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Freak de KanjerBack to School and Dream Jobs Bind UpWILLEenhoorn KleurboekKronieken van de
Onderwereld: Deel 6 Stad van Hemelse VlammenDream JobsDe onbeduidende JudePaddington de
beerHet verhaal van 101 uitvindingenGevaarJoe Biljoen / druk 4Harry Potter: De Volledige Collectie
(1-7)VibeBlack BeautyDe sneeuwkoninginPlaneet ParanoiaDe vos en de ooievaarDribbel naar het
strand / druk 7Die eeuwige Egyptenaren / druk 1Houd de dief!SilverviewSticker Dolly Dressing
Dream JobsEen Kerstlied in ProzaVerheven koninkrijkDe eerste honderd woorden / druk 7Bekentenis
van een moordverdachteGeheimenVind ik leuk?!De Gruffalo / druk 1Tien vingertjes en tien
teentjesEen rimpel in de tijdHet onzichtbare leven van Addie LaRueRedenen om te blijven levenNiek
de Groot flikt het 'm weerDe lange weg naar de vrijheidHet eeuwige levenOp goed gelukDe laatste
OlympierHandboek voor de Romeinse soldaat / druk 1Elmer
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar
ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de
makers van Spiderman, The Fast and the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue
wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling,
maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door
iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit.
Ontheemd en alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten
omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New York:
Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft
Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en
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iemand haar voor het eerst in driehonderd jaar herkent In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy.
Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende
fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’
NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te
worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers
de beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nlJoes vader
is superrijk. Joe (12) heeft daarom alles wat zijn hartje begeert, behalve een echte vriend. Hij besluit
naar een gewone school te gaan, om daar een vriend te vinden. Vanaf ca. 9 jaar.Help best friends
Becca, Katy and Leyla dress for their dream jobs, including a vet in Africa, a magazine editor,
professional snowboarder and forensic scientist. Young children will love choosing their own dream
jobs as they complete the scenes using the 350+ stickers providedDit E-book is niet geschikt voor
zwart-wit e-readers. 'Houd de dief!' is het negende deel in de populaire meidenserie Dagboek van
een muts van schrijfster Rachel Renée Russell. Opnieuw een grappig verhaal over Nikki Maxwell,
haar BFF’s, geheime liefde Brandon, en niet te vergeten haar aartsvijand MacKenzie die haar
dagboek STEELT! Nikki is boos. De roddel gaat dat Brandon haar gekust heeft voor een stuk pizza!
Als WEDDENSCHAP! Dat beweert roddelkoningin MacKenzie tenminste. Maar dat kan niet waar zijn,
toch? Als Nikki haar woede over MacKenzie uitstort, begaat ze een grote blunder. Brandon wil niks
meer met haar te maken hebben. En dan pikt dramaqueen MacKenzie ook nog Nikki’s dagboek!
HELP! Kijk ook op www.dagboekvaneenmuts.nl en abonneer je op de nieuwsbrief! Reacties op
Dagboek van een muts: ‘Een hilarisch over-the-top dagboekverhaal. Een dikke hit!’– NBD Biblion
‘Superleuke gebeurtenissen, verteld op een grappige, flapuit-achtige manier’ – CooleSuggesties.nl
‘Alleen al van de blije tekeningen word je gigavrolijk.’ – TinaOp menselijke wijze vertelt een Engels
raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige
ervaringen had.Helps girls of all ages to dress the dolls in uniforms and outfits as they prepare to go
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back to school. This title also lets the girls dress the dolls for choir practice, for drama club and going
on a school trip, and more. With over 600 stickers to choose from, it allows girls to create outfits and
add accessories for the dolls in the scenes.Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen
bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers bevat, beschikbaar als een download met
prachtige kaftontwerpen van Olly Moss. Geniet van de verhalen die de verbeelding van miljoenen
wereldwijd prikkelde.Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend fantasiedier als
vriend te verzinnen. Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.Op zijn vierentwintigste stort het leven van Matt Haig volledig in. Hij ziet geen
enkele uitweg, geen reden meer om te bestaan. Dit is het verhaal van hoe hij zijn depressie
overwon, een ziekte die hem bijna vernietigde, en hoe hij opnieuw leerde met volle teugen van het
leven te genieten. Redenen om te blijven leven is meer dan een memoire: het is een ontroerende,
