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Diary Rebellious Zombie Beginning Minecraft
De tien speelgoeddieren waarmee een jongetje in bed ligt, belanden stuk voor
stuk op de grond; gelukkig komen zij allemaal terug. Prentenboek met illustraties
in gedekte kleuren voor kinderen vanaf ca. 4 jaar, om tot tien te leren tellen.
Na hun eerdere avonturen, zijn Hal en zijn broederband de Reigers weer veilig
terug in Skandia. Nu de piraat Zavac verslagen is en hun eer gered, kunnen de
Reigers zich concentreren op een nieuwe vijand: Tursgud, de leider van de
Haaien-broederband. Als Tursgud twaalf Araluenen gevangen neemt om als
slaven te verkopen, besluiten de Reigers om in actie te komen. Daarbij krijgen ze
hulp van Gilan, een oude bekende uit het Grijze Jager-korps.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google
Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De
digitalisering heeft ons leven drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het
begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt
duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden verbonden
aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen
dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de
sociale ongelijkheid groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook
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zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Indrukwekkende roman over genialiteit, jaloezie, ambitie en liefde van een van de
belangrijkste hedendaagse Amerikaanse schrijvers Milo Andret is een geniaal
wiskundige in de jaren zeventig die uitgroeit tot een legende door zijn onderzoek
aan de universiteit van Berkeley. Maar de combinatie van ambitie en sociaal
onvermogen, brengt hem op een destructief pad en hij raakt aan de drank. Milo’s
zoon Hans is voorbestemd een even glansrijke carrière tegemoet te gaan als zijn
vader, maar ook hij raakt verslaafd. Om te voorkomen dat hem eenzelfde lot
beschoren zal zijn als zijn vader, besluit Hans zijn carrière af te breken en een
andere weg te volgen. Met ‘Handboek van een twijfelaar’ schreef Ethan Canin
een monumentale roman over de obsessieve drang het onverwoordbare te uiten
in formules, kunst en literatuur. ‘Verpletterend mooi, dat lukt maar weinig
boeken.’ – ‘Esquire’ ‘Een fenomenale literaire prestatie.’ – ‘Publishers
Weekly’
'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon
Northup, in 1808 als vrij man geboren in New York, wordt in 1841 ontvoerd en in
het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in
Louisiana, vaak onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn
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vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In datzelfde jaar
verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in
een van de donkerste periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat
direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de
Britse filmmaker Steve McQueen en werd geproduceerd door onder anderen
Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor
negen Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst
in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van Steve McQueen en een
inleiding van Bianca Stigter
Welkom in New York, een stad die wordt geleid door tieners. Zij zijn de
overlevers van een mysterieuze Ziekte. Nu leven ze in een wereld zonder
internet, elektriciteit of andere hulpmiddelen. Voedsel wordt steeds schaarser,
het risico op conflicten groter. De tieners hebben zich georganiseerd in stammen,
en elke stam is tot de tanden bewapend. Jefferson is, een beetje tegen zijn wil,
de leider van de Washington Square-familie. Donna, op wie hij in het geheim
verliefd is, kent hij al van kleins af aan. Als ze een aanwijzing vinden over een
mogelijk geneesmiddel voor de Ziekte, gaan ze op een levensgevaarlijke road
trip om de mensheid te redden. Chris Weitz is een Amerikaanse filmproducer en
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regisseur. Hij regisseerde o.a. About a Boy, The Golden Compass van Philip
Pullman en de verfilming van The Twilight Saga: New Moon. Overlevers is zijn
eerste roman.
For our Minecraft girl fans: 6 Minecraft girl diaries in 1 book! Diary 1: Angela
started a journal. She mentions some interesting phenomena from the past that
happened because of her secret superpower, but her most adventurous day
turned out to be a life saver for her mother and a disaster for a trio of evil thugs.
