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Storytelling, as oral tradition and in writing, has long
played a central role in Jewish society. Family,
educators, and clergy employ stories to transmit
Jewish culture, traditions, and values. This
comprehensive bibliography identifies 668 Jewish
folktales by title and subject, summarizing plot lines
for easy access to the right story for any occasion.
Some centuries old and others freshly imagined, the
tales include animal fables, supernatural yarns, and
anecdotes for festivals and holidays. Themes include
justice, community, cause and effect, and mitzvahs,
or good deeds. This second edition nearly doubles
the number of stories and expands the guide’s
global reach, with new pieces from Turkey, Morocco,
Libya, Tunisia, and Chile. Subject cross-references
and a glossary complete the volume, a living tool for
understanding the ever-evolving world of Jewish
folklore.
Eileen, enig kind van eenvoudige Ierse immigranten,
wil de Amerikaanse droom van haar ouders
waarmaken. Wanneer ze als jonge verpleegster Ed
ontmoet, een talentvolle hersenonderzoeker die in
niets lijkt op de mannen die ze tot dan toe heeft
gekend, verwacht ze dat hij haar het kosmopolitische
bestaan zal geven waarnaar ze zo verlangt.
Eenmaal getrouwd en moeder geworden koestert
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Eileen grote ambities voor zichzelf en hun zoon
Connell, en moedigt ze Ed aan om steeds meer te
willen: een belangrijkere baan, prominentere
kennissen en een mooier huis in een betere buurt.
Haar idealistische man is echter niet geïnteresseerd
in status en geld en ziet niets in de voorgestelde
verhuizing. Eileen zet door, maar al snel wordt
pijnlijk duidelijk dat Eds groeiende weerstand en
onmacht worden veroorzaakt door vroege alzheimer.
Vrouw en zoon zien de ooit zo briljante
wetenschapper onverbiddelijk wegglijden in
dementie. In We zijn onszelf niet schetst Matthew
Thomas een alomvattend portret van het IersAmerikaanse gezin Leary en laat hij zien hoe een
ongeneeslijke ziekte hoop en verwachtingen kan
ondermijnen. Een meesterlijke roman over het
menselijk tekort, over verlangens en kwetsbaarheid,
en over liefde en verlies in al hun vormen.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger
van haar veelgeprezen debuutroman ‘Gesprekken
met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally
Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en
Connell. Beiden groeien op in hetzelfde stadje in
landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden
nauwelijks overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen
wanneer de moeder van Connell het huis van
Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het
prestigieuze Trinity College in Dublin gaan, blijkt op
die universiteit dat zich door de jaren heen een diepe
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band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally
Rooney is een verhaal over de diepgaande invloed
die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren
verstrijken. Een intense roman die je je eigen liefdes
laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe
generatie.’ The Guardian Tip DWDD Boekenpanel!
Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de
rechten voor een televisieserie van ‘Normale
mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script
schrijft.
Using a mouse as bait instead of a worm, an old
woman fishes all night long, confusing the fishermen
as well as the Man in the Moon.
Al meer dan dertig jaar leiden Edie en Richard
Middlestein een doorsnee leven in een buitenwijk
van Chicago, dat wordt overschaduwd door een
gênant probleem: Edies gevaarlijk hoge gewicht.
Edie is volledig geobsedeerd door voedsel – en als
ze niet snel ophoudt met eten zal ze niet lang meer
te leven hebben. Als Richard zijn vrouw verlaat, is
het aan de kinderen om in te grijpen. Ze zijn het
echter niet met elkaar eens hoe ze Edies
eetprobleem moeten aanpakken. Robin geeft haar
vader de schuld, Benny probeert vooral de lieve
vrede te bewaren en de graatmagere Rachelle is
vastbesloten haar schoonmoeder in een health freak
te veranderen. Ieder proberen ze echter een
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antwoord te vinden op dezelfde vraag die de familie
al zo lang beheerst: wie is er nu eigenlijk
verantwoordelijk voor Edies destructieve gedrag?
Met veel mededogen en humor schreef Jami
Attenberg een verhaal over familie, obsessie en de
destructieve fascinatie voor eten die onze welvaart
onherroepelijk met zich meebrengt.
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 overleefde
tot twee keer toe de Hongerspelen. Ze maakt zich
klaar voor haar rol als leider van de revolutie. Ze is
zelfs bereid te sterven voor vrijheid. Maar dan geeft
president Snow Katniss te kennen dat hij iedereen
van wie ze houdt kapot zal maken als de rebellen
hun plannen doorzetten. De prijs van vrijheid lijkt
hoger dan ooit... Spotgaai is het bloedstollende slot
van de reeks die begon met De Hongerspelen en
Vlammen.
