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Hét debuut van 2021: wereldwijd op alle bestsellerlijsten. Verschijnt in meer dan 25 landen, en de tv/filmrechten werden al voor publicatie verkocht aan
Sony. Meisje A is een fenomeen: het bepalende boek van dit decennium. Lex Gracie wil niet aan haar familie denken. Ze wil niet herinnerd worden aan
haar ouderlijk huis of aan haar bijnaam: ‘Meisje A’, het kind dat ontsnapte. Wanneer haar moeder in de gevangenis overlijdt en het familiehuis nalaat
aan haar kinderen, kan Lex het verleden niet langer negeren. Samen met haar zusje Evie besluit ze de horrorwoning uit hun jeugd om te toveren tot iets
positiefs. Maar eerst moet ze in het reine komen met haar broers en zussen – en de jeugd die ze deelden. Meisje A is een prachtig geschreven en
ongelofelijk indrukwekkende psychologische roman over familiebanden, herinneringen en – uiteindelijk – liefde. ‘Kruipt onder je huid en dompelt je
onder in het verhaal van de bijzondere Lex.’ Opzij ‘Succesdebuut van Google-advocaat.’ De Telegraaf ‘De grootste thriller sinds Gone Girl.’ Elle ‘Een
prachtig geschreven debuut.’ The Guardian ‘Grijpt je vanaf de eerste pagina bij de keel.’ The Bookseller ‘Fantastisch.’ Paula Hawkins, auteur van Het
meisje in de trein ‘Een moderne klassieker.’ Jeffery Deaver5 oktober 13.34 u. Daar staat ze. Eenzaam op het lege perron, in een Franse stad. Niet in
iemands armen. Niet haastig op weg naar de uitgang. Ze staat alleen op het perron, haar koffer naast haar. Tranen stromen over haar wangen. Zo
langzaam dat je ze kan tellen. De trein die haar hier bracht, raast steeds verder weg. Op die trein ligt het enige op heel deze wereld waar Anna nog iets
om gaf: een boek met daarin een envelop met 23 brieven. Dit is het verhaal van twee mensen. Het is een liefdesverhaal. En het is er geen.In hechtenis
van schrijversduo Nicci French, bekend van de Frieda Klein-reeks, gaat over een vrouw die vanuit de gevangenis haar onschuld probeert te bewijzen.
Een thriller vol onverwachte wendingen. In hechtenis is de spannende literaire thriller van het wereldberoemde schrijversduo Nicci French, bekend van
onder andere de Frieda Klein-serie. Tabitha zit vast in een huis van bewaring, beschuldigd van moord op buurman Stuart Rees. Van de bewuste dag
kan ze zich echter haast niets herinneren, ze leed aan een depressie. Toch denkt ze dat ze onschuldig is. Wanneer ze merkt dat haar beoogde advocaat
hieraan twijfelt, besluit ze zelf haar verdediging op zich te nemen. Maar dat blijkt lastig vanuit de cel. Diverse kennissen uit het dorp en haar ex
bezoeken haar in de gevangenis, waardoor ze erachter komt dat Stuart weinig vrienden had en dat zij zelf vanaf het moment dat ze weer in het dorp was
komen wonen met argusogen wordt bekeken. Zou iemand haar de schuld in de schoenen proberen te schuiven of heeft ze het misschien toch zelf
gedaan? Nicci French heeft weer een spannende thriller geschreven, vol onverwachte plotwendingen.Voor het donker thuis is de nieuwste thriller van
Riley Sager, bekend van De laatste meisjes en Mijn laatste leugen. Voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House. Spannend van begin tot eind.
Voor het donker thuis is de razend spannende nieuwe thriller van bestsellerauteur Riley Sager, auteur van De laatste meisjes, Mijn laatste leugen en
Sluit alle deuren. Hoe was het om in dat huis te wonen? Maggie Holt is die vraag wel gewend. Vijfentwintig jaar geleden verhuisde ze met haar ouders,
Ewan en Jess, naar Baneberry Hall, een negentiende-eeuws landhuis in Vermont. Drie weken later waren ze er halsoverkop uit vertrokken; een
traumatische gebeurtenis waarover Ewan later een bestseller zou schrijven. Tegenwoordig knapt Maggie oude woningen op en ze kan zich de
gebeurtenissen van toen nauwelijks herinneren. Ze gelooft ook eigenlijk geen woord van wat er in haar vaders boek staat. Wanneer ze na zijn dood
Baneberry Hall erft, gaat ze terug naar de plek waar het allemaal begon. Ze is van plan om het pand een facelift te geven en te verkopen. Haar terugkeer
wordt met argusogen bekeken door de inwoners, want het kleine stadje is er niet goed vanaf gekomen in haar vaders boek. Zodra Maggie over de
drempel van Baneberry Hall stapt begint ze zich af te vragen of er toch geen waarheid in het boek schuilt. Van Riley Sagers boeken zijn inmiddels ruim
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40.000 exemplaren verkocht in Nederland en België. Voor het donker thuis is de perfecte read voor de fans van Netflix' The Haunting of Hill House.