grappige en vreugdevolle zoektocht naar hoe om te gaan met depressie.De wereld knoeit met onze
geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle, gejaagde planeet zorgt voor een snel en
gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar voelen ons steeds eenzamer. En we worden
aangemoedigd om ons zorgen te maken over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van
depressie en paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de
link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.Elmer is een olifant. Geen grijze, die je vaak in
de dierentuin ziet, maar een kleurtjesolifant! Hij lijkt op een lappendeken van allemaal gekleurde
blokjes. Alle olifanten vinden Elmer aardig en ze hebben veel lol samen. Toch besluit hij op een dag
dat hij liever grijs wil zijn, zoals een gewone olifant. Maar is het niet heel saai als iedereen er
hetzelfde uitziet?Na de nacht van de moord op Malcolm en Maud Angel weet hun dochter Tandy drie
dingen zeker: 1. Zij was de laatste persoon die haar ouders nog in leven heeft gezien 2. De
verdenking van de moord rust op Tandy en haar drie broers en zussen 3. Ze kan niemand
vertrouwen misschien zichzelf niet eens Tandy gaat op onderzoek uit om de onschuld van de familie
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te bewijzen. Opeens krijgt ze steeds terugkerende flashbacks. De herinneringen verklaren een aantal
vreemde familiegeheimen, maar het graven in het verleden van haar ouders brengt ook veel
gevaren met zich mee. Want wie weet welke leugens de Angels hun kinderen nog meer hebben
verteld? James Patterson is de succesvolste hedendaagse thrillerauteur ter wereld, met wereldwijd
meer dan 75 miljoen verkochte boeken. Hij is de schrijver van de populaire thrillerreeksen Alex Cross
en The Womens Murder Club en de YA-serie Heks & Tovenaar.Reclameuitgave van een van de fabels
van De La Fontaine, op rijm. Achterop reclame voor Van Houtenś cacao en chocolade.Van alles wordt
verteld over de opleiding van een rekruut in het Romeinse leger, zijn wapens, kleding, kampen en
forten etc. Met veel illustraties in kleur. Vanaf ca. 10 jaar.Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het
voorbereiden op de strijd tegen de Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg
klein is. Het leger van Kronos is sterker dan ooit en met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger
rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten tegen het monster Typhon
begint Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus onbeschermd is achtergelaten.
Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden.
Eindelijk wordt de profetie over de zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de
strijd voor de westerse beschaving door de straten van Manhattan raast, begint Percy langzaam het
angstaanjagende vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.Iedereen
trouwt, krijgt baby’s, koopt huizen. Timelines vol succes. Maar niet voor Tori Gelukkig. En ineens ben
je dertig. Je tijdlijn is een lange opsomming van aanzoeken, zwangerschapsaankondigingen en foto’s
van pas gekochte huizen. Dertig worden lijkt wel een stoelendans: zodra de muziek stopt, kiest
iedereen de dichtstbijzijnde plek om zich te settelen met iemand die toevallig ook aan het spel
meedoet. Maar Tori niet. Ze heeft al aardig wat bereikt voor haar dertigste: een bestseller op haar
naam en duizenden fans, online en offline. Maar haar best-wel-oké vriendje is eigenlijk heel saai. En
wanneer haar beste vriendin óók opeens verliefd wordt, begint Tori te twijfelen. Tori vult haar dagen
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met twitteren, YouTube en bedenken waarom iedereen – behalve zij – voor dit huisje-boompjebeestje-ideaal lijkt te gaan. Zijn ze bang de boot te missen? Of is zij degene die de memo heeft
gemist? Als iedereen om je heen hetzelfde doet, en de klok keihard tikt, wat doe je dan?De 41-jarige
geschiedenisleraar Tom Hazard ziet eruit als een normale man, maar leeft door een ongewone
aandoening al eeuwenlang. Hij is overal geweest, heeft alles meegemaakt, is talloze malen van
identiteit veranderd. Hij wil nu vooral een gewoon leven, net als ieder ander. Hij mag alleen niet
verliefd worden Het eeuwige leven is een bitterzoet verhaal over identiteit, over de
onvermijdelijkheid van veranderingen en over de tijd die het kost om te leren hoe te leven.Vibe is
the lifestyle guide to urban music and culture including celebrities, fashion, beauty, consumer
electronics, automotive, personal care/grooming, and, always, music. Edited for a multicultural
audience Vibe creates trends as much as records them.Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit ereaders. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS, iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven.