Catching the MoonThe Story of a Young Girl's
Baseball Dream
n de tweede helft van de 20e eeuw zijn de
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in een
verwoede militaire strijd verwikkeld om de eerste
lancering van een raket. Die strijd wordt echter bruut
verstoord als enorme ruimteschepen zich boven de
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belangrijkste wereldsteden positioneren, bestuurd
door de militair superieure Overlords. In eerste
instantie lijken hun eisen goedbedoeld: oorlog en
armoede elimineren, de wereldbevolking verenigen
en het uitsterven van de mensheid voorkomen. Maar
welke prijs moet daarvoor betaald worden? Betekent
hun gestage overname van de aarde het einde van
de mensheid... of juist het begin? Het einde van het
begin wordt sinds de publicatie in 1953 niet alleen
als een sciencefictionklassieker gezien, maar ook als
een literaire roman van het hoogste niveau. Geen
wonder dat de jaarlijkse prijs voor de beste literaire
sciencefictionroman de Arthur C. Clarke Award heet.
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn
presidentiële memoires vertelt Barack Obama het
verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een
jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider
van de vrije wereld. Hij schrijft in buitengewoon
persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij
politiek werd gevormd en over de bepalende momenten
in de eerste termijn van zijn historische presidentschap een roerige periode vol dramatische veranderingen.
Obama neemt de lezer aan de hand op een
fascinerende reis, die voert van zijn eerste politieke
aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van
grassroots-activisme aan het licht kwam - tot de
revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd
gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en
daarmee de eerste Afro-Amerikaan werd die het hoogste
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ambt in het land zou bekleden. In zijn bespiegelingen
over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en
beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt, en
daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek
van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale
diplomatie. Obama neemt de lezer mee tot in het Oval
Office en de Situation Room van het Witte Huis, maar
ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn
getuige van zijn overwegingen bij het samenstellen van
zijn kabinet, hoe hij worstelt met een mondiale financiële
crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar
onoverbrugbare conflicten beteugelt om zijn wet op de
gezondheidszorg te verwezenlijken, botst met zijn
generaals over de te volgen strategie in Afghanistan,
hervormingen op Wall Street doorvoert, doortastend
optreedt na de ramp met de Deepwater Horizon en
opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot
de dood van Osama bin Laden. Een beloofd land is een
bijzonder intiem en persoonlijk boek - het verhaal over
een man die historische beslissingen neemt, over het
rotsvaste geloof van de opbouwwerker die op de proef
wordt gesteld op het wereldpodium. Obama is
openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen
hij als zwarte Amerikaan president wilde worden, waarbij
hij de verwachtingen verpersoonlijkte van een generatie
die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die
besluitvorming op het hoogste niveau met zich
meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die
hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over
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de invloed die het verblijf in het Witte Huis had op zijn
vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet terughoudend in
het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen.
Toch wijkt hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het
geweldige, zich voortdurend ontwikkelende Amerikaanse
experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai
geschreven en krachtige boek getuigt van Barack
Obama's inzicht dat democratie geen geschenk van
boven is, maar iets dat is gestoeld op inlevingsvermogen
en wederzijds begrip, iets waaraan we samen
voortbouwen, elke dag weer.
Victor houdt heel veel van juf Fina uit het
bejaardentehuis en als zij haar geheugen kwijt is, gaat hij
dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle
illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Fresh, fun ideas for children's storytime fill this book. The
author is a long-time storytime facilitator and has put
together 52 weekly themes plus additional holidays, all
with detailed instructions for talking about the theme and
choosing the books, crafts, songs, poems, games and
snacks. Each storytime idea is illustrated with
photographs of the craft and snack for easy reference.
Libraries, bookstores, preschools and parents alike can
use this book to offer themed storytimes that include
discussion, literature, art, music, movement and food.
Options are provided for each storytime, so the ideas
can be used year after year.
New York Times-bestsellerauteur Susan Casey neemt je
mee in de wijde wereld van dolfijnen. Samen met haar
reis je door vele wateren, op zoek naar hun
verbazingwekkende eigenschappen en hun vriendschap.
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Zij laat je zien wat wij mensen kunnen leren van deze
mysterieuze en zeer intelligente wezens: levensvreugde,
lichaamsbeheersing, gebruik van intuïtie en beïnvloeding
van welzijn. Maar ze vertelt ook hoezeer het magische
bestaan van deze dieren wordt bedreigd. Stemmen in de
oceaan is een fantastisch verhaal over de kracht van
dolfijnen en onze rol in hun bestaan. Susan Casey
(1973) is expert op het gebied van dolfijnen en was
hoofdredacteur van O, Oprah Magazine. Ze publiceerde
artikelen in Esquire, Sports Illustrated, Fortune, Outside
en National Geographic en heeft als journalist diverse
prijzen gewonnen. Susan Casey schreef onder andere
de New York Times-bestseller The Devil's Teeth, een
waargebeurd verhaal over de obsessie en het overleven
met witte haaien.