‘Deze pakkende thriller is een must-read!’ – J.D. Barker ‘Een heerlijk beangstigend boek. Dit moet je lezen wanneer het donker wordt, als de wind huilt
en er in de verte een raam klappert. Zorg dat je dicht bij een lichtschakelaar zit. Die zou je weleens nodig kunnen hebben.’ – Ruth Ware ‘Wederom een
adembenemende hit van Sager.’ – Booklist ‘King of thrillers Sager is terug met een verhaal over een vrouw die terugkeert naar haar ouderlijk huis; een
horrorsetting bij uitstek en goed voor een razendsnelle hartslag en kippenvel.’ – Newsweek ‘Een verslavende thriller.’ – The Washington PostIzzy
O'Neill hier! Straatarme wees, ambitieuze cabaretier en Ongelooflijke Slet, als je de roddelsites tenminste mag geloven Izzy had nooit verwacht dat ze
op haar achttiende het slachtoffer zou zijn van een internationaal online schandaal. Maar als expliciete foto's van haar met de zoon van een politicus
online komen te staan, laten treiteraars niets van haar heel. Gewapend met een enorme bak nacho's en haar beste vriendin Ajita als steun en
toeverlaat, probeert ze het van zich af te lachen. Maar als het dagelijkse slutshaming verergert, leert ze snel dat de wereld tienermeiden niet oké
behandelt. Allesbehalve oké zelfs. Laura Steven is auteur, journalist en scenarioschrijver. Ze heeft een master in Creative Writing en werkt bij een nonprofitorganisatie die vrouwen in de creatieve sector steunt. Met haar tv-pilot Clickbait stond ze in 2016 in de finale van The Sitcom Mission van de
British Comedy Guide. Allesbehalve oké is haar eerste YA-titel.Na Kind van sneeuw vangt Eowyn Ivey in De schitterende rand van de wereld opnieuw
de kou, schoonheid en wreedheid van het afgelegen Alaska, en weeft ze die samen tot een warm verhaal over liefde en verlangen. In de winter van 1885
leidt de gedecoreerde oorlogsheld kolonel Allen Forrester een kleine groep mannen in een expeditie die gedoemd is te mislukken: de Wolverine rivier
af lopen en het uitgestrekte en ongetemde Alaska ontdekken. Alaska is rijk aan goud en andere grondstoffen, maar eerdere expedities liepen uit op
tragedies. Forrester legt zijn buitengewone ervaringen vast in een dagboek, in de hoop dat het als hij niet terugkeert, terecht zal komen bij zijn
zwangere vrouw Sophie. Sophie is achter gebleven in Vancouver, waar ze wegkwijnt en ernaar verlangt om samen met haar man mee te kunnen reizen.
Wat ze echter niet weet, is dat de winter net zo veel van haar zal vergen als van haar man, en dat zowel haar moed als haar geloof zwaar op de proef
gesteld zullen worden.`De vrouw van mijn vader was dood. Mijn moeder zei dat we de auto naar zijn huis moesten nemen om te kijken wat er voor ons
te halen viel. Twee halfzusjes, tieners, trekken door het Amerika van de jaren veertig richting Hollywood en op zoek naar alles. Iris is geboren voor de
schijnwerpers, Eva beperkt zich (maar met liefde) tot het naaien van glitters op de kostuums van haar zus. Een Hollywoodcarrière wordt in de kiem
gesmoord als Iris verwikkeld raakt in een lesbisch seksschandaal. Samen zoeken de zusjes verder hun weg door een prachtig getekend landschap van
grote dromen, schandalen en verraad. Van jazzclubs, fonkelende villa s en, natuurlijk, oorlog. Een prachtig en kleurrijk verhaal met onvergetelijke
personages, toonbeelden van de breekbare, absurde menselijke soort.Anna en Elise zijn onafscheidelijk. Nu ook golden boy Tate voor Anna gevallen
is, lacht het leven haar toe. Een weekje Aruba met haar vrienden wordt één groot feest, tot ze Elise vermoord aantreffen in hun vakantiehuis. De politie
verhoort hen één voor één, en Anna en Tate worden opgepakt. Al snel komt Tate op borgtocht vrij, maar voor Anna begint een nachtmerrie als
hoofdverdachte. Ze moet het proces afwachten in de cel. Hoe kan ze de jury overtuigen van haar onschuld nu alles tegen haar wordt gebruikt? Abigail
Haas groeide op in Sussex, Engeland. Ze studeerde politicologie, filosofie en economie aan de universiteit van Oxford. Tegenwoordig woont ze in Los
Angeles. Verraad is haar eerste YA-thriller. Eerder schreef ze onder de naam Abby McDonald meidenboeken en romans voor volwassenen.Een
razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary
Clinton kan beschikken. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een
verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De
aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er achter de dodelijke samenzwering
zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.Journaliste Heloise
Kaldan zit midden in een nachtmerrie: het artikel waar ze maanden aan heeft gewerkt blijkt gebaseerd op onjuiste bronnen, en de krant is in rep en roer.
