Leaving Time Jodi Picoult
Getting the books Leaving Time Jodi Picoult now is not
type of challenging means. You could not lonely going
subsequent to ebook amassing or library or borrowing from
your friends to entry them. This is an completely simple
means to speciﬁcally acquire lead by on-line. This online
broadcast Leaving Time Jodi Picoult can be one of the
options to accompany you later than having other time.
It will not waste your time. give a positive response me, the
e-book will no question expose you further business to read.
Just invest tiny period to log on this on-line publication
Leaving Time Jodi Picoult as without diﬃculty as review
them wherever you are now.

De schoonmoeder Sally
Hepworth 2019-10-09 ‘Sally
Hepworth slaagt erin onze
gemeenschappelijke aanleg
voor liefde en humor te
verenigen.’ Graeme Simsion,
auteur van Het Rosie project
Voor de lezers van Liane
Moriarty en Megan Abbott
Vanaf het moment dat Lucy
haar schoonmoeder Diana
ontmoet, weet ze dat het
nooit echt zal klikken. Als
voorvechtster van
leaving-time-jodi-picoult

vrouwenrechten geniet
Diana veel aanzien en ze is
zeer beleefd en keurig. Maar
ze is ook heel afstandelijk,
en absoluut niet de
schoonmoeder op wie Lucy
had gehoopt. Andersom lijkt
Diana zich ook een andere
ideale schoondochter te
hebben voorgesteld. Tien
jaar later wordt Diana dood
aangetroﬀen. Naast haar ligt
een briefje waarin staat dat
ze niet meer verder kon met
haar door kanker verwoeste
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lichaam. Maar als de
autopsie plaatsvindt blijkt
dat Diana helemaal geen
kanker had. Wel zat er gif in
haar bloed. Wat is er
gebeurd? En wie weet er
meer van? De breekbare
familieverhoudingen,
onderhuidse spanningen en
lang verborgen geheimen
komen langzaam aan de
oppervlakte. Over de
boeken van Sally Hepworth
‘Perfect voor fans van Liane
Moriarty en Jojo Moyes, en
voor alle leesclubs.’ Library
Journal ‘Een
hartverscheurend prachtig
liefdesverhaal.’ People
‘Lezers zullen naar het einde
van deze intelligente roman
snellen om de waarheid te
achterhalen.’ Publishers
Weekly ‘Hepworth weet heel
goed hoe ze een boeiend
plot moet schrijven.’ New
York Journal of Books
A 15-Minute Summary of
Jodi Picoult's Leaving
Time Instaread Summaries
2014-12-02 PLEASE NOTE:
This is a summary of the
book and NOT the original
book. Leaving Time by Jodi
leaving-time-jodi-picoult

Picoult - A 15-minute
Summary Inside this
Instaread Summary: •
Overview of the entire book
• Introduction to the
important people in the
book • Summary and
analysis of all the chapters
in the book • Key
Takeaways of the book • A
Reader's Perspective
Preview of this
summary:Chapters 1-3 At
thirteen, Jenna Metcalf is a
precocious loner who has
lived with her grandmother
since she was three. Her
father, Thomas, is in a
mental institution. Jenna
longs for her mom, a
scientist who studied
memory and elephants. One
of Alice's key ﬁndings was
that people remember
negative moments, but
forget traumatic ones. Jenna
believes this may have
happened to her on the
night that her mother
disappeared. That night, the
trampled body of an
employee, Nevvie Ruehl,
was found at Thomas'
elephant sanctuary in rural
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New Hampshire, the New
England Elephant Sanctuary.
Jenna clings to her mother's
journals as a way to hold
onto her. She also searches
for Alice online. Jenna
consults a medium, Serenity
Jones, who tells her that
Alice is alive before brushing
her oﬀ. Jenna learns online
that Serenity lost her fame
and credibility after wrongly
telling a senator that his
missing son was alive. She
rides her bike home via a
pretty spot carpeted with
purple mushrooms at the
former sanctuary, now a
nature park. The journals
say that Maura, her mom's
favorite elephant, buried her
dead calf there. Alice
reﬂects on whether
elephants actually forget
anything. Serenity's gift of
clairvoyance emerged when
she was very young. She
achieved great success,
even had her own TV show,
until fame went to her head
and her two spirit guides left
her. Now she is a fake
psychic. After Jenna's ﬁrst
visit, Serenity dreams about
leaving-time-jodi-picoult

a woman and an elephant
watching over her. Jenna
returns. Serenity asks if her
mother had something to do
with elephants. When Jenna
reacts positively, she is
certain that she is meant to
help Jenna.
Verder dan de sterren
Kristin Hannah 2016-01-11
‘Kristin Hannah is zó
getalenteerd. Fantastische
personages, geweldige
plots, -ontroerende
emoties... Wat wil je nog
meer?’ Isabel Allende Tully
Hart denkt dat ze alles
aankan, maar dan sterft
haar beste vriendin Kate.
Tully belooft dat ze Kates
kinderen zal opvangen,
maar dat blijkt moeilijker
dan ze ooit had kunnen
denken... Tully’s moeder
Dorothy liet haar dochter
keer op keer in de steek,
maar nu wil Dorothy er voor
haar zijn. Maar eerst zal ze
de schokkende geheimen uit
haar ver-leden onder ogen
moeten zien. De vrouwen
hebben elkaar hard nodig,
maar kan liefde hun pijn en
verdriet overwinnen? De
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pers over de boeken van
Kristin Hannah ‘Een
meeslepende roman, vol
drama, waarin de
kwetsbaarheid,
eenzaamheid en het verdriet
van de drie vrouwen mooi
wordt beschreven.’ NBD
Biblion ‘Hannah is
steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het
weergeven van
genuanceerde gevoelens.’
The Washington Post ‘Kristin
Hannah verstaat de kunst je
tot en met de laatste alinea
te boeien.’ Nederlands
Dagblad
Olifantenmeisje Ellen
Marie Wiseman 2018-08-31
‘Olifantenmeisje’ van Ellen
Marie Wiseman vertelt het
verhaal van Lily, die in de
jaren ’30 op tienjarige
leeftijd aan het circus
verkocht wordt. Op een
zomeravond in 1931 mag de
tienjarige Lily Blackwood
voor het eerst naar buiten.
Haar moeder neemt haar
mee naar het circus. Maar
wat Lily niet weet, is dat ze
nooit meer thuis zal komen.
Meer dan twintig jaar later
leaving-time-jodi-picoult