How did she do it? And what was that superpower that helped her perform such
a heroic deed? Go ahead and find out. Diary 2: Nyx is a little different. She has
purple hair, black clothes, and a gothic way of presenting herself. But underneath
her seemingly rebellious attitude is a soft heart and a tender, caring young
woman who works as a nurse, says no to drugs, and listens to old ladies in the
hospital. But the events with the most impact on her life have yet to come,
involving a decent young man who falls in love with her, a stubborn family, and a
terrifying motorcycle accident. Will her teleporting powers help her find new
meaning and purose in life? Don't wait and read this fun, emotional Minecraft
book about an enderwoman! Diary 3: Trish and Tracy seem to be two opposites.
One of them likes fast, powerful stuff, while the other is more sensitive and
detailed. They get along... most times; and they decided to keep the same journal
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together but not to read each others' entries. In this funny compilation of journal
entries from two very different personalities, you'll read about their opposing
emotions and laugh your head off when you learn of their contradicting views.
Diary 4: Martha doesn't consider herself the creme of the crop to the eligible
young men in her neighborhood, but when somebody tells her she is a princess,
her lifestyle and charisma change immediately. With that being said, it doesn't
come easy for her to adjust to the habits and perfect her princess skills. Do you
like princesses, and do you like Minecraft? Then this little book is a fun read to
enjoy. Diary 5: They hate each other. They like each other. They love each other.
They argue with each other... this Minecraft love book is about a couple that goes
through the motions of a typical rollercoaster relationship. Bethany and Russell
work at the same company and do whatever it takes to get to the top. But when
they have to make some tough choices, they realize that their feelings for each
other exceed any ambitions they have. Will this lovely couple make it through and
overcome their challenges? Diary 6: In this Minecraft world, Josh and Kimberley
meet. They become best friends, and they work well together, but when one of
them gets a crush on the other, their friendship is in danger. Can they continue to
be friends without having feelings for each other? As time elapses, they have fun
together, talk together, and share time in a school project, but when zombies
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attack the village, their faithful friendship is severely tested."
Hotel De laatste kans is het eerste spannende deel in een trilogie van Nicki
Thornton. Vol magie en mysterie, geschikt voor jonge detectives van 9 jaar en
ouder. Sep heeft een uitzonderlijk talent voor koken, maar is slechts een hulpje in
Hotel De laatste kans. Mysterieuze tovenaars houden er een geheime
vergadering. Sep bereidt een overheerlijk diner en speciaal voor de voorzitter van
het tovenaarsgilde, een abrikozenparfait. Na zijn dessert valt voorzitter
Thallomius dood neer. De tovenaars beschuldigen Sep. De beroemde inspecteur
Tingieter wordt op de duistere zaak gezet. Is Sep schuldig? Of is er meer aan de
hand?
In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van de nazi s in het geheim een
schooltje opgezet. Daar waar boeken streng verboden zijn, verbergt de veertienjarige
Dita onder haar jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek die ooit heeft
bestaan. De acht boeken worden door haar en de andere kampgenoten gekoesterd als
schatten. Dita geeft niet op en verliest nooit de wil om te leven. De verhalen voeren
haar mee naar een andere wereld. De bibliothecaresse van Auschwitz is een
ontroerend, waargebeurd verhaal over de moed van een jong meisje en hoe boeken
mensen kunnen helpen in de verschrikkelijkste omstandigheden.
Het waargebeurde verhaal van een van de grootste spionageoperaties van de koude
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oorlogEen tunnel van bijna een halve kilometer lang onder de Berlijnse Muur: het was
een gewaagd en verbazingwekkend plan van de CIA om de meest cruciale
telefoonlijnen van de KGB en het Sovjetleger te kunnen afluisteren. De tunnel werd
uitgerust met de modernste apparatuur en de ontdekking ervan zou tot een enorme
confrontatie met de Sovjets kunnen leiden. Maar er bevond zich een mol in hun
midden...Verraad in Berlijn vertelt het waargebeurde verhaal van een van de meest
ambitieuze spionageoperaties ooit. Het brengt de Koude Oorlog – hoogtijdagen voor
spionnen en dubbelagenten – tot leven en geeft een van de grootste verraders van het
Westen een gezicht: de Britse mol George Blake, van Nederlandse afkomst.