Te midden van dit alles ontvangt ze mysterieuze brieven van ene Anna Kiel, die al drie jaar wordt gezocht voor de moord op een jonge advocaat. In de
brieven laat Anna Kiel doorschemeren dat ze Heloise kent, maar Heloise kan zich daar niets van herinneren. Wanneer er nog een moord plaatsvindt,
beginnen zowel de eigenzinnige politieman Erik Schäfer als Heloise in de oude zaak te graven. Heeft Anna Kiel opnieuw toegeslagen, of is er meer dan
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één moordenaar? Waarom leiden alle sporen in de zaak opeens naar Heloise? Is haar eigen leven in gevaar? Lijkbloem is een originele en ijzersterke
misdaadthriller over wraak, rechtvaardigheid en vergeving. Toen het boek in april 2017 in Denemarken verscheen, schoot het onmiddellijk naar de top
van de Deense bestsellerlijsten, waar het maandenlang bleef staan. Anne Mette Hancock (1979) is journalist en schrijfster. Ze woont met haar gezin in
Kopenhagen. Lijkbloem is haar debuutroman. 'Niemand wist wie Anne Mette Hancock was voordat ze ineens aan de top van de bestsellerlijsten
verscheen - de plaats die gewoonlijk wordt ingenomen door grote jongens als Jo Nesbø en Jussi Adler-Olsen.'- BT 'Het is briljant. Een klassiek
crimeverhaal - maar van de bovenste plank.'- AARHUS STIFTSTIDENDE‘Linda Olsson beschrijft met veel schoonheid en precisie de vriendschap
tussen twee zeer verschillende vrouwen, beiden gevangen in het verdriet van hun verleden. Hun band, eerst voorzichtig en kwetsbaar, groeit langzaam
uit tot een sterke vriendschap waarin ze beiden hun verhaal kwijt kunnen en daardoor hun leven weer op orde kunnen krijgen. Subtiel, indringend en
prachtig geschreven.’ – Kim Edwards, schrijfster van Gebroken Licht ‘Natuurlijk en levendig, volkomen overtuigend. Simpelweg betoverend’ – The
New York Times ‘Ontroerend en soms poëtisch.’ – Nederlands DagbladOp menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis,
waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.Stella Grant houdt ervan om controle te hebben. Om haar taaislijmziekte
te beheersen en de mogelijkheid van longtransplantatie te behouden, moet Stella zes stappen afstand houden met alles en iedereen. Het enige waar
Will Newman controle over wil hebben, is het verlaten van het ziekenhuis. Binnenkort wordt hij achttien en kan hij alle apparaten loskoppelen en de
wereld zien. Will is precies waar Stella van weg moet blijven. Als hij alleen al op haar ademt, zou ze haar plek op de transplantatielijst kwijt kunnen
raken. Een van hen zou zelfs kunnen sterven. Afstand: zes stappen. Geen uitzonderingen. Maar plotseling voelt zes stappen niet aan als veiligheid. Het
voelt als een straf. Wat als ze een klein stukje van de ruimte konden stelen die hun kapotte longen van hen hebben gestolen? Zou vijf stappen uit elkaar
echt zo gevaarlijk zijn als het ervoor zorgt dat hun hart stopt met breken?Anna woont met haar vader, haar geadopteerde zusje Claire en de
mysterieuze stalknecht Coop op een boerderij in Californië. Op een dag wordt het geïmproviseerde gezin onverwacht verscheurd door een
traumatische ervaring. Anna vestigt zich in Zuid-Frankrijk waar ze in het verleden van een schrijver duikt. Een verleden dat erg veel lijkt op dat van
haarzelf, Claire en Coop.Een razend spannende psychologische YA-thriller. Volgens Publishers Weekly: 'Een mix van de gemaakte wereld van Gossip
Girl en de psychisch gemankeerde werkelijkheid in Gone Girl.' Geheimen, leugens, verraad én vriendschap brengen het verhaal naar een intrigerend
slot. Een spannend kat-en-muisspel Kate O'Brien is slim. Mooi. Ambitieus. En een leugenaar. Dat moet ook wel als je uit een achterstandsmilieu komt
en iets wilt bereiken in het leven, houdt ze zichzelf voor. Als beursstudent aan een prestigieuze privéschool in New York is ze bijna bij haar einddoel:
Yale. Om haar kansen te vergroten, richt ze haar pijlen op Olivia Sumner, de it-girl van de school. Haar tactiek werkt en de universiteitspoorten staan op
een kier. Kate had alleen geen rekening gehouden met Mark Redkin, het aantrekkelijke maar doortrapte nieuwe bestuurslid van de school. Er ontspint
zich een razend spannend kat-en-muisspel tussen Kate, Olivia en Mark, waarbij hun duistere verleden en verborgen agenda de spelregels
bepalen.Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een
betoverd manuscript opent en ze haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om de
geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die alle regels en wetten zal breken.De serie `Morgen toen de
oorlog begon gaat over een groepje vrienden dat een paar dagen gaat kamperen in de wildernis. Als ze nietsvermoedend terugkeren in de bewoonde
wereld, is alles dramatisch veranderd. Hun land is in oorlog, hun huizen zijn verwoest, hun familie is gevangengenomen. Ze zijn vastbesloten om uit
handen van de bezetter te blijven en hun leven terug te krijgen, en zo verandert hun geheime vallei in een guerrillabasis. Het gevecht om hun toekomst
is begonnen. In `Wachten op het donker lijkt een terugkeer naar de Hell voorgoed onmogelijk. Nu de oorlog de vrienden heeft beroofd van hun
identiteit, ze hun verleden bijna vergeten zijn en ze hun toekomst alleen nog maar met angst tegemoet kunnen zien, begint Ellen de moed te verliezen
hun wereld stort immers in rap tempo in elkaar.Rona Jaffes iconische pageturner verscheen in 1958 en maakte bij verschijnen een enorme indruk.