erft de jonge Julia Blackwood
het huis van haar ouders.
Voor het eerst komt ze op
de zolder, waar ze
mysterieuze foto’s aantreft
van een albino circusmeisje.
Ze begint te vermoeden dat
haar ouders een donker
geheim hadden. Ellen Marie
Wiseman schrijft
indringende historische
romans, waarin ze graag
een nieuw licht werpt op de
geschiedenis. Eerder schreef
ze ‘De pruimenboom’, ‘Wat
ze achterliet’ en ‘De
brekerjongens’.
Het tere kind Jodi Picoult
2011-10-15 Charlottes
dochtertje Willow is geboren
met een ernstige ziekte die
gekenmerkt wordt door
broze botten. Wanneer ze
valt, kan ze gemakkelijk
haar benen breken. Na jaren
voor Willow te hebben
gezorgd, komen haar ouders
in geldnood. Dan krijgt
Charlotte een reddingslijn
toegeworpen. Ze kan haar
arts verloskundige een
proces aandoen omdat deze
haar niet van tevoren heeft
verteld dat haar baby zwaar
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gehandicapt zou zijn. Met
een schadevergoeding zal
Willow levenslang verzekerd
zijn van de zorg die ze nodig
heeft. Maar de artsverloskundige die Charlotte
voor de rechter daagt, is
niet alleen Charlottes arts,
maar ook haar beste
vriendin¿
Alles voor jou Liane
Moriarty 2019-07-02 Ellens
nieuwe vriend wordt
gestalkt door zijn ex. Ze is
gefascineerd door de
motieven van deze vrouw en
zou haar eigenlijk weleens
willen ontmoeten. Ellen weet
dit niet, maar ze heeft haar
al ontmoet. Ellen O’Farrell
werkt als hypnotherapeut in
het excentrieke strandhuis
dat ze van haar grootouders
heeft geërfd. Op haar
tumultueuze
relatiegeschiedenis na, heeft
ze een ﬁjn leven. Al zou ze
inmiddels weleens iemand
willen tegenkomen die bij
haar blijft. Wanneer ze
Patrick ontmoet heeft ze
goede hoop: hij is knap,
vrijgezel, heeft een baan én
hij vindt haar ook leuk. Maar
leaving-time-jodi-picoult

dan komt het gevreesde
moment: hij moet haar iets
vertellen. Ellen is voorbereid
op het ergste, maar wordt
verrast. Het blijkt dat
Patricks ex-vriendin hem
stalkt. Dat vindt ze eigenlijk
wel interessant. Ze heeft
een relatie met iemand die
het waard is om gestalkt te
worden. Ook is ze
gefascineerd door de
motieven van deze vrouw.
Ze zou haar eigenlijk
weleens willen ontmoeten.
Ellen weet dit niet, maar ze
heeft haar al ontmoet.
Leaving Time Jodi Picoult
2014 For more than a
decade, Jenna Metcalf has
never stopped thinking
about her mother, Alice,
who mysteriously
disappeared in the wake of a
tragic accident. Refusing to
believe that she was
abandoned as a young child,
Jenna searches for her
mother online and pores
over the pages of Alice's old
journals, hoping for a clue to
her mother's whereabouts.
Duisternis Gillian Flynn
2012-07-24 Libby Day was

5/25

Downloaded from
vogaanvragenonline.nl on
August 15, 2022 by guest

zeven toen haar moeder en
twee zusjes werden
vermoord. Libby wist het
huis te ontvluchten, de
ijskoude januarinacht in. Ze
overleefde en getuigde
tegen haar broer Ben, die
werd veroordeeld voor de
slachtpartij.Vijfentwintig jaar
later is een genootschap
ervan overtuigd dat Ben niet
de moordenaar is. Ze
vragen Libby om details,
bewijzen waarvan ze hopen
dat die Ben zullen
vrijpleiten. Stukje bij beetje
komt de onvoorstelbare
waarheid uit...
Leaving Time: a Novel by
Jodi Picoult - Reviewed J.
T. Salrich 2014-12-25
Leaving Time: A Novel by
Jodi Picoult is here!Fans of
Jodi Picoult can ﬁnally
rejoice because one of the
authors you love has
produced another
masterpiece! Leaving Time:
A Novel by Jodi Picoult will
keep you turning the pages
and leave you feeling totally
satisﬁed. If you'd like to
enhance your experience
while reading Leaving Time:
leaving-time-jodi-picoult

