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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.
Everyone's favorite green ogre is back in the follow-up to the Academy Award-winning film, Shrek. Will Shrek and Fiona (and
Donkey) live happily ever after after a visit to meet Fiona's parents in the Kingdom of Far, Far Away?
Scooby-Doo and the gang are back for another round of MAD LIBS( fun in their funniest Halloween adventures yet.
Celebrate the 40th anniversary of the world's most popular word game with this deluxe, double-the-fun edition featuring 40 of the
most hilarious and ridiculous "Mad Libs" ever! Sporting a shimmering holographic mylar cover and an entry coupon for a "Write
Your Own "Mad Libs"" contest, this volume delivers double the puzzles and double the fun--all at one great low price!
(Consumable)
Complete page after page of camp theme stories by supplying the parts of speech indicated, then read the entirely silly story back
and roar with laughter! Rememberoor prepare yourself forothe funny (and not so funny) moments at camp spent with friends and
counsellors. Here's your chance to retell that campfire story the way you think it should really be told.
How can kids swim with slimy snakes, munch on wiggly worms, and play their favorite party game? By playing Fear Factor Mad
Libs: Ultimate Gross Out!Kids love the daring and disgusting, and Fear Factor Mad Libs: Ultimate Gross Out!serves up both, along
with a big helping of fun! As a follow-up to our best-selling Fear Factor Mad Libs, kids will love grossing themselves out with the
show’s signature “delicacy” challenges! To tie into the premiere of Fear Factor’s fifth season in September 2004, Fear Factor
Mad Libs: Ultimate Gross Out!is sure to make Mad Libsfans ______ to their_____________________________!
Celebrate international sportsmanship with Winter Games Mad Libs®! With everything from bobsledding to figure skating, Winter
Games Mad Libs® is jam-packed with hours of fun! Who knew Phil N. DeBlanks was such an all-around athlete?
Hilarische whodunit van topauteur Mac Barnett Sst… niet verklappen, maar Mac Barnett was geen gewoon kind, hij was geheim
agent! En niet de minste: hij spioneerde voor de koningin van Engeland. In dit heerlijk geïllustreerde 7+-boek moet Mac B. in actie
komen wanneer de juwelen van de koningin gestolen zijn. Hij reist de hele wereld over… maar vindt hij ze ook echt? Topauteur
Mac Barnett geeft eindelijk (op hilarische wijze) prijs hoe het is om een geheim agent te zijn… als kind! ‘De grappige tweekleurige
illustraties van Lowery sluiten perfect aan op het doldwaze avontuur, dat zelfs de minder enthousiaste lezers zal aanspreken.’
Publishers Weekly ‘Een hilarisch verhaal dat lezers reikhalzend doet uitzien naar het vervolg.’ Kirkus
What's the best way to survive the holiday season? With this special holidaysedition for the game lover in all of us.
A booklet of "fill-in-the blank" word games centered around family.
Bring the humor and fun of the Happy Feet film home for the most groovin' Mad Libs yet. Includes 21 stories that will have fans of
the movie dancing with joy. Illustrations.
C.J. Box won de Anthony Award en de Edgar Allan Poe Award voor zijn boeken. Zijn originele thrillerserie rond jachtopziener Joe
Pickett is in 27 talen vertaald. Een uur voor zonsondergang en Joe Pickett bevindt zich diep in de bossen rond de Rocky
Mountains. In zijn linkerhand houdt hij zijn geweer en zijn rechterhand zit vastgebonden aan het stuur van zijn auto. En Lamar
Gardiners ontzielde lichaam hangt tegen de boom voor hem. De moord op Lamar en een opkomende, ijskoude winterstorm zijn
een waarschuwing: ga van de berg af. Maar Joe weet dat dit nog maar het begin is. Ergens tussen de dichte begroeiing spant een
moordenaar zijn boogpees - met Joe als zijn prooi... 'Een van de beste thrillers van het jaar.' - LA Times
Be your own comedy writer! From the creators of the Original Mad Libs®, Goofy Mad Libs® will help keep you in touch with the
funny side of life. The idea is simple. Someone asks for a part of speech: a verb, a noun, an adjective, or an adverb. We've
included definitions and examples of the parts of speech in case you've forgotten. Players call out their ideas to fill in the blanks
and in the end, you have a story reeling from one silly sentence to another until nothing makes sense. That's what you call a Mad
Lib®, the world's greatest word game. Players have been howling with friends or laughing all to themselves for over 35 years!