Sommige lezers waren geschokt, maar de meeste, miljoenen, vonden het fantastisch zichzelf in het verhaal van de vijf jonge, ambitieuze medewerkers
van een New Yorkse uitgeverij te kunnen herkennen. Van alles het beste volgt meisjes als de pas afgestudeerde Caroline, die op de typekamer droomt
van een promotie tot redacteur, April, het naïeve provinciaaltje, dat in een paar maanden tijd transformeert tot een vrouw met wie elke man gezien wil
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worden, en Gregg, de vrijgevochten actrice, die stiekem hunkert naar een huiselijk bestaan. Jaffe volgt hun persoonlijke en zakelijke strubbelingen in
intelligent, meelevend proza, dat tegelijk zo scherp is dat je je eraan kunt snijden.`Ik vertel je dit verhaal over oorlog en over mijn vader en over mijn
geliefde Somalië omdat niemand anders het zal vertellen Jemen, 1935. Jama is een straatschoffie dat met zijn vriendjes de stoffige markten van Aden
afstruint. Wanneer zijn moeder sterft, staat Jama er alleen voor. De oorlog nadert en de fascistische Italiaanse troepen die delen van oostelijk Afrika in
handen hebben, bereiden zich voor op de strijd. Toch besluit Jama op zoek te gaan naar zijn vader, die volgens de geruchten die hem via clangenoten
bereiken ergens in het noorden als chauffeur voor de Britten werkt. En zo begint Jamas opzienbarende reis naar Egypte. Een tocht van ruim 1500
kilometer die hij per kameel, vrachtwagen en trein maar vooral te voet aflegt, en die hem door Somalië, Djibouti en het door oorlog verscheurde Eritrea
en Soedan naar het noorden zal brengen. Hij trekt van de ene gevaarlijke stad naar de andere, vertrouwend op zijn grote netwerk aan clangenoten om
hem onderdak te bieden en de weg te wijzen naar zijn vader, die altijd net een dag of twee reizen buiten zijn bereik lijkt te blijven. Op zijn tocht
ondervindt Jama warme menselijkheid en grote wreedheid als hij belandt in de onverschillige, alles vermalende oorlogsmachine. Zwarte Mamba een
afwisselend grappig, schokkend en hartverscheurend verhaal over ontworteling en familiebanden. Deze roman over een jongen en zijn lange tocht naar
de vrijheid is tegelijk het verhaal van hoe Afrika heeft geleden onder de Tweede Wereldoorlog.Edward St Aubyn is de auteur van de alomgeprezen
roman Moedermelk. In Wat heet hoop volgen we de belevenissen van Patrick Melrose, de hoofdpersoon van Moedermelk, in zijn jonge jaren. Hij
probeert los te komen van de gruwelijkheden uit zijn jeugd met een tirannieke vader en een alcoholische moeder en van zijn verleden als
drugsverslaafde. Van de Provence naar Gloucestershire volgen we Patricks wanhopige zoektocht naar bevrijding te midden van een menigte
omhooggevallen leeghoofden wier smakeloosheid het mikpunt is van zijn meest stekelige en gedenkwaardige spot. Wat heet hoop is een op
autobiografische feiten gebaseerd verhaal over misbruik, verslaving en herstel, en een aangrijpende en hilarische beschrijving van een reis naar de
uiterste grenzen van de menselijke ervaring. Edward St Aubyn is een van de origineelste, intelligentste en geestigste stemmen in de hedendaagse
literatuur.Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder
moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. Katniss Everdeen
woont met haar moeder en haar zusje in het 12e en armste district van Panem. Daar heerst het keiharde regime van het welvarende, brute Capitool. Bij
de jaarlijkse Hongerspelen moeten twaalf jongens en twaalf meisjes in een gemanipuleerde arena de strijd aan gaan op leven en dood. Zo begeeft ook
Katniss zich onder het oog van de hele bevolking in de gemanipuleerde arena. Gevangen in een meedogenloos web van geweld, gemanipuleerde tvbeelden en corrupte politici staat ze voor de vraag: hoe ver ga je om te overleven?Een bijzonder verhaal over het vinden van liefde Een wonder: iets dat
je heel bijzonder vindt, zelfs al is het eigenlijk heel gewoon. Zoals de frietjes van de moeder van Adam die ze samen maakten. Een rariteit: iets
vreemds, of iets dat je aan het denken zet. Zoals de docent van Zayneb die zijn klas maar blijft voorhouden hoe ‘slecht’ moslims zijn. Zayneb, de enige
moslim in de klas, is niet slecht. Ze is kwaad. Als ze geschorst wordt, vertrekt Zayneb naar haar tante in Doha, Qatar. Ze voelt zich schuldig omdat ze
ook haar vriendinnen in de problemen heeft gebracht en ze belooft zichzelf om minder confronterend te worden. Adam heeft multiple sclerose, de