A Novel then this book
review and study guide is
perfect for you! In Leaving
Time: A Novel, Jodi Picoult
once again takes us on an
action packed roller coaster
ride that you're sure to
enjoy. Follow along with
Jenna, Alice, Virgil, Serenity
and all the rest as Jodi
Picoult tells us their
stories.When you read
Leaving Time: A Novel by
Jodi Picoult - Reviewed you
will get a deeper
understanding of the
characters and plot found in
Leaving Time as well as the
themes and symbolism
included in the novel. You
also get a detailed chapter
by chapter breakdown and
analysis of the events as
they unfold along with a
glossary of the important
characters and terms used
in the original book. Just in
case that's not enough for
you I've also included a list
of possible study questions
(book club discussions
topics) and quotes from the
book that I found
interesting.Wrapping it all
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up is a discussion of the
critical reviews for Leaving
Time: A Novel as well as my
overall opinion of the book.
Plus much more!Whether
you're reading this for a
book club, school report, or
just want to ﬁnd out what
happens before diving into
the full length book, you can
use this book review and
study guide to get most out
of your experience reading
Leaving Time: A Novel by
Jodi Picoult.
Het verdwenen meisje Jodi
Picoult 2012-07-02 Delia
Hopkins groeide op als de
geliefde dochter van een
alleenstaande vader. Ze
heeft nu zelf een dochtertje
en staat op het punt om te
trouwen met haar
jeugdliefde. De politie roept
regelmatig haar hulp in en
die van haar trouwe
reddingshond bij het
opsoren van vermiste
personen. Sinds kort wordt
ze echter geplaagd door
verwarrende herinneringen
die ze niet thuis kan
brengen, totdat een
politieagent haar een
leaving-time-jodi-picoult

geheim onthult dat haar
wereld omvergooit en haar
toekomst doet wankelen.
Het nest Cynthia Sweeney
2016-08-01 ‘Het nest’ is een
haarscherpe roman over de
kracht van familiebanden en
vriendschap, over hoezeer
we op anderen steunen
maar hen ook teleurstellen,
en over de verstikkende
invloed van geld. Elke
familie heeft zo haar
problemen. De Plumbs
alleen wat meer dan andere.
Na jaren van onderhuidse
spanningen barst uiteindelijk
de bom wanneer Melody,
Beatrice en Jack Plumb in
een restaurant hun
charismatische maar
roekeloze broer Leo
opwachten, die net uit een
afkickkliniek komt. Een paar
maanden daarvoor heeft
Leo, dronken achter het
stuur, een ongeluk
veroorzaakt met ernstige
gevolgen voor zijn jonge
bijrijdster. De kosten
daarvan hebben een groot
gat geslagen in de erfenis
waarop iedereen had
gerekend. Lukt het Leo’s
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broer en zussen om hem zo
onder druk te zetten dat hij
het verdampte geld
terugverdient? ‘Deze
vlijmscherpe roman over
vier broers en zussen heeft
alles in zich om een
bestseller te worden.’ – ‘Elle’
‘Tragikomisch en
hartverwarmend
tegelijkertijd. Een geweldige
roman.’ – ‘The Washington
Post’
De veroordeling John
Grisham 2016-10-27 Een
verbluﬀend en meeslepend
kort verhaal dat voorafgaat
aan John Grishams nieuwste
thriller, De klokkenluider.
Een rechter met haar eerste
moordzaak. Een advocaat
die het allemaal te veel
wordt. Een aanklager die
bloed ruikt en uit is op
eeuwige roem. De
beklaagde, die misschien
onschuldig is. En de
moordenaar, die mogelijk de
perfecte misdaad heeft
gepleegd.
Leaving Time: A Novel by
Jodi Picoult (Trivia-On-Books)
Trivion Books 2016-09-08
Trivia-on-Book: Leaving
leaving-time-jodi-picoult

Time by Jodi Picoult Take the
challenge yourself and share
it with friends and family for
a time of fun! Jodi Picoult’s
book Leaving Time is a
mystery about a 13 year old
girl who is looking for her
mother that disappeared
when she was three years
old. She uses her scientist
mother’s journals to look for
clues and teams up with a
washed up psychic and an
old private detective that
worked on her mother’s
case a decade ago and now
drinks a little too much for
his own good. The trio ﬁnd
many questions instead of
answers, and some of those
questions are a bit hard to
answer easily, seeming to
intersect with the research
in the journals concerning
elephant behavior and grief.
You may have read the
book, but not have liked it.
You may have liked the
book, but not be a fan. You
may call yourself a fan, but
few truly are. Are you a fan?
Trivia-on-Books is an
independently curated trivia
quiz on the book for readers,
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students, and fans alike.
Whether you're looking for
new materials to the book or
would like to take the
challenge yourself and share
it with your friends and
family for a time of fun,
Trivia-on-Books provides a
unique approach to Leaving
Time by Jodi Picoult that is
both insightful and
educational! Features You'll
Find Inside: • 30 Multiple
choice questions on the
book, plots, characters and
author • Insightful
commentary to answer
every question •
Complementary quiz
material for yourself or your
reading group • Results
provided with scores to
determine "status"
Promising quality and value,
come play your trivia of a
favorite book!
De verhalenvertelster Jodi
Picoult 2013-12-04 Sage
werkt in een bakkerij. Ze
raakt bevriend met Josef,
een aardige oude man die
vaak met zijn hondje door
de buurt wandelt. Tot de
dag dat hij haar een foto
leaving-time-jodi-picoult