What better way to deck the halls this year than with Mad Libs'(r) zany take on your favorite Christmas songs? Gather around the
fireplace and enjoy such classics as "I'm Dreaming of A Green Christmas," "Rudolph the Red-Nosed Dalmatian" and "Frosty the
Eggplant Man." Christmas Carol Mad Libs(r) is sure to become a part of your holiday traditions.
Based on the upcoming CGI comedy from DreamWorks(, starring four civilized Central Park Zoo animals who are unexpectedly
shipped to Africa, this Mad Libs puzzle book lets young readers follow the animals along on their adventure. Illustrations.
Consumable.
In De terechtstelling laat McDermid zien dat ze nog altijd de koningin van het misdaadgenre is. Als de dertienjarige Alison Carter in
De terechtstelling van bestsellerauteur Val McDermid plotseling verdwijnt in de winter van 1963, is één ding meteen duidelijk: er is
een moord gepleegd. In het pittoreske dorpje Scardale lopen dertienjarige meisjes normaal gesproken immers niet van huis weg.
Tientallen jaren later herinnert Catherine Heathcode het zich nog goed. Ze was zelf nog een kind, maar in de nasleep van de
verdwijning was alles anders. Ouders hielden hun kinderen stevig bij de hand en waren doodsbang voor vreemdelingen.
Catherine, inmiddels journalist, overtuigt inspecteur George Bennett ervan over de zaak te vertellen. Er waren veelbelovende
aanwijzingen, maar uiteindelijk liep het onderzoek op niets uit. Als ze toch een nieuwe aanwijzing ontdekken, weigert Bennett om
ermee door te gaan. Vervolgens stort Catherine zich in een wereld vol gevaarlijke geheimen... Val McDermid is de internationale
bestsellerauteur van de Tony Hill en Carol Jordan-reeks. Haar werk is onderscheiden met o.a. de Diamond Dagger Award en de
Gold Dagger Award, de prijs voor de beste Engelse thriller. Ze wordt in meer dan dertig talen uitgegeven en haar werk is
wereldwijd al meer dan 16 miljoen keer verkocht.
Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of
om cadeau te doen! Kelley Quinn is de eigenaar van de Winter Street Inn in Nantucket en de trotse vader van vier volwassen
kinderen die allemaal een vervuld, maar licht chaotisch leven leiden. Hij kijkt ernaar uit om de hele familie weer eens bij elkaar te
hebben met Kerstmis. Maar dan treft hij zijn tweede vrouw aan in een innige omhelzing met de kerstman en dreigt zijn droom van
een warm weerzien met kerstliedjes bij de openhaard in rook op te gaan... Over de boeken van Elin Hilderbrand ‘Sensueel,
hartverwarmend en meeslepend. Ik ben dol op de boeken van Elin Hilderbrand en kan niet wachten tot er een nieuwe uitkomt!’
Santa Montefiore ‘Een luchtig verhaal in een zomerse sfeer.’ NBD Biblion
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Gevaarlijke monsters, bloedstollende actiescènes en een flinke dosis humor: hier is De laatste helden op aarde! Tweeënveertig
dagen geleden was Jack Sullivan een gewone jongen met een gewoon leven. Maar nu is zijn wereld een TOTALE MONSTERZOMBIE-CHAOS. De stad is vernield en verlaten, en overal lopen er angstaanjagende wezens rond. Maar Jack is er nog! Vanuit
zijn coole boomhut beleeft hij iedere dag als een soort videogame. Maar in zijn eentje is Jack geen partij voor alle monsters en
zombies. En al helemaal niet voor het gigantische en slimme monster Blarg. Dan ontdekt Jack dat er nog meer kinderen in de stad
zijn achtergebleven. En dat de Monster-apocalyps veel leuker is als je vrienden om je heen hebt... ‘Gruwelijk leuk! Bloedstollend
en gigantisch grappig.’ – Jeff Kinney, Het leven van een loser
Riverdale High's Betty, the girl next door, and Veronica, the drama queen, star in this collection of Mad Libs that entertain both
new and veteran Archie Comics fans alike. Illustrations. Consumable.
A Mad Libs with all the trimmings, just in time for the holiday season. This deluxe edition features two full-length Mad Libs titles
brimming with Christmas cheer (and hilarious blanks to fill in!) in an eye-catching gift package. Illustrations. Consumable.