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
Oscar Dunleavy bakt de meest perfecte appeltaarten ter wereld. Nu wordt hij vermist en
men vermoed dat hij dood is. Niemand lijkt zich erover te verbazen, behalve zijn beste
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vriendin Meg en zijn broertje Stevie. Meg en Stevie zijn vastbesloten om te ontdekken
wat er met Oscar is gebeurd. Samen leren ze over loyaliteit en vriendschap en de
kracht van hoop.
Diary of a Rebellious ZombieThe BeginningCreatespace Independent Publishing
Platform
Journey into the unbelievable world of Minecraft and follow the lonely Creeper in search
for the mysterious Potion Brewer.Take a look inside and meet up with the main
character as he faces the world he lives in, its inhabitants and the adventure that's
waiting for him.Then follow the Zombie named Frankie in the quest to escape his home
and explore the world he lives in.Meet up with Frankie as he finds himself traveling the
world, meeting new friends and getting to know all that life can offer.Dive into the
rebellious life of Frankie and experience both joy and loss in the greatest journey ever
told in the entire world of cubes.Adventure awaits you! Jump in now, only if you dare!
Uitleg met hulp van grote tekeningen.
Hoe raakt de hoogste rechter van het hof zelf verstrikt in een moordzaak? Wanneer de
echtgenote van rechter Rusty Sabich dood op bed ligt, belt hij zijn zoon... 24 uur later.
Het lijkt te gaan om een natuurlijke dood, maar het wordt verdacht omdat hij twintig jaar
eerder ook betrokken was bij een moordzaak. En waarom vertelde hij zijn zoon niets
over het meisje? ‘Onschuldig’ is een vervolg op ‘De aanklager’ en vertelt het verhaal
van Rusty, die opnieuw verdacht wordt van moord. Scott Turow (1949) is naast
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schrijver ook partner bij een groot advocatenkantoor in Chicago. Met zijn rijke kennis
van recht schreef hij de eerste zogenaamde ‘legal thrillers’. ‘De aanklager’ is het
bekendste werk van Turow dat verfilmd is met Harrison Ford in de hoofdrol. Ook
boeken als ‘Smartengeld’, ‘Het bewijs’ en ‘De beschuldiging’ zijn niet meer van de
boekenplanken weg te denken. Met meer dan dertig miljoen verkochte exemplaren en
boeken vertaald naar veertig talen is Turow een van de succesvolste auteurs van de
Verenigde Staten.
De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, maar ze willen
de tijger niet wakker maken. Ze hebben veel ballonnen bij zich. Misschien dat het
daarmee lukt? Prentenboek met grappige, kleurrijke illustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Ze hebben elkaars boeken altijd met grote waardering gelezen, maar ze hadden elkaar
nog nooit ontmoet. Dat veranderde toen Paul Auster samen met zijn echtgenote, de
schrijfster Siri Hustvedt, uitgenodigd werd voor het Adelaide Literary Festival in
Australië. Niet lang na zijn terugkeer in Brooklyn ontving Auster een brief van Coetzee:
`Ik wil je een voorstel doen dat je wel of niet zal interesseren. Zou je iets gezamenlijks
willen doen dat wat meer om het lijf heeft dan onze bijdragen aan de Beckett-editie? Ik
heb nooit eerder met iemand samengewerkt maar met jou, denk ik, zou het plezierig
kunnen zijn, en misschien zouden we zelfs, als God het wil, vonken op elkaar kunnen
laten overslaan. Als het je in principe een goed idee lijkt, zou ik wel met een paar
voorstellen kunnen komen. Het lijkt me één manier om een vriendschap gestalte te
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geven als men ver van elkaar verwijderd is. Paul Auster was geïntrigeerd. In zijn
antwoord aan Coetzee stelde hij een onbegrensde dialoog voor die over ieder mogelijk
onderwerp of thema kon gaan, over alles wat voor hen beiden interessant was. `In feite
een discussie zoals we die zouden voeren als we in dezelfde stad woonden. Na twee
jaar, de afgesproken periode, schreef Paul Auster: `De gedachte om nu te stoppen
maakt me verdrietig, na twee jaar zie ik in jou een vriend, met wie ik het contact niet wil
verliezen. Waarop Coetzee antwoordde: `Natuurlijk zijn we nu echte vrienden. We
kunnen ook bloedbroeders zijn, als je dat wilt. Met een echte ceremoniële
bloedmenging, wanneer wij elkaar de volgende keer zien. Het lijkt geen toeval dat deze
bijzondere uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen begint met een discussie
over de vriendschap.