van zichzelf laat zien in SSuniform, vertelt dat hij wil
sterven en haar vraagt hem
daarbij te helpen. Sage
weigert. Haar grootmoeder,
Minka, met wie ze een
sterke band heeft, is een
overlevende van de
Holocaust. Ooit was Minka
een vrolijk meisje dat ervan
droomde schrijfster te
worden. Maar die dromen
vielen in duigen toen ze
naar Auschwitz werd
gedeporteerd.
De eerstverlorene James
Patterson 2020-10-19 Vier
vrouwen, één missie. ‘De
eerstverlorene’ is het eerste
boek uit de ‘Women’s
Murder Club’ reeks, waar
inspecteur Lindsay vastloopt
in haar onderzoek naar de
brute moorden op drie
pasgetrouwde stellen. Om
de seriemoordenaar te
grazen te nemen, besluit ze
met andere experts de zaak
te bespreken: patholooganatoom Claire, journalist
Cindy en openbaar
aanklager Jill. Ondanks dat
het onderzoek vanaf dat
moment niet meer volgens
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de oﬃciële regeltjes
verloopt, vinden ze vele
aanwijzingen naar de dader.
Maar zijn de vier
vriendinnen nog wel veilig
voor de moordlustige dader?
James Patterson (1947) is
een wereldberoemde
Amerikaanse auteur en
ﬁlantroop, die tot 1996
eveneens werkzaam was als
reclamemaker. Sinds 1976
heeft hij meer dan
tweehonderd boeken
gepubliceerd, waarvan er in
totaal meer dan 300 miljoen
exemplaren zijn verkocht.
76 titels stonden op nummer
één op de bestsellerlijst van
de New York Times,
waaronder President
vermist, dat hij samen met
Bill Clinton schreef. Deze
cijfers maken hem een van
de meest succesvolle en
best verkopende auteurs
ooit. Patterson is het
meesterbrein achter de Alex
Cross en Women’s Murder
Club thrillerreeksen, die
beide zijn verﬁlmd.
Daarnaast heeft hij
meerdere romans en
kinderboeken op zijn naam
leaving-time-jodi-picoult

staan. Zowel voor zijn
schrijven als voor zijn
liefdadigheidswerk heeft hij
verscheidene prijzen
gewonnen en
onderscheidingen gekregen,
waaronder de Edgar Award
van de Mystery Writers of
America en de Literarian
Award van de National Book
Foundation.
Leaving Time by Jodi
Picoult - A 15-minute
Summary Instaread
Summaries PLEASE NOTE:
This is a summary of the
book and NOT the original
book. Leaving Time by Jodi
Picoult - A 15-minute
Summary Inside this
Instaread Summary: •
Overview of the entire book
• Introduction to the
important people in the
book • Summary and
analysis of all the chapters
in the book • Key
Takeaways of the book • A
Reader's Perspective
Preview of this summary:
Chapters 1-3 At thirteen,
Jenna Metcalf is a precocious
loner who has lived with her
grandmother since she was
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three. Her father, Thomas, is
in a mental institution. Jenna
longs for her mom, a
scientist who studied
memory and elephants. One
of Alice’s key ﬁndings was
that people remember
negative moments, but
forget traumatic ones. Jenna
believes this may have
happened to her on the
night that her mother
disappeared. That night, the
trampled body of an
employee, Nevvie Ruehl,
was found at Thomas’
elephant sanctuary in rural
New Hampshire, the New
England Elephant Sanctuary.
Jenna clings to her mother’s
journals as a way to hold
onto her. She also searches
for Alice online. Jenna
consults a medium, Serenity
Jones, who tells her that
Alice is alive before brushing
her oﬀ. Jenna learns online
that Serenity lost her fame
and credibility after wrongly
telling a senator that his
missing son was alive. She
rides her bike home via a
pretty spot carpeted with
purple mushrooms at the
leaving-time-jodi-picoult

former sanctuary, now a
nature park. The journals
say that Maura, her mom’s
favorite elephant, buried her
dead calf there. Alice
reﬂects on whether
elephants actually forget
anything. Serenity’s gift of
clairvoyance emerged when
she was very young. She
achieved great success,
even had her own TV show,
until fame went to her head
and her two spirit guides left
her. Now she is a fake
psychic. After Jenna’s ﬁrst
visit, Serenity dreams about
a woman and an elephant
watching over her. Jenna
returns. Serenity asks if her
mother had something to do
with elephants. When Jenna
reacts positively, she is
certain that she is meant to
help Jenna.
Zoals de wind waait Jodi
Picoult 2015-05-15 De liefde
van een moeder Een
levensgroot geheim De
zoektocht van een dochter
naar de waarheid Alice, de
moeder van Jenna Metcalf,
verdween ruim tien jaar
geleden onder mysterieuze
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omstandigheden, terwijl ze
in New-England het gedrag
van olifanten bestudeerde.
Jenna kan niet geloven dat
haar moeder haar als peuter
zomaar in de steek heeft
gelaten. Ze bestudeert
dagelijks Alice'
aantekeningen in de hoop
een aanwijzing te vinden.
Ten slotte besluit Jenna de
hulp in te roepen van
Serenity, een in opspraak
geraakte helderziende, en
de cynische privédetective
Virgil, die destijds betrokken
was bij het politieonderzoek.
Drie eenzame zielen die
lastige vragen stellen en
totaal niet voorbereid zijn op
de verpletterende uitkomst
van hun speurtocht. Jodi
Picoult is de auteur van
onder meer De
verhalenvertelster, Voor de
wolven, De tiende cirkel en
Een goede moeder. Met
haar laatste vijf romans
bereikte zij de eerste plaats
op de New York Times
bestsellerlijst. Er zijn meer
dan 26 miljoen van haar
boeken in omloop in 37
taalgebieden. Jodi woont
leaving-time-jodi-picoult