ziekte waaraan hij zijn moeder verloor, en vertrekt ook naar Doha om zijn familie te bezoeken. Hij probeert om zijn diagnose geheim te houden voor zijn
vader en zusje. Zayneb en Adam ontmoeten elkaar op het vliegveld. En dan? Dan volgt er een verzameling van wonderen en rariteiten.Hoe moeilijk kan
het zijn, vraagt Kate zich af. Gewoon een aardige, geslaagde, gedistingeerde man vinden. Toch is ze in drie jaar al drie verloofdes verder. Zou een chic
vakantieresort een betere plek zijn om te zoeken? Haar eerste afspraakjes zijn niet hoopgevend. Ze is dan ook blij als ze in Jake, de onderhoudsman
van het resort, een kameraad vindt bij wie ze haar frustraties kwijt kan. En met wie ze een beetje lol kan hebben. Wel zonde dat hij zo weinig ambities
heeft. Al werkt zijn onbezorgde levensstijl zeker ontspannend! Voor Jake, die Kate in eerste instantie als ijskonijn had weggezet, is het een aangename
verrassing hoe leuk ze in onbewaakte momenten kan zijn. Samen de georganiseerde activiteiten ontvluchten, vindt hij dan ook prima, al moet het daar
wel bij blijven. Vrijheid blijheid, is zijn motto. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en dan wordt het kiezen. Voor het onzekere avontuur van
elkaar of voor de weg die ze ieder hadden uitgestippeld?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
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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
ReviewNarratives of Community draws together essays that examine short story sequences by women through the lenses of Sandra Zagarell’s
theoretical essay, “Narrative of Community.” Reading texts from countries around the world, the collection’s twenty-two contributors expand
scholarship on the genre as they employ diverse theoretical models to consider how female identity is negotiated in community or the roles of women
in domestic, social and literary community. Grouped into four sections based on these examinations, the essays demonstrate how Zagarell’s theory
can provide a point of reference for multiple approaches to women’s writing as they read the semiotic systems of community. While “narrative of
community” provides an organizing principle behind this collection, these essays offer critical approaches grounded in a wide variety of disciplines.
Zagarell contributes the collection’s concluding essay, in which she provides a series of reflections on literary and cultural representations of
community, on generic categorizations of community, and on regionalism and narrative of community as she returns to theoretical ground she first
broke almost twenty years ago. Overall, these essays bring their contributors and readers into a community engaged with a narrative genre that
inspires and affords a rich and growing tradition of scholarship. With Narratives of Community, editor Roxanne Harde offers a wealth of critical essays
on a wide variety of women's linked series of short stories, essays that can be seen overall to explore the genre as a kind of meeting house of fictional
form and meaning for an inclusive sororal community. The book itself joins a growing critical community of monographs and essay collections that
have been critically documenting the rise of the modern genre of the story cycle to a place second only to the novel. But more than simply joining this
critical venture, Narratives of Community makes a major contribution to studies in the short story, feminist theory, women's studies, and genre theory.
Its introduction and essays should prove of enduring interest to scholars and critics in these fields, as well as continue highly useful in the
undergraduate and graduate classrooms. — Gerald Lynch, Professor of English, University of Ottawa The introduction, by Prof. Harde, and the 20
essays in the book dialogue with Sandra Zagarell’s proposed paradigm “narratives of community”, which other scholars have called “short story
cycles” or “story sequences”. Zagarell’s proposal organically blends a generic model with a thematic concern to explain how women writing
community often turn to a particular narrative style that itself supports the literary creation of that community. Harde and the volume contributors
appropriate this brilliant and engaging proposal in the context of other crucial discussions of the genre—notably Forest Ingram’s germinal study, J.