Journey into the unbelievable world of MineCraft and follow the Zombie named Frankie
in the quest to escape his home and explore the world he lives in. Take a look inside
and meet up with the main character as he finds himself traveling across the world,
meeting new friends and getting to know all that life can offer. Dive into the rebellious
life of Frankie and experience both joy and loss in the greatest journey ever told in
entire world of cubes. Adventure awaits you! Jump in now, only if you dare!
Ever wonder what it would be like to be a Minecraft Iron Golem? In the third book of this
hilarious Minecraft adventure series, we get to read the diary of a Minecraft Iron Golem.
Are Iron Golems really different from us? You'll be surprised at what you discover. So,
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jump into this Minecraft adventure and find out! Diary of a Minecraft Iron Golem is a
must-read for any kid who loves Minecraft. Gaming fans can't wait to jump into to these
Minecraft adventures! (minecraft books,minecraft craftings,minecraft guide,minecraft
diaries,minecraft comics,minecraft story)
Winnaar Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun
waanzinnige nieuwe boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen
bijgebouwd, waaronder een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een
stadion voor ALLE SOORTEN BALSPORTEN, Andyland, Terrystad, een zwaar
beveiligde aardappelchipsopslagruimte en een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je
op? Kom naar boven! En vind je de koe op elke pagina? Boordevol knotsgekke
illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.
Het vuur in mij is een prachtverhaal over een meisje dat alles verliest tijdens een brand.
Een intens, maar humorvol verhaal, geschreven door Erin Stewart. Huisbrand In een
vreselijke huisbrand heeft Ava alles verloren: haar ouders, haar beste vriendin, haar
thuis en zelfs haar gezicht. Hoe kan Ava nu nog een normaal leven leiden? Wie wil er
bevriend zijn met een monster? Ze had niet gerekend op Piper, een meisje op haar
nieuwe school dat ook een brand overleefde. Met haar sarcastische, botte humor krijgt
zij Ava langzaam weer uit haar cocon. Maar zelfs de stoere Piper is niet zo
onaantastbaar als ze lijkt - iedereen heeft littekens, maar ze zijn niet allemaal even
makkelijk te zien. Erin Stewart Het vuur in mij is zo'n zeldzaam intens verhaal dat je
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hardop laat lachen én tot tranen toe roert. Een prachtverhaal dat binnenkomt als een
mokerslag. Het is het debuut van de Amerikaanse Erin Stewart. De vertaalrechten zijn
nog voor verschijnen verkocht aan 16 landen.
Als een denkbeeldige, ideale pedagoog die een jonge, door de cultuur onbedorven
mens begeleidt op de weg naar volwassenheid, verwoordt de Franse schrijver
81712-1778) zijn opvoedkundige ideeen.
Het eerste deel van de serie werd succesvol verfilmd met Hero Fiennes Tiffin en
Josephine Langford ‘Fifty Shades of Grey was een bom in de boekenwereld, nu is er
After.’ Glamour VOORDAT Hardin Tessa ontmoette was hij totaal losgeslagen.