met haar gezin in New
Hampshire, VS. 'Jodi Picoult
schrijft romans die zowel
moeders als hun dochters
mooi vinden, zelfs als ze
verder over bijna alles van
mening verschillen.' New
York Daily News 'Zeer
aangrijpend en diepgaand.
Picoult schrijft met een
pretentieloze virtuositeit.'
Stephen King 'Provoceert
niet alleen de geest maar
ook de gebrekkige ziel in
ons allen.' The Boston Globe
'Boeit vanaf het begin en
blijft nadreunen.'
Leesfanaten.nl over Voor de
wolven
De bekering Jodi Picoult
2010-06-02 Het ene
moment ziet de toekomst
van June Nealon en haar
gezin er rooskleurig uit, het
volgende moment wordt ze
geconfronteerd met de
moord op haar man en een
van haar kinderen. De
dader, Shay Bourne, wordt
ter dood veroordeeld. De
wereld heeft hem niets
gegeven, en hij heeft de
wereld niets te bieden. Dan
gebeurt er iets wat alles
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verandert voor hem. Nu
krijgt hij nog een laatste
kans op verzoening. Junes
elfjarige dochter Claire heeft
een nieuw hart nodig en dat
wil Shay haar geven. Maar
zal June zijn aanbod kunnen
accepteren?
De andere zoon Jodi
Picoult 2011-04-18 Jacob
Hunt is een tiener met het
syndroom van Asperger die
geobsedeerd is door
forensisch onderzoek.
Dankzij zijn politiescanner
verschijnt hij steevast op de
plaats van het misdrijf en
zegt dan tegen de agenten
wat ze moeten doen en
meestal heeft hij gelijk.
Wanneer het stadje wordt
opgeschrikt door een
afschuwelijke moord, wil de
politie Jacob enkele vragen
stellen. De symptomen van
Asperger wegkijken,
zenuwtrekjes en een vlakke
stem wijzen voor de politie
op Jacobs schuld. Voor zijn
moeder Emma is het de
zoveelste bevestiging van
het onbegrip waar haar
gezin al zo vaak mee is
geconfronteerd. Voor zijn
leaving-time-jodi-picoult

broer Theo is het alweer een
teken dat er niets normaal is
vanwege Jacob. Maar is
Jacob schuldig aan moord?
Trivia: Leaving Time: a
Novel by Jodi Picoult
(Trivia-On-Books) Trivion
Books 2016-12-17 Trivia-onBook: Leaving Time by Jodi
Picoult Take the challenge
yourself and share it with
friends and family for a time
of fun! Jodi Picoult's book
Leaving Time is a mystery
about a 13 year old girl who
is looking for her mother
that disappeared when she
was three years old. She
uses her scientist mother's
journals to look for clues and
teams up with a washed up
psychic and an old private
detective that worked on
her mother's case a decade
ago and now drinks a little
too much for his own good.
The trio ﬁnd many questions
instead of answers, and
some of those questions are
a bit hard to answer easily,
seeming to intersect with
the research in the journals
concerning elephant
behavior and grief. You may
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have read the book, but not
have liked it. You may have
liked the book, but not be a
fan. You may call yourself a
fan, but few truly are. Are
you a fan? Trivia-on-Books is
an independently curated
trivia quiz on the book for
readers, students, and fans
alike. Whether you're
looking for new materials to
the book or would like to
take the challenge yourself
and share it with your
friends and family for a time
of fun, Trivia-on-Books
provides a unique approach
to Leaving Time by Jodi
Picoult that is both insightful
and educational! Features
You'll Find Inside: * 30
Multiple choice questions on
the book, plots, characters
and author * Insightful
commentary to answer
every question *
Complementary quiz
material for yourself or your
reading group * Results
provided with scores to
determine "status"
Promising quality and value,
come play your trivia of a
favorite book!!
leaving-time-jodi-picoult

Negentien minuten Jodi
Picoult 2012-07-17 In het
stadje Sterling in New
Hampshire gebeurt bijna
nooit iets - tot een leerling
de plaatselijke middelbare
school binnengaat en begint
te schieten. Het voorval
verandert de levens van
iedereen die ermee wordt
geconfronteerd. De
inwoners zoeken niet allen
gerechtigheid, maar ze
proberen ook in het gerede
te komen met hun eigen rol
in de tragedie. Josie
Cormier, de dochter van een
rechter is de hoofdgetuige,
maar zij kan zich niet meer
herinneren wat zich pal voor
haar ogen heeft afgespeeld.
Summary of Leaving
Time Instaread 2016-05-05
Summary of Leaving Time
by Jodi Picoult | Includes
Analysis PLEASE NOTE: This
is a summary of the book
and NOT the original book.
Inside this Instaread
Summary: -Overview of the
entire book -Introduction to
the important people in the
book -Summary and analysis
of all the chapters in the
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book -Key Takeaways of the
book -A Reader' Perspective
Preview of this summary:
Chapters 1-3 At thirteen,
Jenna Metcalf is a precocious
loner who has lived with her
grandmother since she was
three. Her father, Thomas, is
in a mental institution. Jenna
longs for her mom, a
scientist who studied
memory and elephants. One
of Alice's key ﬁndings was
that people remember
negative moments, but
forget traumatic ones. Jenna
believes this may have
happened to her on the
night that her mother
disappeared. That night, the
trampled body of an
employee, Nevvie Ruehl,
was found at Thomas'
elephant sanctuary in rural
New Hampshire, the New
England Elephant Sanctuary.
Jenna clings to her mother's
journals as a way to hold
onto her. She also searches
for Alice online. Jenna
consults a medium, Serenity
Jones, who tells her that
Alice is alive before brushing
her oﬀ. Jenna learns online
leaving-time-jodi-picoult