Gerald Kennedy’s work, and those by Robert Luscher, Maggie Dunn and Anne Morris, James Nagel, Gerald Lynch and (I’m honored to note), my own
study on Asian American short story cycles—to expand the range of the critical discussion on the form. The quality and diversity of the essays remind
us that there is still much work that can be done in the area of genre studies. The volume emphasizes an important caveat to one vital misconception:
that although writers like James Joyce or Sherwood Anderson are thought to be the precursors or, even, “inventors” of the form, women’s sequences,
by Sara Orne Jewett and Elizabeth Gaskell, among others, actually predate the work of the male writers. This fact suggests that the development of the
form as a genre that attends to specific perspectives or creative formulations of and by women needs to be considered in depth. The temporal scope of
the volume is therefore a vital contribution to scholarship on the form, as is the diversity of the writers analyzed. Indeed, the examination of narratives
by writers from different countries and that focus on characters from different time periods, racial, religious, or ethnic communities, and social class
impels a multilayered reading of the texts that inevitably promotes a nuanced understanding of the project of each of the writers, a project that
connects issues of individuality and community in varied and often surprising ways. The essays thus critically explore the notion of community in its
myriad associations with the individual and as a crucial site not only for women’s action upon the world but also for her creative endeavors. The
essays in the volume revisit familiar texts—Naylor’s The Women of Brewster Place, Cisneros’s The House on Mango Street, Kingston’s The Woman
Warrior, Welty’s The Golden Apples, Munro’s The Lives of Girls and Women, among others—but offer new perspectives on the way form interacts with
issues of women’s communities and women creating community in these works. Significantly, it also offers readings on texts that have not been
analyzed in detail from this perspective—Gaskell’s Cranford or Woolf’s A Haunted House, for example—thus contributing to a continuing conversation
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about the ways women write. The juxtaposition of the familiar and the new expand the paradigms of current criticism not only on the story cycle but
also on women’s writing in general. —Rocio Davis, Professor of Literature, University of Navarre "Roxanne Harde’s forthcoming volume, Narratives of
Community: Women’s Short Story Sequences, provides an abundant collection of varied responses to Sandra Zagarell’s longstanding call for further
in-depth exploration of the genre that Zagarell christened “the narrative of community” in her 1988 essay linking non-novelistic narrative form with
representations of female experience. As Harde observes, such narratives of community overlap significantly with the growing canon of unified but
discontinuous collections of autonomous stories that critics have variously labeled as the short story cycle/ sequence/ composite . . . The essays in
her collection examine a rich variety of such works by women, extending the scholarship in this area. . . Harde’s ample collection of essays presents a
concerted and diverse exploration of the implications of the short story sequence form as a representation of women’s lives as part of and in conflict
with membership in a community. . . . Overall, Harde’s volume is a welcome addition to current scholarship on the short story sequence, bringing in a
variety of new voices and perspectives to the community of scholars who have engaged in the exploration of this paradoxical, evolving, and
increasingly popular genre." — Dr. LuscherAfter following the advice from a manual called "How to Meet and Marry Mr Right", Jane learns that in love
there is neither pattern nor promise. This is a funny collection of connected stories and a portrait of Jane, a woman manoeuvring her way through love,
sex and relationships.Rechercheur Lauren Stillwell is niet het type vrouw dat snel opgeeft. Dus wanneer ze haar man een hotel ziet verlaten in het
gezelschap van een jonge blonde vrouw, besluit ze hem terug te pakken. Maar haar wraakactie loopt compleet verkeerd af en ze ziet haar wereld stukje
bij beetje in een hel veranderen. Wat een ordinaire affaire had moeten zijn, draait uit op een nachtmerrie wanneer ze getuige is van een misdaad met
dodelijke afloop. Het huiveringwekkende geheim dreigt haar leven te verscheuren, want welke keuze ze ook maakt, het zal haar altijd duur komen te
staan. De affaire is een wervelende thriller over liefde, verlangens en levensgevaarlijke geheimen, die de lezer continu zal verrassen en uiteindelijk
ademloos achterlaten.The Sunday Times-bestseller In Engeland al honderdduizenden keren gekocht en gelezen - nu in Nederland! Liefde, Dolly
Alderton raakt er niet over uitgepraat. Wie wel, trouwens? Dolly weet alle liefdesperikelen waarin een vrouw verzeild kan raken op een aanstekelijke,
komische en indringende manier te verwoorden. De lezer volgt haar van de middelbare school en de universiteit naar het werkende leven. Deelt in haar
liefdevolle vriendschappen, haar worsteling met zichzelf, haar bijrol als vijfde wiel aan de relatiewagen, haar rampzalige onenightstands en in de
nieuwe inzichten die dit alles haar elk jaar opleveren. Tegelijkertijd laat het boek zien dat het verkennen van al die vormen van liefde ook