TIJDENS hun eerste momenten samen realiseerde hij zich dat hij haar voor zichzelf
moest zien te houden – zijn leven hing ervan af. NADAT ze een stel waren, was de
wereld voor eeuwig veranderd. De dramatische relatie van Hardin en Tessa werd een
wervelwind waar iedereen om hen heen in meegesleurd werd. Nu krijgen die anderen
een stem – voor, tijdens en na de gebeurtenissen in de After-serie. Daarnaast deelt
Hardin zijn versie van zijn eerste ontmoetingen met Tessa, en dat zal veranderen wat je
dacht te weten over deze intrigerende man en de geweldige vrouw die van hem houdt.
De pers over de After-serie ‘Heerlijk boek, dat een sensatie veroorzaakte in de
Verenigde Staten.’ Linda Meiden 'Leest als een tv-serie.’ The Guardian ‘De nieuwe
Fifty Shades of Grey.’ Publishers Weekly ‘Een wereldwijde bestseller.’ USA Today
Amsterdam, 2035 Terwijl een vernietigende komeet recht op de aarde afsnelt, wacht de
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zestienjarige Denise gespannen op het moment van de inslag. De gelukkigen zijn al
vertrokken in ruimteschepen, op weg naar een nieuwe bestemming, maar vele andere
families - inclusief die van Denise - hebben alleen recht op een plaats in een tijdelijke
schuilkelder, waarna ze weer terug moeten keren naar de verwoeste oppervlakte. Dan
komt ze erachter dat op Schiphol een laatste ruimteschip staat dat nog niet vertrokken
is. Wanhopig probeert ze een plekje op het schip te bemachtigen, maar de
toelatingseisen zijn streng: iedere passagier moet zichzelf nuttig maken en een steentje
bijdragen. Voor Denise, die autistisch is, is dat extra moeilijk. Zal het haar lukken een
plaats te veroveren of moet ze achterblijven op de straks onleefbare aarde? 'Een
spannend en beklemmend verhaal over leven en overleven in apocalyptisch
Amsterdam. Ik heb het in één ruk uitgelezen.' - Marieke Nijkamp, New York Times,
bestsellerauteur van 54 minuten 'Duyvis' boeken worden in de VS door lezers en critici
enthousiast onthaald.' - Boekblad 'Op de rand van het nietsrekent af met de
gebruikelijke oppervlakkigheid in Young Adult-literatuur.' - The New York Times
Door de zwakheid van koning David werd ze het middelpunt van een duister avontuur:
overspel, misleiding en moord. Met haar bijzondere talent gaat Francine Rivers op zoek
naar de persoon Batseba echt was. Met respect voor de Bijbelse gegevens wordt
beschreven welke motieven en emoties er gespeeld zullen hebben. Wie was Batseba
nu werkelijk? Hoe was ze onder alles wat er gebeurde? Hoe was haar relatie met God?
Het toernooi van Gorlan is het eerste deel van de serie ‘De Grijze Jager – De vroege
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jaren’ van John Flanagan. ‘De vroege jaren’ vertelt over de tijd dat Halt en Crowley,
de beroemdste Grijze Jagers van het korps, nog jongemannen waren. De vroege jaren
van de Grijze Jagers Voordat ze hun sporen verdiend hadden als de beroemdste Grijze
Jagers van het land en als onvolprezen leiders van het Jagerkorps, waren de jonge
Halt en Crowley al vastbesloten om de wereld te verbeteren. Het toernooi van Gorlan
Het is in de tijd dat Morgarath nog baron van Gorlan is en volop kwaad en verderf zaait.
Koning Oswald is aan het wegkwijnen. En als de geruchten waar zijn, veroorzaakt prins
Duncan de nodige problemen in het noorden. Halt en Crowley gaan met hulp van
oudgedienden van het korps op zoek naar prins Duncan én naar de waarheid.
Ondertussen proberen de Jagers het korps in ere te herstellen. Kunnen zij het
vertrouwen van het koninkrijk terugwinnen, of zal de sluwe Morgarath hen steeds te
slim af zijn?