Maar simpel is dat niet. Zeker niet met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens
zijn vrienden is het verschil tussen haat en liefde erg klein Dan slaat het noodlot toe. Niek en Gina
moeten SAMEN een werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon
verdwijnen. Kan Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt alles anders dan gepland?De lange
weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van
onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.De Royals – Geheimen is het
derde deel in de verslavende en passionele serie De Royals, vanNew York Times-bestsellerauteur
Erin Watt. Een vleugjeVijftig tinten grijs voor jongeren van 15 jaar en ouder. Ella heeft haar hart
verloren aan Reed, de aantrekkelijke bad boy van de steenrijke familie Royal. Ondanks al zijn
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rotstreken gelooft ze in hem. Maar zelfs voor overlever Ella zijn de problemen van Reed en zijn vier
broers op zijn zachtst gezegd een uitdaging. Reed gaat voor Ella door het vuur. Maar om zijn eigen
leven en daarmee dat van Ella te redden, moet hij zijn dubieuze verleden achter zich zien te laten.
Kan hij dat? En lukt het hen om de geheimen van hun families voor eens en voor altijd te
ontrafelen?Gevaar is het vijfde deel in de succesvolle en verslavende YA-serie De Royals van Erin
Watt. Een vleugje Vijftig tinten grijs. Voor jongeren van 16 jaar en ouder die houden van passie,
spanning en intrige. Het leven van Hartley staat op zijn kop sinds ze Easton Royal heeft ontmoet. Hij
is onweerstaanbaar, maar ook gevaarlijk. Wanneer Hartley door een ongeval haar geheugen
kwijtraakt, vertrouwt ze niemand meer. Instinctief weet ze dat Easton slecht voor haar is,
tegelijkertijd lijkt hij de enige die haar kan redden. Easton wil dat ze haar geheugen terugkrijgt,
terwijl Hartley ervan overtuigd raakt dat je sommige dingen maar beter kunt vergeten.Sinds 150 jaar
is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de Britse kersttraditie. Eigenlijk is
het een spookverhaal, maar met een positieve boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen
op de harteloze vrek en geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote
Victoriaanse schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en ongeletterde
straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen herinneringen van de auteur
aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft veel van wat we nu associëren met Kerstmis
gedefiniëerd: het familiebedrijf, Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en
geschenken. De laatste twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het
rondreizen en voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op kerstavond
krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner, Jacob Marley, en
vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en toekomst vertegenwoordigen, en
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wordt het een harde les in vrijgevigheid en mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles
Dickens (1812-70) is een van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven
voortdurend gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie vaak gruwelijke
menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog voor de armen, vooral
kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen, zoals Oliver Twist, David Copperfield en
kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en
kinderboeken.Aanwijsprentenboek met cartoonachtige illustraties in kleur over zaken uit de directe
omgeving van peuters. Vanaf ca. 2 jaar.De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader en
moeder mee naar het strand, waar hij van alles beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met
beweegbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.Op goed geluk is het eerste deel van de nieuwe driedelige
feelgoodserie van Jenny Colgan, bekend van de Café Zon & Zee-serie. Bibliothecaris Nina weet
precies wat mensen moeten lezen. Op goed geluk maakt ze een keuze: welk boek helpt tegen
liefdesverdriet en welk verhaal de eenzaamheid kan verjagen. Maar als de bibliotheek sluit en Nina
werkloos wordt, helpen boeken haar ook niet. Of toch wel? Nina opent haar eigen, heel bijzondere
boekwinkel: ze rijdt met een boekenbus door de Schotse Hooglanden. Maar een happy end is in het
echte leven ietsje ingewikkelder dan in een roman. Gelukkig is er de ietwat knorrige, maar heel
aantrekkelijke huisbaas die haar steeds redt uit de zoveelste noodsituatie.Part of Sticker Dolly
Dressing series, this title features kinds of different jobs - caring for elephants at an elephant
sanctuary in Africa, scouring a crime scene for clues as a forensic scientist, working out dance
routines in a hit musical, designing costumes for a period drama, and more. It includes over 350
stickers to dress the dolls.A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk
weer leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film (met o.a. Reese
Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018 op het witte doek te zien zal zijn.
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Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt de vader van Meg plotseling. Samen met haar
broertje Charles Wallace en hun vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om
hem te zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis en moet
Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken om hun vader te vinden?
Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele generaties weten te inspireren en is nog steeds
geliefd bij kinderen en hun ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet
alleen had ik een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit boek zag
ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven woord.’ Dan Brown, auteur
van o.a. De Da Vinci Code en OorsprongKleurboek voor kinderen met schattige en grappige
eenhoorns zoals eenhoorn op de maan, magische eenhoorn, vliegende eenhoorn,
regenboogeenhoorn, eenhoorn op een schommel, eenhoorn in een ballon en nog veel meer.
Kleurboek bevat 28 magische illustraties van eenhoorns en hun avonturen. Pagina's zijn eenzijdig,
waardoor kleurpenetratie wordt voorkomen. Het kleuren van je favoriete eenhoorns is erg leuk en
een geweldige manier om creativiteit te stimuleren, de concentratie te verbeteren en urenlang
plezier te bieden aan alle eenhoornliefhebbers. Dit kleurboek is voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud.
Specificaties: - Premium zachte kaft - Afmetingen: 21,59 x 27,94 cmOp een dag maakte een duivelse
trol een spiegel die alles wat mooi was als lelijk deed verschijnen, en alles wat goed was als kwaad.
Verrukt besloten de trollen om hun spiegel naar de hemel te brengen en de spot te drijven met de
engelen, maar onderweg barstte de spiegel en de scherven verspreidden zich over de wereld. Zo
werden sommige scherven ramen en werden andere scherven brillen, maar de meest onfortuinlijke
mensen kregen kleine scherfjes in hun ogen of in hun hart, waardoor hun leven voor altijd zou
veranderen. Dit overkwam kleine Kay, tot de grote ergernis van zijn buurvrouw Gerda, en zo
ontmoette hij de sneeuwkoningin. Hans Christian Andersen (1805-1875) was een Deense schrijver,
dichter en kunstenaar. Hij is beroemd om zijn kinderliteratuur, waaronder de geliefde sprookjes "De
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nieuwe kleeren van den keizer", "De kleine zeemeermin", "De nachtegaal", "De standvastige tinnen
soldaat", "De sneeuwkoningin", "Het lelijke jonge eendje" en "Het lucifersmeisje". Zijn boeken zijn
vertaald naar elke levende taal, en er is tegenwoordig geen kind of volwassene die niet bekend is
met zijn speelse personages. Zijn sprookjes zijn talloze malen bewerkt voor het toneel en het witte
doek, met name door Disney in de animatiefilms "De kleine zeemeermin" in 1989 en "Frozen", wat
losjes gebaseerd is op "De sneeuwkoningin", in 2013. Dankzij Andersens bijdrage aan
kinderliteratuur wordt zijn verjaardag, 2 april, gevierd als Internationale Kinderboekendag.'De beste
autobiografie die ik ooit heb gelezen. De perfecte combinatie van het vertellen een verhaal en de
wijsheid die daaruit voortkwam, en dan ook nog zo grappig.' Oprah Winfrey WILL door Will Smith en
Mark Manson is een moedig en inspirerend boek over een van de grootste wereldsterren van deze
tijd. WILL gaat over uiterlijk succes, innerlijk geluk en verbinding met anderen. En over een van de
meest spectaculaire rollercoasters ooit door de wereld van muziek en film. Will Smiths transformatie
van een angstig kind in een huis vol spanning in West Philadelphia tot een van de grootste rappers
van zijn tijd én een van de grootste filmsterren in de geschiedenis van Hollywood - met een reeks
kaskrakers op zijn naam die waarschijnlijk nooit zal worden overtroffen - is een episch succes
waarover WILL op een ongelooflijk meeslepende manier vertelt. Maar dat is maar de helft van het
verhaal. Will Smith dacht dat hij het voor elkaar had, en met reden: niet alleen zijn eigen succes was
ongeëvenaard, zijn hele gezin stond aan de top van de entertainmentwereld. Maar zijn vrouw en
kinderen zagen dat anders. Zij moesten fulltime meedraaien in zijn show, zonder dat ze daar zelf
voor hadden gekozen. Het bleek dat Will Smith nog veel meer moest leren dan hij had gedacht. WILL
is een boek over wilskracht, over wat je voor elkaar kunt krijgen en wat je achter je kunt laten. Will
Smith werkte samen met Mark Manson, auteur van de wereldwijde bestseller The Subtle Art of Not
Giving a F*ck, die het verhaal zo opschreef dat het anderen kan helpen om grip op hun eigen leven
en emoties te krijgen. Weinigen van ons zullen de extreme druk kennen van optreden op het
Page 9/12

Access Free Sticker Dolly Dressing Dream Jobs
wereldpodium, maar we kunnen allemaal begrijpen dat wat werkt in de buitenwereld niet altijd werkt
in je persoonlijk leven. De combinatie van oprechte wijsheid en een exceptioneel, fenomenaal
levensverhaal maakt WILL, net als de auteur, tot de buitencategorie. 'Het is eenvoudig om in de
materiële wereld te bewegen als je eenmaal je eigen geest hebt veroverd. Dat geloof ik echt. Als je
eenmaal je eigen geest hebt leren kennen, stuwt elke ervaring, elke emotie, elke omstandigheid,
positief of negatief, je gewoon voort, naar grotere groei en meer ervaring. Dat is ware wilskracht.