Dr. Perry Baird was een opkomend medisch talent op
Harvard in de jaren 1920. Hij was zijn tijd ver vooruit toen
hij aan het begin van zijn carrière onderzoek deed naar
de biochemische oorsprong van manische-depressieve
stoornissen. De blik van dr. Baird op deze ziekte was
een bijzondere: hij was niet alleen arts en onderzoeker,
maar ook patiënt. Baird werd opgenomen en verbleef de
rest van zijn leven in instellingen. Toen een
hersenbloeding als gevolg van een gedwongen
lobotomie hem fataal werd, liet hij een grote stapel
incompleet onderzoek achter. En zijn memoires. Vele
jaren later stuit Mimi Baird, zijn oudste dochter, op dit
unieke manuscript van haar verguisde vader, die het
grootste deel van haar jeugd afwezig was en over wie in
de familie gezwegen wordt. Met terugwerkende kracht
leert Mimi haar vader kennen, zijn manische opwinding
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en scherpzinnige observaties, zijn humor en zijn race
tegen de klok om een remedie te vinden voor de ziekte
die zijn leven overnam. Met een tedere verbetenheid
probeert zij de losse eindjes die hij achterliet aan elkaar
te knopen. Hij wilde de maan is zowel het unieke verslag
van een man die met verbazende helderheid en literaire
allure zijn eigen ziekte analyseert als het ontroerende
verhaal van een dochter die vastberaden is eerherstel te
realiseren voor de vader die zij nooit gehad heeft. Mimi
Baird komt uit Boston. Ze werkte aan de Harvard
Graduate School of Education en verhuisde later naar
Woodstock, Vermont, waar ze werkte als officemanager
aan het Dartmouth-Hitchcock Medical Center. Mimi heeft
twee kinderen en vier kleinkinderen. 'Beste boek van
2015.' THE WASHINGTON POST 'Een thrillerschrijver
zou jaloers zijn: dr. Baird is een pure onbetrouwbare
verteller; objectief, charmant, geestig, en dan plots een
beetje vreemd, en daarna totaal verdwenen, een
irrationele vreemdeling achterlatend. De lezer kan de
golven van zijn hersenen volgen zoals, in Mimi's
woorden, zijn handschrift vervormde: van netjes naar
slordig en weer terug.' THE NEW YORK TIMES
'Buitengewoon (...), een opmerkelijk eloquente weergave
van een geestesziekte, die doet denken aan Kay
Redfield Jamisons An Unquiet Mind en Susanna
Kaysens Girl, Interrupted. Perry Baird is zich griezelig
bewust van zijn conditie, net als van de onmogelijkheid
de symptomen en barbaarse behandelingen te
ontwijken. (...) Dr. Baird heeft zijn dochter nooit goed
leren kennen - net als haar prestatie dit verhaal te
vertellen.' THE WASHINGTON POST
Page 9/26

Get Free Catching The Moon The Story Of A
Young Girls Baseball Dream
Een zoektocht naar de theorie van alles Ruimte en tijd
zijn de basiselementen van de kosmos. Maar wat zijn
ruimte en tijd eigenlijk? Is ruimte een reëel bestaand
iets? Waarom heeft tijd een richting? Zou het universum
zonder ruimte en tijd kunnen bestaan? En de centrale
vraag: hoe zit de kosmos in elkaar? De ontrafeling van
de kosmos neemt de lezer mee op reis naar nieuwe
lagen van de werkelijkheid, met briljant gebruik van
analogieën én met humor. Van de inzichten van Newton
en Einstein tot de meest recente ideeën op het gebied
van de supersnaar- en M-theorie. Na het lezen van dit
boek bekijkt u de werkelijkheid met andere ogen. Brian
Greene (1963) studeerde aan Harvard University en
Oxford University. Hij geldt als een groot deskundige op
het gebied van de supersnaartheorie en geeft over de
hele wereld lezingen. The Times noemt hem ‘De nieuwe
Hawking, maar dan beter’.
“DE TOVENAARSRING heeft alle ingrediënten voor
direct succes: samenzweringen, intriges, mysterie,
dappere ridders en opbloeiende relaties, compleet met
gebroken harten, bedrog en verraad. Het zal urenlang
boeien en is geschikt voor alle leeftijden. Aanbevolen
voor de collectie van alle liefhebbers van fantasy.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos De nummer
1 bestseller, met meer dan 400 vijfsterren-reviews op
Amazon! Het debuut van de bestverkopende auteur
Morgan Rice van een ongelofelijke nieuwe fantasy-serie.
EEN ZOEKTOCHT VAN HELDEN (het eerste boek van
De Tovenaarsring) gaat over het epische verhaal
rondom een speciale jongen van veertien, afkomstig uit
een klein dorpje aan de rand van het Koninkrijk van de
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Ring. Hij is de jongste van vier kinderen, de minst
favoriete van zijn vader en gehaat door zijn broers.
