta. Insieme a
questa scoperta Holly deve anche aver a che fare con i ragazzi più popolari della scuola, una in particolare, il cui intento è rendere la
sua vita miserabile. E quando Zac, il ragazzo più carino della classe inizia a mostrare qualche attenzione verso Holly, tutto il suo mondò
verrà rivoltato. Questo è un viaggio pieno di suspence che vi terrà incollati alla sedia, chiedendovi cosa accadrà a breve. È un altro
favoloso libro per ragazze dai 9 ai 12 anni, uno di quelli che sicuramente diventeranno un favorito.
De tuin van de familie Finzi-Contini Giorgio Bassani 2015-06-04 Aan de rand van Ferrara ligt een vervallen villa, omringd door een grote,
parkachtige tuin, waar de geheimzinnige Finzi-Contini’s wonen. Ze beschikken er over een kleine eigen synagoge, een bibliotheek en een
tennisbaan. Als de plaatselijke tennisclub joden begint te weren, besluiten de Finzi-Contini’s hun privétennisbaan ook voor hun stadsgenoten
open te stellen. En zo raakt de verteller van de roman, een joodse gymnasiast, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog plotseling in de
ban van de verlichte, weelderige droomwereld van professor Finzi-Contini en zijn verleidelijke dochter Micòl. Alle romans van Giorgio
Bassani (1916-2000) spelen zich af in het stadje Ferrara, en doordat zijn personages in verschillende verhalen terugkeren, wordt zijn werk
als één geheel gezien. De tuin van de familie Finzi-Contini (1962) geldt als het beste van Bassani’s beroemde verhalen over Ferrara tijdens
de duistere jaren voor de Tweede Wereldoorlog.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het even belangrijk
als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in het
Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop
zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende
relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en
opent vele Amerikanen de ogen voor de onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve
McQueen en werd geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen Oscars,
waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Het verlangen te zijn als alle anderen Francesco Piccolo 2017-08-15 Het verlangen te zijn als alle anderen is een Bildungsroman waarin de
hoofdpersoon de band tussen hemzelf en de wereld probeert te begrijpen. Terugkijkend begon het voor de verteller toen hij als negenjarige op
een avond een park in een Italiaanse stad binnensloop. Daar overviel hem het besef dat tienduizenden anderen voor hem in het park hadden
rondgeslenterd, dat hij een van velen was, dat hij deel uitmaakte van een groter geheel, en dat ook hij zijn steentje moest bijdragen aan
het heil ervan. Dat is het begin van een verhaal waarin de verteller, ouder en wijzer, terugkijkt op zijn pogingen zich in te zetten voor de
wereld om hem heen, maar tegelijk op afstand wilde blijven. Waar lag voor hem de grens? In hoeverre zijn die gebeurtenissen in de wereld om
hem heen van invloed geweest op de loop van zijn eigen leven? Met aanstekelijke ironie en in een sprankelende stijl vertelt Piccolo in deze
diepzinnige roman over collectiviteit en individualisme. Over platvloersheid en het streven naar het hogere. Over principes en de
verantwoordelijkheid voor de keuzen die wij maken.
Cattive ragazze - Libro 1: La mia nuova sorellastra Katrina Kahler 2018-08-01 Libro drammatico per ragazze di 9-12 anni. Questa è la storia
di Remmy, una ragazzina di 12 anni che attraversa il paese con sua madre per iniziare una nuova vita. Remmy è eccitata all'idea di avere una
sorellastra...ma Sandy non la pensa allo stesso modo. E quando arriva Remmy, insieme alle proprie amiche, farà del suo meglio per farla
sentire triste ed emarginata. Con l'aiuto di Amelia e Charlie (il ragazzo più carino della scuola), Remmy cercherà in ogni modo di fermare
quei continui atti di bullismo così crudeli. Le ragazze adoreranno questo libro! Segui il viaggio di Remmy mentre lotta per riprendere in
mano la propria vita e farsi accettare.
Cattive Ragazze Katrina Kahler 2020-09-02 Beh, dopotutto l'idea della telecamera non è stata così intelligente!!!! Sandy e Remmy sono in un
mucchio di guai, non solo con il preside, ma anche con i loro genitori che sono davvero delusi! Verranno mai perdonate e i loro amici le
abbandoneranno per essere state così sciocche? La notizia del campeggio della scuola rallegra le ragazze...tutti in classe ne sono super
emozionati. Sfortunatamente, Remmy finisce con un gruppo di ragazze che non sarebbero state la sua prima scelta. Ma decide che finché
Bridget sarà con lei tutto andrà bene. Inoltre, ci sarà anche Charlie. Sfortunatamente, una delle ragazze crea dei problemi! Chi ne è
responsabile? Che cattiveria prepara? Scaricate questo libro per scoprirlo.