Vijf jaar na de vernietiging van de heropvoedingskampen waarin Zu en haar vrienden
tegen hun wil werden vastgehouden, is de strijd nog altijd niet gestreden... De
inmiddels zeventienjarige Suzume, 'Zu' Kimura heeft de rol van woordvoerster voor de
interim-regering op zich genomen. Ze vecht voor de rechten van Psi-jongeren in een
maatschappij waar nog steeds veel vooroordelen en onjuiste informatie rond gaan over
deze groep. Als Zu wordt beschuldigd van het plegen van een verschrikkelijke daad
komt ze in een positie terecht waarin ze opnieuw moet vechten voor haar leven.
Vastberaden haar naam te zuiveren stuit ze tijdens haar zoektocht naar veiligheid en
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antwoorden op een duister complot en ontdekt ze dat, onder de dekmantel van het
herstel van het land, er nog altijd dubieuze praktijken gaande zijn die de toekomst van
de Psi-jongeren op het spel zetten. Wie kan zij nog vertrouwen in haar gevecht en wie
kan haar helpen in haar strijd haar vrienden te redden die ooit haar beschermers
waren? Nagelaten is het opzichzelf staande verhaal dat aansluit op The Darkest Mindstrilogie.
Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres
ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de kostbare juwelen die overal
verdwijnen? Of is er meer aan de hand? De juwelendief is het eerste deel in de
whodunitserie Dader op het spoor van Sam Sedgman en M.G. Leonard, de auteur van
onder meer Keverjongen. Voor treinfanaten en detectives vanaf 9 jaar. Met illustraties
van Elisa Paganelli. Alex heeft echt zijn oom niet nodig als oppas, maar toch moet hij
met de reisjournalist mee op de laatste reis van stoomtrein de Hooglanden-expres. Ook
het Britse koningshuis is van de partij. Dan ontdekt Alex een verstekeling aan boord.
Heeft die iets te maken met de kostbare juwelen die verdwijnen, of is er meer aan de
hand? Geen van de volwassenen lijkt op het goede spoor te zitten, en dus is het aan
Alex om de waarheid boven tafel te krijgen.
An awesome book combo with 10 Minecraft stories! Story 1: Jonathan has a big
imagination. He can make up stories like that. But his stories aren't just made up by
daydreaming but also through actual dreams. In this book with several Minecraft
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elements, Jonathan learns from the best books to include emotions, symbols, and
morals in his short stories. Story 2: This is the diary of a Minecraft Mobster, who has
been brought up in the mob all his life. After stealing an important magical object and
hitting on the daughter of the big boss, he finds himself in a dangerous situation and
has to convince his dad to leave the organization and look for a better future elsewhere.
Story 3: The black endermen and white natives have been living amongst each other
for an entire century, but as the racist movements and officals have become more
intense, the mindset of the populace has shifted. Decimus is a family man, a patriot,
and a fighter for peace. He has been watching all the political developments in horror,
dreading the day that everything will go wrong. Story 4: Nyx is a little different. She has
purple hair, black clothes, and a gothic way of presenting herself. But underneath her
seemingly rebellious attitude is a soft heart and a tender, caring young woman who
works as a nurse, says no to drugs, and listens to old ladies in the hospital. But the
events with the most impact on her life have yet to come, involving a decent young man
who falls in love with her, a stubborn family, and a terrifying motorcycle accident. Story
5: Martha doesn't consider herself the creme of the crop to the eligible young men in
her neighborhood, but when somebody tells her she is a princess, her lifestyle and
charisma change immediately. With that being said, it doesn't come easy for her to
adjust to the habits and perfect her princess skills. Story 6: Lupus has been struggling
in the pack he lives. The dens are being destroyed by mysterious creatures, he has
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seen sheep on the other side of the canyon, and the pack is pressuring him to provide a
solution and food to survive. Starvation is near, villagers with guns are merciless. Story
7: Betsy thinks her life is pretty boring. She stands in the grass, eats the grass, sleeps,
and gets milked by a farmer. But her life is about to change with some action and
romance when she is wins a medal for being the best cow of the year, meets a brave
bull who protects and saves her, and gets attacked by zombies before her dream
comes true. Story 8: One castle, two sides, the one white and the other black... the one
gloomy and the other radiating light, each to their divorced parents' preference. In this
story of two Minecraft Knights, Ambrosius and Esclabor have always stuck together.