Thorgrin voelt dat hij anders is dan de anderen. Hij
droomt ervan een geweldige krijger te worden, zich aan
te sluiten bij de mannen van de Koning en de Ring te
beschermen tegen de kwaadaardige wezens aan de
andere kant van het Ravijn. Wanneer zijn vader hem
verbied om deel te nemen aan de try-out voor de
Krijgsmacht van de Koning, weigert hij om bij de pakken
neer te gaan zitten: hij gaat er in zijn eentje op uit,
vastbesloten om het Koninklijk Hof te bereiken en
serieus genomen te worden. Maar in het Koninklijk Hof
loeren vele familiedrama’s, machtsstrijden, ambities,
jaloezie, geweld en verraad. Koning MacGil moet uit zijn
kinderen een erfgenaam kiezen en het eeuwenoude
Zwaard van het Lot, de bron van al hun kracht, ligt nog
steeds onaangeraakt, wachtend tot de uitverkorene
arriveert. Thorgrin is een buitenstaander en hij moet
vechten om geaccepteerd te worden, en zich bij de
Krijgsmacht aan te mogen sluiten. Thorgrin komt
erachter dat hij mysterieuze krachten heeft die hij niet
begrijpt, dat hij een gave heeft, en een bijzondere
lotsbestemming. Tegen alle verwachtingen in wordt hij
verliefd op de dochter van de Koning, en terwijl hun
verboden relatie opbloeit, ontdekt hij dat hij machtige
rivalen heeft. Terwijl hij worstelt met zijn nieuwe
krachten, neemt de tovenaar van de Koning hem onder
zijn hoede, en vertelt hij hem over een moeder die hij
nooit heeft gekend, in een land ver weg, voorbij het
Ravijn, voorbij het land van de Draken. Voor Thorgrin op
pad kan gaan en de krijger kan worden die hij wil zijn,
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moet hij zijn training volbrengen. Maar die wordt
plotseling onderbroken, en hij wordt meegesleept in
Koninklijke samenzweringen die zijn liefde bedreigen en
hem, en het gehele Koninkrijk, willen vernietigen. EEN
ZOEKTOCHT VAN HELDEN vertelt het epische verhaal
van vrienden en geliefden, rivalen en minnaars, ridders
en draken, intriges en politieke samenzweringen, van
volwassen worden, gebroken harten, bedrog, ambitie en
verraad. Het is een verhaal van eer en moed, van
lotsbestemmingen, van tovenarij. Het is een fantasie die
ons meesleept in een wereld die we nooit zullen
vergeten en die alle leeftijden zal aanspreken. Het bevat
82.000 woorden. Boeken 2 -12 van de serie zijn nu ook
verkrijgbaar! “Had vanaf het begin mijn aandacht en liet
die niet los… Dit verhaal is een ongelofelijk avontuur in
een hoog tempo, vanaf het begin vol actie. Het wordt
nooit saai.” --Paranormal Romance Guild {over
Veranderd} “Boordevol actie, romantiek, avontuur en
spanning. Haal deze in huis en wordt opnieuw verliefd.”
--vampirebooksite.com (over Veranderd) “Een geweldig
plot; dit is echt zo’n boek dat je ’s avonds niet kan
wegleggen. Het einde was een cliffhanger die zo
spectaculair was dat je onmiddellijk het volgende boek
wil kopen, alleen om erachter te komen wat er gebeurt.”
--The Dallas Examiner {over Geliefd}
Whether used for thematic story times, program and
curriculum planning, readers' advisory, or collection
development, this updated edition of the well-known
companion makes finding the right picture books for your
library a breeze. • Offers easy subject access to
children's picture books • Features a user-friendly
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organization • Provides in-depth indexing and full
bibliographic detail
Voor alle fans van Jojo Moyes De laatste liefdesbrief.
Een heerlijke roman waarin twee verhaallijnen verweven
worden: in WO2 wordt een jonge, getrouwde Engelse
vrouw onmogelijk verliefd op een Amerikaanse soldaat.
Na de oorlog komt hij terug voor haar, belooft hij – maar
in de oorlog worden zoveel beloftes gedaan... In het
heden vindt een jonge Engelse vrouw een schuilplaats in
een verlaten huis, maar vindt dan de briefwisseling uit de
oorlogstijd tussen de twee hoofdpersonen uit de andere
verhaallijn – en gaat op onderzoek uit naar hoe hun
verhaal afgelopen is.