that Serenity lost her fame
and credibility after wrongly
telling a senator that his
missing son was alive. She
rides her bike home via a
pretty spot carpeted with
purple mushrooms at the
former sanctuary, now a
nature park. The journals
say that Maura, her mom's
favorite elephant, buried her
dead calf there. Alice
reﬂects on whether
elephants actually forget
anything. Serenity's gift of
clairvoyance emerged when
she was very young. She
achieved great success,
even had her own TV show,
until fame went to her head
and her two spirit guides left
her. Now she is a fake
psychic. After Jenna's ﬁrst
visit, Serenity dreams about
a woman and an elephant
watching over her. Jenna
returns. Serenity asks if her
mother had something to do
with elephants. When Jenna
reacts positively, she is
certain that she is meant to
help Jenna. About the Author
With Instaread Summaries,
you can get the summary of
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a book in 30 minutes or less.
We read every chapter,
summarize and analyze it
for your convenience.
Larger Than Life
(Novella) Jodi Picoult
2014-08-04 From Jodi
Picoult, #1 New York Times
bestselling author of The
Storyteller and My Sister’s
Keeper, comes a gripping
and beautifully written
novella, now available
exclusively as an eBook. Set
in the wilds of Africa, Larger
Than Life introduces Alice,
the unforgettable character
at the center of Picoult’s
anticipated new novel,
Leaving Time. A researcher
studying memory in
elephants, Alice is
fascinated by the bonds
between mother and
calf—the mother’s powerful
protective instincts and her
newborn’s unwavering
loyalty. Living on a game
reserve in Botswana, Alice is
able to view the animals in
their natural habitat—while
following an important rule:
She must only observe and
never interfere. Then she
leaving-time-jodi-picoult

ﬁnds an orphaned young
elephant in the bush and
cannot bear to leave the
helpless baby behind.
Thinking back on her own
childhood, and on her
shifting relationship with her
mother, Alice risks her
career to care for the calf.
Yet what she comes to
understand is the depth of a
parent’s love. Praise for Jodi
Picoult “Picoult is a skilled
wordsmith, and she
beautifully creates situations
that not only provoke the
mind but touch the ﬂawed
souls in all of us.”—The
Boston Globe “Picoult is a
rare writer who delivers
book after book, a winning
combination of the literary
and the
commercial.”—Entertainmen
t Weekly “Jodi Picoult’s
novels do not gather dust on
the bedside table. They are
gobbled up quickly and the
readers want more.”—Los
Angeles Times
Meer van herinnering Kristin
Hannah 2018-05-16 Na
twintig jaar huwelijk krijgt
Annie Colwater te horen dat
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haar man wil scheiden.
Eenzaam vertrekt ze naar
Mystic, het kleine stadje
waar ze is opgegroeid. Daar
ontmoet ze haar jeugdliefde
Nick. Het meer van
herinnering is een
meeslepende roman die laat
zien dat liefde de diepste
wonden kan helen...
Een goede moeder Jodi
Picoult 2012-07-01 Zoe
Baxter probeert al tien jaar
zwanger te worden. Net als
het ernaar uitziet dat haar
droom in vervulling zal
gaan, verlaat haar man Max
haar. Zoe stort zich op haar
werk als muziektherapeut
op een school en krijgt een
relatie met de decaan,
Vanessa Shaw. Zoe en
Vanessa willen een gezin
stichten, met behulp van de
ingevroren embryo's van
Zoe en haar ex. Maar ze
hebben zíjn toestemming
nodig om zijn kind op te
voeden...
Leaving Time: a Novel by
Jodi Picoult - Reviewed
Reader's Companions
2015-11-12 Leaving Time by
Jodi Picoult | Digest &
leaving-time-jodi-picoult

Review Leaving Time is a
novel about one teen's
quest to ﬁnd her mom after
her mysterious
disappearance. Jenna, only
13 years old, searches every
way she knows how to ﬁnd
her mom, Alice. She relies
on the internet, a psychic,
and studies her mom's work
notes every day for clues
about her mother's
whereabouts. As the
investigation continues,
Jenna is forced to ask
diﬃcult questions, and she
soon learned that the
answers she must face are
even harder. Come join us
as we delve deeper into the
beautifully written story of
Leaving Time. With this
digest companion, you'll
enjoy: * A digest of the
Leaving Time * Content for
your book club or other
group event. * Stories
beyond the digest and
tidbits you may not know *
The book's impact and its
important to read * And
more! What other readers
are saying: "You can read it
before you read the novel or
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after you read it as a
supplement to the actual
book." "Very concise and
helpful for our Book Club."
"It is full of story
information, interesting
facts about the novel and
the author as well." "This
overview gave me an idea of
what the book covers. From
it, I have been able to
decide whether or not to
purchase the book." "The
Digest helped clarify the
historical background.
Beautifully written and
deeply moving." Our
promise: Reader's
Companions bring you
immaculate study materials
on literature at exceptionally
low prices that do not
compromise on quality.
These are supplementary
materials and does not
contain any text or summary
of the book. 100%
satisfaction guaranteed.
Leaving Time Jodi Picoult
2015-07-16 In her most
gripping mystery since
House Rules, Number One
bestselling author Jodi
Picoult brings us a powerful
leaving-time-jodi-picoult

story of a young girl's
determination to uncover
the truth. Jenna Metcalf was
with her mother the night
she disappeared, but she
remembers nothing. In the
wake of those tragic events,
she has lost not one parent,
but two: her father is in an
asylum, and now she lives
with her grandmother - who
ﬁnds it too painful to talk
about what happened. Ten
years on, Jenna is the only
one who still seems to care.
And she is determined to
seek the truth, no matter
how shocking and lifechanging it might be . . .
De tiende cirkel Jodi Picoult
2013-02-19 De mooie,
veertienjarige Trixie is voor
het eerst verliefd. Maar dan
wordt haar wereld op zijn
kop gezet door een daad
van bruut geweld. Opeens
lijkt alles waar Trixie in
geloofde een leugen. Kan de
jongen die altijd aan de deur
kwam de dader zijn? Trixie
zegt van wel. En dat is
genoeg om haar vader
Daniel een reis naar de hel
te laten maken en terug om
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zijn dochter te beschermen.
Summary of Leaving Time
Instaread Summaries
2016-04-04
Summary of Leaving Time
Elite Summaries 2016-07-11
Leaving Time: by Jodi Picoult
| Summary & Analysis A
Smarter You In 15 Minutes...
What is your time worth?
With a tragic and confusing
past, Jenna Metcalf, an
intelligent and young
teenager, has been
obsessed for more than a
decade with her vanished
mother, Alice, a scientist
who studied grief among
elephants. Jenna does not
want to believe that she
abandoned her, so she
performs an exhausting
research through her mom's
works as she expects to ﬁnd
some clues that could
reunite them again. Two
unexpected allies entry on
her quest: Serenity Jones, a
well-known psychic that help
people to ﬁnd their missing
ones and Virgil Stanhope, a
jaded private detective who
was formerly in charge of
Alice and her colleague's
leaving-time-jodi-picoult