They accept each others' differences, but become suspicious when a scheming servant
traps their pride with an anonymous object. The end result is a big battle and a
ferocious fight between the siblings. Story 9: This book is a little different from regular
story books. In this adventure, YOU are the adventurer. By making choises, you
determine your destiny as the treasure hunter who faces all kinds of Minecraft enemies
and very real dangers. Simply click on the links in the E-book version or go to the page
of the printed version to continue your journey after making a choice. Story 10: A killing
has been made. The victim is a woman in her mid-fifties. Everyone is puzzled, and it's
up to detective Stalfoid to learn who did it. He questions people all over the village, but
as he goes on, he discovers that he didn't know as much about the family bonds in this
seemingly quiet, peaceful Minecraft village. He is surprised when he connects the dots,
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and so should you. Engage in this thrilling Minecraft mystery story and pay attention
when the truth gets unraveled. "
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een natte
neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische hondenvrienden
gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze hebben bijzonder veel
trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan verwacht, is het tijd voor een
nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich van het ene avontuur in het andere:
van het stelen van een auto tot met z’n vijven van een berg afspringen. Wat er ook
gebeurt, deze honden zijn vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip,
merkt ze dat ze veel meer kan dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten
ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Het London Victoria Hospital... de ideale plek om te werken en om je hart te verliezen!
Op het jaarlijkse ziekenhuisbal trekt een onbekende man de aandacht van dokter Jane
Cooper. Voor ze het weet, bevindt ze zich op zijn hotelkamer een eenmalige uitspatting
natuurlijk! Wanneer ze de dag daarop wordt voorgesteld aan haar nieuwe collega, laat
ze van schrik haar stethoscoop vallen... Dit verhaal is ook verkrijgbaar in een 2-in-1
bundel.
A Minecraft bundle with 12 books about different Minecraft girls! Book 1: Angela started
a journal. She mentions some interesting phenomena from the past that happened
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because of her secret superpower, but her most adventurous day turned out to be a life
saver for her mother and a disaster for a trio of evil thugs. Book 2: Nyx is a little
different. She has purple hair, black clothes, and a gothic way of presenting herself. But
underneath her seemingly rebellious attitude is a soft heart and a tender, caring young
woman who works as a nurse, says no to drugs, and listens to old ladies in the hospital.
Book 3: Trish and Tracy seem to be two opposites. One of them likes fast, powerful
stuff, while the other is more sensitive and detailed. They get along... most times; and
they decided to keep the same journal together but not to read each others' entries.
Book 4: Martha doesn't consider herself the crme of the crop to the eligible young men
in her neighborhood, but when somebody tells her she is a princess, her lifestyle and
charisma change immediately. With that being said, it doesn't come easy for her to
adjust to the habits and perfect her princess skills. Book 5: They hate each other. They
like each other. They love each other. They argue with each other... this Minecraft love
book is about a couple that goes through the motions of a typical rollercoaster
relationship. Bethany and Russell work at the same company and do whatever it takes
to get to the top. Book 6: In this Minecraft world, Josh and Kimberley meet. They
become best friends, and they work well together, but when one of them gets a crush
on the other, their friendship is in danger. As time elapses, they have fun together, talk
together, and share time in a school project, but when zombies attack the village, their
faithful friendship is severely tested. Book 7: Gloria has a way with the ghasts, and
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even though everyone in town assumed they were hostile and would attack you
immediately, Gloria discovers otherwise. She heads to the forest and finds a group of
fire spitting ghasts that are eager to involve her into their little community. Book 8:
When the villagers notice someone has been robbed, Violet is about to find out more
about the case when she is confronted with a chase, a giant wolf when the full moon
shows its shiny face, and an unexpected ending to the question of who has committed
the crime. She loves wolves, but she cannot tolerate such acts. Book 9: When Rana
finds a funny hat and tries it on, she cannot believe what is happening to her. The hat
grants her the power to do certain things frogs do, but in a better way. Not much later,
she concludes that her powers give her the task and privilege to protect her fellow
citizens, no matter how young she is. Book 10: Jennifer is surrounded by guys at work.