Om vooruit te komen, wat er ook gebeurt. En om vooruit te komen op een manier waarbij je anderen
met je meeneemt, in plaats van ze achter te laten.' - Will SmithDe onbeduidende Jude (Jude the
Obscure) wordt algemeen beschouwd als de beste roman van Thomas Hardy. Het boek schildert het
leven van individuen die worden vermorzeld door krachten die ze niet kunnen beheersen. Jude
Fawley is een onbeduidende wees die ervan droomt aan de universiteit in Christminster te kunnen
studeren. Iemand te worden. Dan komt het aardse plattelandsmeisje Arabella Donn in zijn leven, en
hij raakt op een zijspoor. Jude trouwt met Arabella, maar zij verlaat hem. Vervolgens wordt hij
verliefd op zijn nicht, Sue Bridehead. Met haar lijkt hij het geluk te vinden. Maar als het noodlot
toeslaat, blijkt verrassend genoeg de moderne en geëmancipeerde Sue eraan onderdoor te gaan.
Deze roman, gepubliceerd in 1895, zou Hardy’s laatste zijn. De openheid over seksualiteit, de kritiek
op het huwelijk, op het universitaire systeem en op de Kerk schokten het publiek. Hardy richtte zich
de rest van zijn leven uitsluitend op zijn poëzie. De taal van Thomas Hardy is prachtig, geestig,
scherp en eigenzinnig. Zijn decorbeschrijvingen zijn fenomenaal.Gifty is een briljante studente
neurowetenschap aan de universiteit van Stanford. Haar drijfveer is de fatale overdosis van haar
broer, verslaafd aan pijnstillers, en de depressie van haar moeder. Gifty is vastberaden om de
wetenschappelijke oorzaak te vinden van al het verdriet en lijden dat haar leven domineert. Dan zet
een telefoontje haar eenzame leven in haar laboratorium volledig op zijn kop. Haar moeder wil
zelfmoord plegen en ten einde raad neemt Gifty haar in huis. Het brengt haar weer terug naar het
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geloof dat zoveel houvast gaf in haar jeugd. De kerk waar ze in opgroeide beloofde verlossing, maar
gaf nooit duidelijkheid hoe die te bereiken. Terwijl haar moeder in bed blijft liggen worstelt Gifty
tussen geloof en wetenschap, en zoekt naar een manier om haar liefde voor haar familie in daden
om te zetten. Verheven koninkrijk is een ontroerend portret van een Ghanees immigrantengezin in
de vs dat zucht onder het juk van verdriet, depressie en verslaving. Het is een wonderschoon
geschreven en emotioneel zeer beladen opvolger van het fenomenale Weg naar huis, en is de
meesterproef van het literaire talent Yaa Gyasi.In welk land baby's ook worden geboren, één ding is
hetzelfde: ze hebben allemaal tien vingertjes en tien teentjes. Oblong prentenboek met tekeningen
in zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.In deze laatste, briljante thriller van de
grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog verschuldigd bent als het
geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn
geworden. Julian Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd
en is een boekhandel begonnen in een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening
krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot
huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over Julians achtergrond en heeft
zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al snel met
grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in
Londen een brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians
toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de
confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le
Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking van de super
ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’
Volkskrant magazineInformatie over allerlei zaken uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met
Page 11/12

Access Free Sticker Dolly Dressing Dream Jobs
zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft
een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk.
Vanaf ca. 12 jaar.BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE
FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden moeten vechten
tegen het grootste kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of niemand
in deze wereld kan hem verslaan. De enige oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en
Simon hebben weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten van de
onderwereld. Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de moeilijkste opdracht in
hun leven 'A WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE MEYER
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