Verdwaal opnieuw in de prachtig gecreëerde
konijnenwereld van Richard Adams Waterschapsheuvel
is het geliefde verhaal van een groep konijnen die onder
leiding van opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een
nieuwe woonplaats. Onderweg moeten ze talloze
gevaren trotseren, maar uiteindelijk vinden ze een
prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw bestaan
opbouwen. Daar wacht hun echter de grootste strijd
ooit... Het verhaal van Waterschapsheuvel is een knappe
parabel over leiderschap en democratie, over moed en
vriendschap. Het is een loflied op de Engelse natuur, dat
veel overeenkomsten vertoont met het Nederlandse
landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers
geboeid door de avontuurlijke zwerftocht en de karakters
van de konijnen, die hun eigen taal, geschiedenis en
folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel ‘De
fabelachtige kracht van dit boek schuilt in de door vrijwel
alle critici geprezen authenticiteit waarmee gedrag en
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gewoonten van het konijn, de omgeving waarin het leeft
en de relaties tot andere dingen worden beschreven.’
Martin Ros in NRC Handelsblad ‘In de traditie van De
wind in de wilgen en In de ban van de ring, en toch weer
anders. Adams is in de eerste plaats een voortreffelijk
verteller.’ The Economist ‘Een geweldig boek. Er wordt
een zeer geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd,
waarin zeer zeker een goed onderbouwde aanklacht
tegen de mensheid doorklinkt.’ The Guardian
Anya heeft nooit willen vertellen wat er tijdens de oorlog
is gebeurd. Maar haar geheim is het enige wat haar
dochters weer bij elkaar kan brengen Een
hartverscheurende oorlogsroman van de auteur van De
nachtegaal ‘Een ontroerende roman over vriendschap
en familie, verlies en troost.’ Algemeen Dagblad De
zussen Meredith en Nina zijn erg verschillend van aard.
De een bleef thuis om haar kinderen op te voeden en het
familiebedrijf te runnen, de ander volgde haar droom om
fotojournalist te worden en reisde de hele wereld over.
Wanneer hun vader ziek wordt beseffen ze dat ze hun
krachten moeten bundelen. Hun afkeurende moeder
Anya is zelfs nu niet in staat troost te bieden. Op zijn
sterfbed vraagt hun vader Meredith en Nina nog één
keer te luisteren naar het Russische sprookje dat hun
moeder altijd vertelde, maar waarvan ze nooit het einde
hebben gehoord. Zo komt eindelijk Anya’s tragische
verleden in het door oorlog verscheurde Leningrad aan
het licht. En haar dochters luisteren, helemaal tot het
einde... In de pers ‘Hannah is steengoed in
diepgravende karakterschetsen en het weergeven van
genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post ‘Een
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grootse, bitterzoete pil waarin je wilt blijven lezen.’ Zin
‘Prachtig ontroerend verhaal. De karakters worden
subliem getekend.’ NBD Biblion ‘Alles zit erin:
spanning, ontroering, verdriet. Het pakt je beet en laat je
niet meer los.’ Boekenbijlage.nl ‘Een mooi geschreven
roman met een prachtige verhaallijn.’ Leesfanaten.nl
'Gesprekken met vrienden' van Sally Rooney is een
moderne roman over de lusten en lasten van de jeugd.
Rooney schrijft in een heldere stijl en met onderkoelde
humor. 'Gesprekken met vrienden' is Rooneys
debuutroman, die door 'The Guardian' als een van de
belangrijkste debuten van 2017 is uitgeroepen. Een
meesterwerk. 'Een schrijver om in de gaten te houden.' The Sunday Times 'Een verbluffend debuut.' - The
Bookseller Frances is 21 jaar oud, koel en observerend.
Ze studeert en doet samen met haar beste vriendin
Bobbi aan poetryslams in Dublin, waar ze gespot worden
door journalist Melissa. Frances raakt tegen wil en dank
onder de indruk van haar en haar echtgenoot Nick, die
nooit echt is doorgebroken als acteur. Wat aan het begin
een onschuldige flirt lijkt, groeit al snel uit tot een vreemd
soort intimiteit. Frances probeert haar leven geordend te
houden, maar haar relaties ontsnappen steeds meer aan
haar greep. Dan probeert ze iets radicaals: van moment
tot moment leven. Rooney wordt gezien als de nieuwe
Bret Easton Ellis, J.D. Salinger en Sylvia Plath.
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor o.a. Gillian
Anderson Na drie jaar in de gevangenis kijkt Shadow uit
naar de hereniging met Laura, zijn grote liefde. Maar vlak
voor hun weerzien komt Laura om bij een auto-ongeluk.
Shadow heeft nu niets meer om voor te leven en op
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goed geluk accepteert hij een baan van de
raadselachtige Mr. Wednesday, die meer over hem lijkt
te weten dan hijzelf. Ze maken een roadtrip door
Amerika, waarbij Shadow tal van excentrieke figuren
ontmoet, met wie hij op mysterieuze wijze verbonden
blijkt. Shadow komt erachter dat iedereen geheimen
heeft, zelfs zijn Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse
realiteit niet de enige werkelijkheid is, of zelfs maar de
belangrijkste. Er dreigt een oorlog om de ziel van
Amerika, een oorlog waarin dromen, legenden en
mythen een grote rol spelen. En Shadow zit er middenin.
‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’ George R.R.
Martin, auteur van Game of Thrones
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed
wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste
avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
Morgenster is het derde deel van de Mars Trilogie van
bestsellerauteur Pierce Brown. En het vervolg op Rood
en Gouden Zoon, de meedogenloos spannende boeken
over Darrow, de held van Mars. Darrow had in vrede
kunnen leven, maar zijn vijanden verklaarden hem de
oorlog. De Gouden overheersers eisten zijn
gehoorzaamheid, hingen zijn vrouw op, en hebben van
zijn volk slaven gemaakt. Maar Darrow is vastbesloten
terug te vechten. Hij riskeerde alles door zichzelf te
transformeren en zo in de Gouden maatschappij te
infiltreren. Hij heeft gevochten om de genadeloze
rivaliteit te overleven die de machtigste krijgers van de
Gemeenschap voortbrachten, hij wist op te klimmen tot
de hoogste rangen, en hij heeft geduldig gewacht met
het ontketenen van de revolutie die de hiërarchie van
Page 16/26

Get Free Catching The Moon The Story Of A
Young Girls Baseball Dream
binnenuit zal breken. Eindelijk is de tijd gekomen. Maar
het plichtsbesef en het verlangen naar wraak zitten diep,
aan beide kanten. Darrow en zijn wapenbroeders staan
tegenover een vijand zonder geweten of genade. Onder
die vijanden zijn er die Darrow ooit als vrienden
beschouwde. Om te winnen moet Darrow degenen die
geboeid en gebroken in de duisternis opgroeiden zien te
inspireren. En moet hij ervoor zorgen dat ze hun ketenen
verbreken, om een einde te maken aan de wereld die
hun wrede meesters hebben gemaakt, en om zo het
bestaan op te eisen dat hun zo lang geleden is
ontnomen. Een bestaan dat te mooi is om op te geven.
Khaled bin Aziz, de sultan van Jhurat, besluit zijn macht
te versterken door te trouwen met een westerse vrouw.
Hij verleidt de Amerikaanse toeriste Cleo, met het doel
haar ten huwelijk te vragen. Zijn plan lukt, maar na de
bruiloft merkt hij tot zijn schrik dat de mooie Cleo
onverwacht hevige gevoelens in hem losmaakt. Als hij
de nacht met haar heeft doorgebracht, kan hij zijn hoofd
niet bij staatszaken houden. Hij moet iets doen om zijn
voortdurende opwinding in één keer te blussen! Cleo is
geheel in de ban van Khaled, en nu neemt hij haar ook
nog mee op huwelijksreis naar een prachtige oase! Haar
leven lijkt een sprookje, tot ze ontdekt waarom hij met
haar getrouwd is...

Het verhaal van Alice Hart van Holly Ringland is een
prachtige, hartverscheurende roman over familie en
de zoektocht naar waar je thuishoort. Alice Hart is
opgegroeid tussen de bloemen op de kwekerij van
haar grootmoeder. Bij een vreselijke brand verloor
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ze haar beide ouders. Met het vuur verdween ook
het geweld uit haar leven. Terwijl Alice opgroeit,
ontdekt ze dat haar grootmoeder de ware
geschiedenis van haar familie al die jaren geheim
heeft gehouden. Kapot van dit verraad vlucht Alice
ver weg van de boerderij. In een schitterend
natuurpark in Australië bouwt ze een nieuw leven op.
Ze wordt verliefd en denkt eindelijk haar rust te
hebben gevonden. Tot zich twee vrouwen melden
met een ongelofelijk bericht en het verleden haar
met grote stappen inhaalt.
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op
Zweinstein kan beginnen, moet hij de zomervakantie
bij zijn gemene oom en tante doorbrengen. Door een
magisch ongeluk komt hij ‘s avonds laat op straat te
staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte
volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van
Azkaban is ontsnapt. Hij is op de vlucht en heeft het
wellicht op Harry gemunt. Er volgt een enerverend
schooljaar met nieuwe vakken als Dreuzelkunde en
Zorg voor Fabeldieren, spannende
Zwerkbalwedstrijden en griezelige voorspellingen.
De school wordt bewaakt door Dementors, de
gevreesde bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn
lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten hard nodig
hebben.