Opere: Racconti sparsi editi e inediti, (Quaderno Bonalumi), (Diario), Testi teatrali, Progetto di sceneggiatura cinematografica, Favole,
Epigrammi Beppe Fenoglio 1978
Ik ben Polleke hoor! Guus Kuijer 2002 Pollekes opa, van wie ze zoveel hield, is gestorven; gelukkig helpt haar vriendin Consuela haar om
haar verdriet te verwerken met Mexicaanse rituelen rond de dood. Vanaf ca. 10 jaar.
De leeglopers Giovanni Verga 2009-10-31 `Plotseling was het zo donker geworden dat je geen hand voor ogen meer zag. Alleen de golven die
vlak langs de Voorzienigheid joegen, lichtten op alsof ze ogen hadden en de boot wilden opslokken. Niemand durfde nog een woord te zeggen,
midden op die zee die ziedde tot zover het oog reikte. `Als je het mij vraagt, zei Ntoni opeens, `gaat vanavond onze hele vangst naar de
duvel. `Hou je mond! zei zijn grootvader, en zijn stem in de duisternis deed zijn kleinzoons op hun bankje ineenkrimpen. Je hoorde de wind
gieren in het zeil van de Voorzienigheid en de schoten jankten als gitaarsnaren. Ineens begon de wind te fluiten als de stoomtrein die boven
Trezza uit het gat in de berg tevoorschijn komt, en toen kwam er uit het niets een vloedgolf aanrollen die de Voorzienigheid deed kraken als
een zak walnoten en haar de lucht in gooide. Sicilië, ten tijde van de Italiaanse eenwording: schipbreuk, faillissement, dood en cholera
zijn slechts een paar van de rampen waardoor de familie Leegloper wordt getroffen. Giovanni Verga verhaalt op realistische en ontroerende
wijze van alle tegenslag waarmee de arme vissers in het dorpje Trezza te kampen hebben en schetst daarnaast met een vaak uiterst
humoristische ondertoon het reilen en zeilen van de dorpsbewoners met al hun eigenaardigheden.
Dagboek van een submissive Sophie Morgan 2012-10-25 Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde vrouw die werkt als journaliste. Wanneer ze
de overrompelende James ontmoet, staat haar eerder zo standvastige wereld op zn kop. James roept dingen in haar op waarvan ze niet wist dat
ze die in zich had. Hij tast haar grenzen af, gaat er zelfs overheen, en tot haar verbazing windt het haar op. Sophie ontdekt langzamerhand
hoe ver ze bereid is te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde en controversiële autobiografische roman neemt Sophie Morgan geen
blad voor de mond. Dagboek van een submissive is het openhartige verslag van een waargebeurd liefdesverhaal.
Schaduwmaan Alice Sebold 2010-09-01 Helen was niet van plan haar dementerende moeder te vermoorden, maar voor ze het goed en wel beseft,
heeft ze haar met een stapel handdoeken gesmoord. Spijt heeft ze niet meteen: is het niet beter voor haar moeder om op achtentachtigjarige
leeftijd thuis te overlijden dan nog jaren te moeten wegkwijnen in een verzorgingstehuis? Helen doet haar best de sporen uit te wissen, maar
elk besluit lijkt van kwaad tot erger te leiden en elke handeling voert haar verder terug naar haar jeugd en de gecompliceerde relatie met
haar moeder.

Gemelle Libro 2 Ci hanno beccate! Katrina Kahler 2017-09-03 Libro per ragazze dai 9 ai 12 anni: Gemelle - Libro 2 è la continuazione della
storia entusiasmante e ricca di suspense di due ragazze identiche, che hanno scoperto lo sconvolgente segreto che i loro genitori hanno
tenuto nascosto fin dalla nascita. Ma quando Casey e Ali decidono di utilizzare la loro recente scoperta per divertirsi un po’ al campeggio
scolastico, si scatena una catastrofe. Verranno scoperte o riusciranno a mantenere il loro segreto? Poi, quando Jake Hanley, il ragazzo più
bello della scuola, mostra interesse nei confronti di entrambe, le cose si complicano più che mai. Amerete la continuazione di questa serie
stupenda. Eventi inaspettati, suspense, cotte adolescenziali e amicizie vi intratterranno e vi terranno inchiodati alle pagine per sapere
cosa succederà dopo. Un magnifico libro per ragazze che sarà apprezzato da tutti i giovani lettori.
Mijn naam is Nina David Almond 2012-11-05 Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat
er dit is gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals gedachten
groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit. Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te
vertellen?
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