Flora dacht dat ze veilig was, maar niets is minder waar Flora dacht dat ze veilig was, maar haar ontvoerder is nog niet
verdwenen. Detective D.D. Warren, FBI-agente Kimberly Quincy en ontvoeringsslachtoffer Flora Dane onderzoeken samen een
oude zaak waar de beruchte crimineel Jacob Ness bij betrokken was. Hun zoektocht wordt al snel een stuk gevaarlijker dan ze
verwacht hadden, als blijkt dat de bewoners van het stadje waar ze terechtkomen duistere geheimen verborgen houden. Flora
dacht altijd dat haar ontvoerder zijn geheimen mee het graf in had genomen, maar is dat werkelijk zo? Terwijl ze alle drie gevaar
lopen, ontdekt Flora eindelijk de waarheid achter de man die haar leven voorgoed veranderde.
What happens when you combine strangers stranded on a desert island facing such challenges as building shelter and catching
food with AmericaÂ's favorite fill-in-the- blanks party game? Survivor Mad Libs, of course! Kids love challenges and adventures,
and Survivor Mad Libs serves up both, along with a big helping of fun! To tie into the premiere of SurvivorÂ's eighth season,
Survivor Mad LibsÂ® is sure to become a favorite with reality show buffs everywhere!
This deluxe edition of Christmas Fun Mad Libs features a festive, full-color interior and bright and shiny red and green foil on the
cover. It's the perfect stocking stuffer for kids and adults who can't get enough Christmas fun
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.
Christmas Fun Mad LibsDeluxe Stocking Stuffer EditionPenguin
The Scooby gang is heading back to Hollywood for a brand-new, big screen adventure, "Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed, and
they're bringing Mad Libs along for the ride! With all the humor you'd expect from a pairing of these two classics, and revisiting
some of the Scooby gang's most "notorious adversaries like the Creeper, Captain Cutler, and the 10,000 Volt Ghost, this movie is
bound to be a hit with kids and adults alike.
PRICE/SHREK THE THIRD MAD LIBS
Schemerwereld, de bestseller van meesterverteller Stephen King, speelt zich af in het schemergebied tussen werkelijkheid en
fantasie. Alleen King zelf is in staat ons de weg te wijzen in dat huiveringwekkende niemandsland. De man met het litteken De
bibliotheek van Junction City is geen gewone bibliotheek. Dat ervaart Sam wanneer hij een aantal boeken komt lenen. Het
gebouw geeft hem een onaangenaam gevoel en binnen hangt een poster met een dreigende tekst: LEVER JE BOEKEN OP TIJD
IN, BLIJF UIT HANDEN VAN DE BOEKENPOLITIE! Wanneer Sam zijn bibliotheekboeken kwijtraakt, maakt hij al snel kennis met
dit angstaanjagende fenomeen... Spookfoto's Voor zijn vijftiende verjaardag krijgt Kevin Delevan een polaroidcamera cadeau van
zijn ouders. Al bij de eerste foto's lijkt de camera niet in orde: alle foto's zien er precies hetzelfde uit. Of toch niet? Want iedere
keer dat Kevin een nieuwe foto neemt, komt een vraatzuchtig monster dichterbij... `Deze verhalen grijpen je vast en laten niet
meer los.’ The Washington Post
Based on the hit animated series on the Kids WB! and Cartoon Network, this Mad Libs collection is sure to excite, entertain, and
take puzzle lovers along on super cool adventures. Illustrations. Consumable.
Young readers are invited to fill in the blanks with this fun edition of the "coolest word game ever."
Een prachtig, ontroerend verhaal over familie, vriendschap, liefde en hereniging Lekker ontspannen om zelf te lezen met Kerst, of
om cadeau te doen! De pasgescheiden Joy Candellaro ziet dit jaar op tegen Kerstmis en boekt een ticket naar de Pacific Coast.