hartverscheurend en vol tegenstrijdigheden kan zijn. In haar succesvolle debuut combineert Dolly Alderton persoonlijke verhalen, satirische
observaties, lijstjes en recepten tot een wervelend geheel dat voor veel vrouwen herkenbaar zal zijn. Het weet de toon van elke nieuwe levensfase op
een weergaloze manier te vangen, met een nostalgische knipoog naar de jaren negentig. Voor fans van Bridget Jones en Ik ben Eleanor Oliphant. Dolly
Alderton (1988) is een Britse journaliste die diverse prijzen won voor haar publicaties in onder meer The Sunday Times, The Telegraph, Marie Claire en
Red. Van 2015 tot 2017 schreef ze columns over daten in The Sunday Times Style. Alles wat ik weet over de liefde is haar debuut. 'Een gevoelig en
grappig relaas over opgroeien als millennial. Alderton concentreert zich op het intieme en het persoonlijke en verweeft dat met scherpzinnige
observaties over de hedendaagse vrouw.' THE OBSERVER 'Een briljant debuut.' THE DAILY TELEGRAPH 'Net wanneer je denkt dat het boek een
bepaalde (fantastische) wending neemt, voert het je een kant op die nog veel grilliger, complexer en ontroerender is. Een genot. Kortom, een geheide
klassieker.' SOPHIE DAHLLily is de twaalfjarige teckel van Ted Flask, een eenzame veertiger die na zijn zoveelste mislukte relatie al zijn liefde en
aandacht liever aan zijn trouwe metgezel besteedt. Lily en Ted zijn de beste vrienden, ze kijken samen televisie en spelen oneindig veel spelletjes. Maar
als er op een dag een kwaadaardig gezwel te zien is op de kop van Lily stort Ted volledig in. De liefde van Lily is onvoorwaardelijk, en Ted heeft geen
idee hoe hij zonder haar verder kan leven. Hij besluit terug te vechten, maar hoe bestrijd je iets wat misschien wel sterker is dan liefde? Lily en de
octopus is een onvergetelijk boek over de vriendschap tussen een man en zijn hond, en over de angst om afscheid te moeten nemen van een
geliefde.‘Waanzinnig!’ A.J. Finn, bestsellerauteur van De vrouw in het raam Agatha Christie meets Ruth Ware in deze zenuwslopende thriller waarin je
niemand kunt vertrouwen, voor de fans van Gillian Flynn en Paula Hawkins Oudejaarsavond. Een villa in de Schotse wildernis. Negen oude vrienden
checken in, maar één van hen zal de nacht niet overleven Negen vrienden vieren oudejaarsavond in een idyllische villa in de Schotse Hooglanden. Het
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lijkt de perfecte plek om hun gehaaste Londense leven achter zich te laten en van elkaars gezelschap te genieten. Het ontbreekt de vrienden aan niets:
ze hebben een prachtig uitzicht, een knappend haardvuur, een provisiekast vol eten en liters champagne. Maar wat ze ook hebben is geheimen voor
elkaar, langgekoesterde jaloezie en bergen opgekropte woede. Terwijl de sneeuw buiten valt, wordt de spanning in de villa ondraaglijk. Als de lucht op
nieuwjaarsdag opklaart is een van de gasten dood. En één van de anderen is de moordenaar. Maar wie? In de pers ‘Foley heeft oog voor detail en weet
de spanning heel slim op te bouwen.’ The Guardian ‘Een spannend, perfect getimed moordmysterie.’ People ‘Foley weet hoe je een mysterie
ontvouwt. Een heerlijk spannend verhaal voor een lange winteravond.’ Publishers Weekly ‘De epische, sfeervolle locatie en realis-tische personages
maken dit tot een frisse, moderne versie van de klassieke whodunit.’ GraziaEen van de beroemdste cold cases van Amerika: de man die in Californië
tussen 1974 en 1986 verdacht werd van tientallen moorden en verkrachtingen, en te boek stond als de East Area Rapist. Michelle McNamara raakte
door hem gefascineerd en gaf hem de bijnaam Golden State Killer. Vijf jaar lang werkte ze dag en nacht aan de zaak, een obsessie. Ze publiceerde in
aanloop naar dit boek veelvuldig over haar onderzoek, maar overleed plots in 2016. McNamara's echtgenoot, komiek en acteur, Patton Oswalt, vroeg na
haar dood schrijver Billy Jensen en researcher Paul Haynes haar boek te voltooien.De 75-jarige Felix Pink gaat het huis aan Black Lane binnen voor
een daad van naastenliefde. Hij komt naar buiten als een moordenaar Wanneer de 75-jarige Felix Pink de woning aan Black Lane binnengaat, kan hij
niet vermoeden dat zijn gezapige leventje op zijn kop zal komen te staan. Hij is ter plekke uit naastenliefde, om een terminaal zieke man gezelschap te
houden tot zijn laatste ademtocht, zodat hij niet alleen is wanneer hij sterft. Maar vijftien minuten later is Felix op de vlucht voor de politie, nadat hij de
grootste fout van zijn leven heeft gemaakt. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, weet hij niet, maar Felix is vastberaden om erachter te komen wat er
misgegaan is, en wie daarvoor verantwoordelijk is.De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen
met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar
als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich genoodzaakt in te grijpen
Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in
teamverband. Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!Beginning with “The Writer’s
Wonderland—Or: A Warning” and ending with “You’ve Published a Book—Now What?” The Creative Writer’s Survival Guide is a must-read for creativewriting students and teachers, conference participants, and aspiring writers of every stamp. Directed primarily at fiction writers but suitable for writers
of all genres, John McNally’s guide is a comprehensive, take-no-prisoners blunt, highly idiosyncratic, and delightfully subjective take on the writing
life. McNally has earned the right to dispense advice on this subject. He has published three novels, two collections of short fiction, and hundreds of