Geestige, met vaart getekende forse
kleurenillustraties zijn hoofdzaak in het verhaal over
de maanman die tijdens een bezoek aan de aarde
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door zijn veranderende gedaante is ontsnapt aan
zijn belagers en dan toch nog kan genieten voor hij
naar huis terugkeert
Andy en Terry wonen in een enorme boomhut. Als
hun uitgever boos belt waar hun nieuwe boek blijft,
gaan ze hard aan het werk. Ze verzinnen de gekste
dingen en er gaat van alles mis. Met stripachtige
zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
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,
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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 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.
Gouden Zoon is het tweede deel van de Mars
Trilogie van bestsellerauteur Pierce Brown. En het
vervolg op Rood. Gouden Zoon is het tweede deel
van de Mars Trilogie van bestsellerauteur Pierce
Brown. En het vervolg op Rood, de meedogenloos
spannende sensatie die doet denken aan De
Hongerspelen van Suzanne Collins en Enders Game
van Orson Scott Card. Als Rode groeide Darrow op
in de mijnen diep onder de oppervlakte van Mars,
waar hij elke dag slopend werk deed om aan een
Page 20/26

Get Free Catching The Moon The Story Of A
Young Girls Baseball Dream
toekomst te bouwen voor zijn nakomelingen. Maar
de Gemeenschap waarvoor hij zo trouw werkte was
gebouwd op leugens. Darrows mensen zijn verraden
door hun eigen meesters, de Gouden – en hun enige
weg naar vrijheid is een revolutie. En dus offerde
Darrow zichzelf op in naam van het grote goed voor
wie Eo, zijn ware liefde en inspiratie, haar eigen
leven gaf. Hij werd een Gouden, en infiltreerde in
hun bevoorrechte rijk om het van binnenuit te
vernietigen. Als een lam tussen de wolven vindt
Darrow vriendschap, respect en zelfs liefde – maar
ook de toorn van machtige tegenstanders. Om een
oorlog te voeren én te winnen die het lot van de
complete mensheid kan veranderen, moet Darrow
verraders confronteren, zijn honger naar wraak
onderdrukken – en streven naar een hoopvolle
wederopleving in plaats van een gewelddadige
opstand. Hoewel de reis vooruit vol gevaar en
misleiding is, moet Darrow ervoor kiezen Eo’s
principes van liefde en gerechtigheid te volgen om
zijn volk te kunnen bevrijden. Hij moet voor iets
hogers leven. 'Ga naar huis Katniss! Er is een
nieuwe ster aan de hemel verschenen!’ Monique
Manshanden van boekhandel Plukker ‘Dit is een
veel beter vervolg, sterker nog: een van die
zeldzame boeken die alles van zijn voorganger
verbetert... In een woord, Gouden Zoon is:
opwindend.’ Tor.com ‘Pierce Brown is een
wonderkind. Hoe goed het eerste boek van de Mars
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Trilogie ook is, Gouden Zoon is nog beter. Een wilde
rit vol spanning, intrige, en serieuze, ruige
gevechten. Ik wil meer! ’ Christopher Golden, auteur
van Tinnen soldaten en Sneeuwblind
The spirited story of Marcenia Lyle, the African
American girl who grew up to become “Toni Stone,”
the first woman to play for an all-male professional
baseball team.
Charlotte O¿Keefe¿s 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 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¿
De molenaar in dit verhaal maakt een grote fout... Hij verruilt
per ongeluk zijn dochter voor geld in een deal met de duivel!
Het arme meisje verliest zelfs haar handen door deze
vreselijke deal. Maar ze is sterker dan je denkt, want ze weet
te ontsnappen aan de duivel en loopt weg van huis. Helemaal
alleen en zonder eten loopt ze door het bos. Op een dag
ontmoet ze op magische wijze de koning en wordt ze zijn
nieuwe vrouw. Maar zelfs dan leeft ze nog niet lang en
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gelukkig... Denk je dat de duivel haar weet te vinden? Ontdek
het verhaal van ‘Het meisje zonder handen’ van de
Gebroeders Grimm! De Gebroeders Grimm zijn de klassieke
grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’,
‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste
sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney.
Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van
‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De
wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun
achtergrond als taalkundigen een buitengewone collectie na
van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al
vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de
sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
Marijke's vader haalt met een hele lange ladder de maan uit
de hemel, maar eenmaal beneden wordt deze steeds groter.
Prentenboek met kleurrijke illustraties, die uitklapbaar zijn.
Vanaf ca. 4 jaar.
Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.
Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de
wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met
illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
“Morgan Rice heeft een grenzeloze verbeelding. EEN
TROON VOOR ZUSTERS, een serie die belooft net zo
vermakelijk te zijn als de voorgaande series, vertelt het
verhaal van twee zusjes (Sophia en Kate), wezen die moeten
vechten om te overleven in de wrede en veeleisende wereld
van een weeshuis. Een onmiddellijk succes. Ik kan niet
wachten om aan het tweede en derde boek te beginnen!”