Daar brengt het lot haar in aanraking met de zesjarige Bobby en zijn vader Daniel, die rouwen om het verlies van hun moeder en
echtgenote. Joy voelt zich direct verbonden met de twee; door hen te helpen, lijkt ze zichzelf terug te vinden. Maar om ook weer in
de liefde te kunnen geloven, is meer moed nodig dan ze dacht. De pers over de boeken van Kristin Hannah ‘Kristin Hannah
verstaat de kunst je tot en met de laatste alinea te boeien.’ Nederlands Dagblad ‘Hannah is steengoed in diepgravende
karakterschetsen en het weergeven van genuanceerde gevoelens.’ The Washington Post
River Cartwright wordt gedumpt in Slough House, het afvoerputje van de Britse inlichtingendienst. Agenten die een missie hebben
verknald, zoals hij, moeten hier onder leiding van de kleurrijke Jackson Lamb hun dagen slijten als pennenlikkers. 'Trage paarden',
zo worden ze genoemd. Op een dag als River naar zijn werk gaat, wordt een jongeman gekidnapt. De gijzelnemers kondigen aan
dat ze hem tijdens een livestream zullen onthoofden. Hiervan hebben River en de andere ballingen in Slough House gedroomd:
eindelijk een nieuwe kans om zich te bewijzen. Maar hoe dieper ze in deze zaak duiken, des te verwarrender die wordt. Is het
slachtoffer wel wie hij lijkt? En wat hebben de kidnappers te maken met een uitgerangeerde journalist? Mick Herron voert in deze
sensationele thriller bonte personages op, die stuk voor stuk een verborgen agenda hebben. Trage paarden is vanwege alle
verrassende verwikkelingen, verbanden met de actualiteit en spotternij een ijzersterk begin van een ijzersterke serie. Mick Herron
werd geboren in Newcastle en studeerde in Oxford, waar hij nu nog steeds woont. 'Een van de twintig beste spionageromans aller
tijden.'THE DAILY TELEGRAPH 'De meest onderhoudende Britse spionageroman in jaren.'THE MAIL ON SUNDAY
Kleurboek 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 cm
Aloysius Archer, een oorlogsveteraan en ex-gevangene, probeert zijn leven na enkele turbulente jaren weer op te pakken. Maar wat begint
als een simpel klusje, loopt uit op een moordmysterie... Wanneer oorlogsveteraan Aloysius Archer in 1949 voorwaardelijk vrijkomt uit de
gevangenis, waar hij zat voor een misdaad die hij niet heeft gepleegd, vestigt hij zich in het stadje Poca City. Archer heeft een lijst
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meegekregen met wat hij verplicht is te doen na zijn vrijlating en wat hem allemaal verboden is. Hij moet een baan zoeken en zich regelmatig
melden bij zijn reclasseringsambtenaar. Maar een bar bezoeken, laat staan alcohol nuttigen, is hem verboden. Contact met ‘losbandige’
vrouwen is al helemaal uit den boze. Archers zoektocht naar werk brengt hem de eerste de beste avond al naar een bar waar hij aan de
praat raakt met Hank Pittleman, een van de machtigste zakenmannen in het stadje. Pittleman biedt hem een baan aan, maar wat in eerste
instantie een simpel klusje lijkt – het innen van een schuld – blijkt algauw een stuk complexer te liggen. Wanneer er een moord wordt
gepleegd en Archer de belangrijkste verdachte is, beseft hij dat hij wel eens snel weer in de gevangenis zou kunnen belanden. Tenzij hij zelf
de moordenaar weet te vinden...
Special agent Atlee Pine is gestationeerd in het westelijk deel van de Verenigde Staten, waar de bevolking op zichzelf is, de overheid
gewantrouwd wordt en de natuur geen genade kent. Op vijfjarige leeftijd werd haar tweelingzusje ontvoerd door een seriemoordenaar en
vanaf het moment dat ze oud genoeg was om bij de FBI te gaan, heeft Atlee haar leven gewijd aan het opsporen van degenen die anderen
kwaad willen doen. En ze is goed. Heel goed. Ze zou een van de beste profilers van de FBI kunnen zijn, als ze niet de voorkeur gaf aan het
bestrijden van criminaliteit in de outback van Amerika boven carrière maken in de slangenkuil van Washington D.C. Een eenzaam bestaan,
maar daar heeft ze vrede mee. Wanneer het verminkte karkas van een muilezel wordt gevonden in de Grand Canyon wordt Atlees hulp
ingeroepen. De berijder wordt vermist en hij blijkt niet de enige persoon te zijn die recentelijk is verdwenen. Atlee komt tegenover een
gruwelijk monster te staan, maar moet ook de confrontatie aan met een nachtmerrie uit haar verleden.
The worldÂ's greatest team of super heroes can be found in Justice League Mad LibsÂ®! Featuring all your favoritesÂ—Superman, Batman,
Wonder Woman, The Flash, Green Lantern, Martian Manhunter, and Hawkgirl. Justice League Mad LibsÂ® is sure to excite, entertain, and
bring you where these super heroes have yet to go! With the hit cartoon airing weekday afternoons on the Cartoon Network, and new
episodes launching this spring, Mad LibsÂ® and the Justice League are a perfect match!
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