individual stories and essays. He has edited six anthologies and worked with editors at university presses, commercial houses, and small presses. He
has earned three degrees, including an MFA from the Iowa Writers’ Workshop, and taught writing to thousands of students at nine different
universities. But he has received far more rejections than acceptances, has endured years of underpaid adjunct work, and is presently hard at work on
a novel for which he has no guarantee of publication. In other words, he’s been at the writing game long enough to rack up plenty of the highs and
lows that translate into an invaluable guide for anyone who wants to become a writer or anyone who is already a writer but doesn’t know how to take
the next step toward the writing life. In the sections The Decision to Become a Writer, Education and the Writer, Getting Published, Publicity,
Employment for Writers, and The Writer’s Life, McNally wrestles with writing degrees and graduate programs, the nuts and bolts of agents and query
letters and critics, book signings and other ways to promote your book, alcohol and other home remedies, and jobs for writers from adjunct to tenuretrack. Chapters such as “What Have You Ever Done That’s Worth Writing About?” “Can Writing Be Taught?” “Rejection: Putting It in Perspective,”
“Writing as a Competitive Sport,” “Seven Types of MLA Interview Committees,” “Money and the Writer,” and the all-important “Talking about Writing
vs. Writing” cover a vast range of writerly topics from learning your craft to making a living at it. McNally acts as the writer’s friendly drill sergeant,
relentlessly honest but bracingly cheerful as he issues his curmudgeonly marching orders. Alternately cranky and philosophical, full of to-the-point
anecdotes and honest advice instead of wonkish facts and figures, The Creative Writer’s Survival Guide is a snarky, truthful, and immensely helpful
map to being a writer in today’s complex world.De twee succesvolle Schoenenclub-titels zijn nu gebundeld in een superdikke voordeelomnibus! In De
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schoenenclub en het vervolg De geheimen van de schoenenclub draait het erom wat vrouwen allemaal overhebben voor dat perfecte paar schoenen.
En dat blijkt een hoop te zijn! Beth Harbison schrijft momenteel haar derde roman. Ze woont met haar man en kinderen in Maryland en heeft een
enorme collectie prachtige maar zeer onpraktische schoenen.Helen Macdonald, een ervaren valkenier, had nooit de behoefte een van de allerfelste
roofvogels af te richten: de havik. Maar dan sterft plotseling haar vader, de bekende fotograaf en valkenier Alisdair Macdonald, in Londen, midden op
straat. Overweldigd door rouw en verdriet besluit Helen een havik te nemen om haar verlies te verwerken. Door het vurige dier te temmen verkent ze
haar grenzen en verandert haar leven voorgoed. In De H is van havik beschrijft Helen Macdonald hoe ze haar havik, Mabel, stapje voor stapje tam
maakt. Het is een roerend en humoristisch relaas over rouwverwerking en de aantrekkingskracht van een buitengewoon beest. Macdonald betreedt
onontgonnen gebied met dit hartveroverende boek dat tegelijkertijd een memoir, een boek over de natuur en een spirituele queeste is, en waarin ze
onderzoekt of de dood zich laat verzoenen met het leven en de liefde.Isabella, Mary en Lauren worden bruidsmeisje op Kristi s trouwdag. En ja, ze zijn
heel blij voor haar. Maar hun eigen leven, met alle bijbehorende ups en downs, gaat intussen ook gewoon door. Isabella is zeer succesvol maar
diepongelukkig in haar werk. Mary is verliefd op iemand die waarschijnlijk nooit zo veel van een vrouw zal houden als van zijn moeder. En Lauren,
serveerster in een eetcafé, voelt zich aangetrokken tot de foutste man ooit. Met blind dates, drankovergoten uitstapjes en een eindeloze reeks
bruiloften en vrijgezellenfeestjes trekt Wit is het nieuwe zwart je diep in deze vriendenkring. De hoge pieken en diepe dalen van het moderne leven zijn
perfect verwoord.Carrie Pilby is briljant maar sociaal nogal onhandig. Eigenlijk blijft ze het liefst gewoon thuis, tot haar therapeut haar huiswerk
opgeeft: 1. Verzin 10 dingen die je leuk vindt (en ga ze ook echt DOEN!) 2. Sluit je aan bij een club (en PRAAT met mensen!) 3. Maak een afspraakje (met
een jongen die je ook echt LEUK vindt!) 4. Vertel iemand dat je om hem/haar geeft (je psychiater telt NIET mee.) 5. Vier een feestje (en niet in je
EENTJE!) Serieus? Moet ze dit echt gaan doen? Schoorvoetend neemt ze de uitdaging aan. Om te ontdekken dat het best leuk is. Sterker nog, ze krijgt
er zowaar plezier in - met name in punt drie van de lijst! Carrie Pilby is verfilmd met Bel `Diary of a Teenage Girl' Powley in de hoofdrol.Tiffy en Leon
delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je iemand leren
kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is
27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is 27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat
voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is,
en de rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex
enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons broer niet wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!)
overeenkomst had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten als je elkaar nog nooit ontmoet hebt? ‘I
LOVE IT! Briljant bedacht, heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The
Bookseller
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