case. The three of them
together will have to face
hard questions and even
harder answers. Jenna will
have to do the match
among her memories of the
events and her mother's
journals to end up with a
fetching closing which will
keep every reader very
caught up. Not only because
of the mystery solving, but
the family drama, the
human drama and, of
course, the elephants and
the way they grieve.
Detailed overview of the
book Most valuable lessons
and information Key
Takeaways and Analysis
Take action today and grab
this best selling book for a
limited time discount of only
$6.99! Written by Elite
Summaries Please note: This
is a detailed summary and
analysis of the book and not
the original book. keyword:
Leaving Time, Leaving Time
book, Leaving Time
hardcover, Leaving Time
kindle, Leaving Time
paperback, Jodi Picoult,
leaving time jodi picoult,
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leaving time by jodi picoult,
leaving time jodi picoult
kindle
Leaving Time by Jodi Picoult
- Review Summary J.T.
Rothing 2015-09-25 Leaving
Time: A Novel by Jodi Picoult
- Review Summary Jodi
Picoult captivates readers
with her blend of character,
enthralling plots, and the
story's rich prose, which
vividly creates a story that
not only awakens the mind
but also touches the souls
deep within us. Leaving
Time is a story of a child in
the person of Jenna who
teams up with a psychic in
search of her mother who
has mysteriously
disappeared in a hospital
after she was found almost
dead in a sanctuary for
elephants. When you get
hold of Leaving Time by Jodi
Picoult - Review Summary,
you will come to understand
each character and get a
better hold of the plot, the
theme and the
representation of each
character, a type of
symbolism that represents
leaving-time-jodi-picoult

the realm of our society. You
will get chapter-by-chapter
summary, analysis and
essential quotes. In addition,
get a sneak peak of critical
reviews from various wellknown publications, editors
and world acclaimed critics.
Use this study guide to help
you cope with your literature
class, book club or just to
help you better grasp the
book itself. A WORD OF
WARNING FOR READERS This book is not the original
copy of Jodi Picoult's book,
Leaving Time. However, this
detailed summary and study
guide is designed to help
you read the original work.
Buy the original work along
with this study guide!
De tweede dochter Jodi
Picoult 2012-07-02 De
dertienjarige Anna is
kerngezond, maar heeft al
haar hele leven bloed en
beenmerg afgestaan aan
haar oudere zus Kate die
aan leukemie lijdt. Zoals alle
pubers op zoek naar haar
eigen identiteit, krijgt Anna
er genoeg van om altijd in
een adem met haar zus te

20/25

Downloaded from
vogaanvragenonline.nl on
August 15, 2022 by guest

worden genoemd. Wanneer
ze wordt geacht ook een
nier te doneren besluit Anna
een advocaat om hulp te
vragen en haar ouders aan
te klagen.
Jodi Picoult's Leaving
Time, a Novel 2015
Zusjesland Curtis Sittenfeld
2014-04-10 Al van jongs af
aan weten Kate en haar
tweelingzusje Violet dat ze
anders zijn dan anderen. Ze
'zien' gebeurtenissen in de
toekomst en geheimen die
voor iedereen verborgen
blijven. Violet laat haar
visioenen toe, terwijl Kate
haar best doet een zo
normaal mogelijk leven te
leiden. De zussen groeien
als volwassenen steeds
verder uit elkaar, ondanks
de sterke band die ze als
kind met elkaar hadden.
Wanneer er een aardbeving
plaatsvindt, voorspelt Violet
op televisie dat er meer
bevingen zullen volgen. Kate
is ontzet, maar beseft dat
haar zus gelijk kan hebben.
Gaandeweg ontdekt ze dat
het tijd is om onder ogen te
zien wie ze werkelijk is en
leaving-time-jodi-picoult

de breekbare relatie met
Violet te herstellen. Een
hartveroverende roman over
familie en identiteit,
kwetsbaarheid en
vertrouwen. Curtis Sittenfeld
(1975) brak internationaal
door met haar debuutroman
Prep, waarmee ze
genomineerd werd voor de
Orange Prize for Fiction.
Daarna verschenen van haar
hand De man van mijn
dromen en De echtgenote,
die opnieuw door publiek en
critici werden gelauwerd.
Haar nieuwste roman
Zusjesland bestormde direct
na verschijnen de
Amerikaanse
bestsellerlijsten.
Een tweede pad Jodi Picoult
2021-05-20 Wanneer het
vliegtuig waarin Dawn zich
bevindt naar beneden stort
en ze denkt dat haar laatste
uur geslagen heeft,
realiseert ze zich verbijsterd
dat ze niet aan haar
echtgenoot of tienerdochter
denkt, maar aan een
onbegaan pad van 15 jaar
geleden. Dawn overleeft de
crash en begint met een
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zoektocht naar antwoorden
over de weg die ze zo lang
geleden achter zich heeft
gelaten. Nu het lot haar een
tweede kans biedt, lijkt ze
niet meer zo zeker van de
keuzes die ze heeft
gemaakt. Terwijl de twee
verschillende uitkomsten
zich aandienen, steken ook
de weggestopte twijfels en
geheimen de kop op...
De ultieme belofte Jodi
Picoult 2015-09-22 ‘Zij was
alles wat ik niet was, en ik
was alle dingen die zij niet
was. Haar hand paste
perfect in de mijne.’De
Hartes en de Golds zijn
buren, maar bovenal
bevriend. Als bij de ene
familie een zoon en bij de
andere familie een dochter
wordt geboren, zijn grappen
over het aanstaande
huwelijk van die twee dan
ook niet van de lucht. En
wanneer er jaren later
daadwerkelijk een relatie
tussen Emily en Chris
opbloeit, vindt iedereen dat
totaal vanzelfsprekend.Maar
dan gaat op een nacht de
telefoon in de twee
leaving-time-jodi-picoult