--Books and Movie Reviews (Roberto Mattos) De eerste twee
boeken van Morgan Rice’ nieuwe fantasy serie EEN TROON
VOOR ZUSTERS (EEN TROON VOOR ZUSTERS en EEN
HOF VOOR DIEVEN) zijn gebundeld. Je krijgt dus twee
bestsellers in één bestand, een geweldige introductie tot de
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EEN TROON VOOR ZUSTERS serie. Meer dan 150.000
woorden om te lezen voor een ongelofelijk lage prijs—ook
perfect om cadeau te geven! In EEN TROON VOOR
ZUSTERS (Boek 1), willen de 17-jarige Sophia en haar
jongere zusje, de 15-jarige Kate, wanhopig graag weg uit hun
afschuwelijke weeshuis. Ze zijn wezen, ongewenst en
ongeliefd, die ervan dromen om ergens anders op te groeien
en een beter leven te vinden. Zelfs als dat betekent dat ze in
de meedogenloze stad Ashton op straat moeten leven.
Sophia en Kate, niet alleen zusjes maar ook elkaars beste
vriendinnen, staan altijd voor elkaar klaar—maar ze willen heel
verschillende dingen in het leven. Sophia, romantisch en
elegant, droomt ervan om het koninklijk hof binnen te komen
en verliefd te worden op een aristocraat. Kate, een vechter,
droomt ervan om met draken te strijden en een goede
zwaardvechter te worden. Ondanks hun verschillende
dromen zijn ze verenigd door een geheime, paranormale
kracht; ze kunnen elkaars gedachten lezen. Dat is hun enige
redding in een wereld die vastberaden lijkt te zijn om hen ten
onder te brengen. In EEN HOF VOOR DIEVEN (Een Troon
voor Zusters—Boek 2), komt het leven van de 17-jarige
Sophia op zijn kop te staan als ze uit de romantische wereld
van de aristocratie wordt verbannen en wederom
geconfronteerd wordt met de verschrikkingen van het
weeshuis. Deze keer lijken de nonnen vastbesloten om haar
te doden, al doet dat haar niet zoveel pijn als haar gebroken
hart. Zal Sebastian beseffen dat hij een fout heeft gemaakt en
haar komen halen? Haar jongere zusje, de 15-jarige Kate,
begint haar training bij de heks en leert onder haar
begeleiding de zwaardvechtkunst beheersen. Ze verkrijgt
meer macht dan ze ooit voor mogelijk had gehouden—en is
vastberaden om haar zus te redden. Ze komt terecht in een
wereld van geweld en strijd, van de magie waar ze zo naar
verlangd—dezelfde magie die haar einde zou kunnen
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betekenen. EEN TROON VOOR ZUSTERS is een
verbluffende nieuwe fantasy serie vol liefde, hartzeer,
tragedie, actie, avontuur, magie, tovenarij, draken,
lotsbestemming en bloedstollende spanning. Dit spannende
boek laat je kennismaken met personages waar je verliefd op
zult worden en neemt je mee naar een wereld die je nooit
meer zult vergeten. Boek #3 in EEN TROON VOOR
ZUSTERS is binnenkort beschikbaar!
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. De grootste YAserie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft
hem. Maar macht kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen
worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige
Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op roem en
succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie
heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af
van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter, slimmer en
geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn
tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet
mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn
van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het
laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden
door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst
of mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden
gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus
mee te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij
belangrijker vindt: de regels blijven volgen of doen wat nodig
is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd
succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol.
Naar alle waarschijnlijkheid zal ook deze prequel snel op het
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witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in
overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te
brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen op wie we zijn
als mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen
overleven. De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem
probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte
mogelijkheid om met deze vragen te spelen en daarmee de
kijk van de personages op de mensheid te definiëren.'
Suzanne Collins
Tijdens hun huwelijksnacht in een hotel in Dorset vraagt
zowel de man, 23 jaar, als de vrouw, 22 jaar, gehinderd door
de benauwde seksuele moraal van de vroege jaren zestig,
zich af of het wel zal lukken.
Schokkend en controversieel was Steinbecks klassieke
meesterwerk toen het in 1939 verscheen en Amerika met zijn
eigen zelfkant confronteerde. Tegen de achtergrond van het
kurkdroge Oklahoma en het migrantenleven in Californië
volgen we de familie Joad, die, net als duizenden andere
kleine boeren en landarbeiders in de jaren dertig, gedwongen
is naar het westen te vertrekken op zoek naar het beloofde
land of in ieder geval naar werk. Hun verhaal is er een van
valse hoop, onmogelijk verlangen en dromen die in duigen
vallen. Toch weet Steinbeck hun strijd zó intens menselijk,
groots en met een geweldige morele visie te beschrijven, dat
De druiven der gramschap een lofzang op het
uithoudingsvermogen en de waardigheid van de menselijke
geest is.
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