buurhuizen: Emily stralende, succesvolle en
ogenschijnlijk gelukkige
Emily - is dood, omgebracht
met het revolver van Chris’
vader. Heeft Chris haar
vermoord? Of was het
zelfmoord, zoals hij
beweert?Twee families
blijven gebroken en
ontredderd achter, en een
wanhopige zoektocht naar
de waarheid begint...
Jodi Picoult's Leaving Time
Summary & Review Ant Hive
Media 2015-09-30 Leaving
Time is a spellbinding novel
that features a rather
standard detective ﬁction
theme. The story was
masked with mysticism
before completely revealing
its intricate and
unfathomable reality. It is a
compelling story with twists
that hold the readers to
complete the book until the
end.This is a summary of
Jodi Picoult's #1 NEW YORK
TIMES BESTSELLER book .
Published in 2015, Leaving
Time Leaving Time is a
spellbinding novel that
features a rather standard
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detective ﬁction theme. The
story was masked with
mysticism before completely
revealing its intricate and
unfathomable reality. It is a
compelling story with twists
that hold the readers to
complete the book until the
endSummary of Leaving
Time Includes:* Book Review
* Story Analysis * Highlights
of Elements many Readers
may have missed * Key
Character Analysis*
Discussion of Themes,
Symbols and Key
Takeaways* Chapter by
Chapter Breakdown of Entire
BookAbout the AuthorThe
Ant Hive reads every
chapter, extracts the
understanding and leaves
you with understanding and
time to spare. We do the
work so you can understand
the book in minutes, not
hours.
Leaving Time Reader's
Companions 2015 Leaving
Time by Jodi Picoult Digest &
ReviewLeaving Time is a
novel about one teen’s
quest to ﬁnd her mom after
her mysterious
leaving-time-jodi-picoult

disappearance. Jenna, only
13 years old, searches every
way she knows how to ﬁnd
her mom, Alice. She relies
on the internet, a psychic,
and studies her mom’s work
notes every day for clues
about her mother’s
whereabouts. As the
investigation continues,
Jenna is forced to ask
diﬃcult questions, and she
soon learned that the
answers she must face are
even harder. Come join us
as we delve deeper into the
beautifully written story of
Leaving Time.With this
digest, you'll enjoy:With this
digest companion, you'll
enjoy:• Digest of the novel
Leaving Time• Reviews of
the book and author• The
reception of the book and
reader's reactions• Stories
beyond the digest• And
more!NOTE: This is NOT a
summary and does not
contain the original book. It
is a complementary digest
to the book, supplying you
with additional stories and
materials about the book.
What others are
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saying:"Very concise and
helpful for our Book Club.""It
is full of story information,
interesting facts about the
novel and the author as
well.""You can read it before
you read the novel or after
you read it as a supplement
to the actual book.""This
overview gave me an idea of
what the book covers. From
it, I have been able to
decide whether or not to
purchase the book.""The
Digest helped clarify the
historical background.
Beautifully written and
deeply moving." Scroll up
now and download your
copy today!
Voor de wolven Jodi Picoult
2013-04-22 Jodi Picoult
kruipt in de huid van haar
personages die voor
onmogelijke keuzes worden
gesteld. De lezer kan niet
anders dan zich afvragen:
wat zou ik doen in deze
situatie? Luke Warren heeft
zijn leven lang wolven
bestudeerd in de bossen van
Canada. Hij begrijpt hen
beter dan zijn eigen
gezinsleden. Op een nacht
leaving-time-jodi-picoult

krijgt hij een auto-ongeluk
en belandt dodelijk gewond
in het ziekenhuis. Zijn
volwassen zoon Edward en
zijn puberdochter Cara
beslissen samen over het lot
van hun vader. Moeten ze
wachten tot Luke uit zijn
coma ontwaakt? Of mag hij
waardig sterven? 'Een
geweldige pageturner over
een meeslepend
onderwerp.' Kirkus Reviews
'Picoult schrijft met een
uitzonderlijke begaafdheid
en zonder pretenties.'
Stephen King
De kleine getuige Jodi
Picoult 2012-05-15
Hulpoﬃcier van justitie Nina
Frost behandelt het soort
misdaden dat families
verscheurt. Ze leert dat
medeleven tonen en keihard
strijden voor
rechtvaardigheid de enige
manier is om dit mijnenveld
over te steken. Maar als
Nina ontdekt dat haar
vijfjarige zoontje Nathaniel
seksueel is misbruikt,
worden in één klap al haar
absolute waarheden
weggevaagd. Ze besluit het

24/25

Downloaded from
vogaanvragenonline.nl on
August 15, 2022 by guest

recht in eigen hand te

leaving-time-jodi-picoult

nemen - ongeacht de
consequenties...
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