They brag and rub it in her face that she is cannot do the same things they can. But
even though this brave young lady can't stand it and accepts their challenge to beat
them in whatever they suggest, she quickly finds out that she can't do everything.
However, she can do some things that her male colleagues are terrible at, and she is
about to show them. Book 11: When Regina suddenly becomes queen when she is still
young, she is overwhelmed. Moreover, she is expected to marry a prince she rarely
knows. She takes off on a journey with her annoying sister, Meredith, who complains
the whole way and hopes to marry the prince herself. But when they are being attacked
by skeletons, the trip takes a different turn. Book 12: When Crystal gets rejected by
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several different boys because of her red hair and her awkward social skills, she is
upset and runs away. Another boy, however, sees something good in her and pursues
her into the woods. But when a creeper army is standing ready to attack the village, the
people may not be able to get help anywhere else.
De verbitterde Isabelle heeft alles gedaan om in het glazen muiltje te passen, maar de
prins is met haar knappe stiefzus getrouwd. Nu krijgt ze één kans om haar lot te
veranderen... Zal het haar lukken? Stiefzus is een weergaloze en prachtige
hervertelling van Assepoester. Bestsellerauteur Jennifer Donnelly zet in deze fantasy
vol girlpower het beroemde sprookje op zijn kop. Voor jongeren vanaf 13 jaar en
liefhebbers van youngadultboeken. Isabelle zou dolgelukkig moeten zijn: ze staat op
het punt met de knappe prins te trouwen. Alleen is Isabelle niet het lieve meisje met het
glazen muiltje op wie de prins verliefd werd. Ze is de lelijke stiefzus die haar tenen
verbrijzelde om in Assepoesters schoentje te passen. Isabelle heeft geprobeerd om
mooi en lief te zijn, maar dat maakte haar juist gemeen, jaloers en leeg. Nu krijgt ze
één kans om haar lot te veranderen en te bewijzen wat stiefzussen altijd al wisten:
echte schoonheid zit vanbinnen.
Has Baby Zeke finally met his match?!? Nearly 26,000 words! Baby Zeke, the Warrior
in the Balance, has been hoping for a task worthy of his title. But, he has not been able
to find anything important to do. But, when he learns of a terrible rebellion in the End,
will he be able to do enough to stop the rebellion and restore Balance to the world of
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Minecraft? ---OR--- Is this the end of everything? Read Baby Zeke: Rebellion -- the
eleventh book in the ongoing Baby Zeke Series -- to find out! (NOTE: This is a
standalone adventure, so the story is resolved in one book.)
********************************************* Be sure to read all my other books: Baby Zeke:
Diary of a Chicken Jockey, Book 1 Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey, Book 2: Into
the Mine Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey, Book 3: Rescue Mission Baby Zeke:
Diary of a Chicken Jockey, Book 4: Mysterious Objects Baby Zeke: Diary of a Chicken
Jockey, Book 5: Pursuit of Herobrine Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey, Book 6:
No Rest Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey, Book 7: Herobrine's Minion Baby Zeke:
Diary of a Chicken Jockey, Book 8: End Times Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey,
Book 9: Apocalypse The Complete Baby Zeke: Books 1-9 (also available in audiobook)
Baby Zeke: Diary of a Chicken Jockey, Book 10: Return of the Warrior (also available in
audiobook) Otis: Diary of a Baby Zombie Pigman, Book 1 Otis: Diary of a Baby Zombie
Pigman, Book 2: Konichi Juan Otis: Diary of a Baby Zombie Pigman, Book 3: Training
Creeptastic (also available in audiobook) Diary of a Werewolf Steve (also available in
audiobook) Minecraft Halloween Tales Diary of Herobrine: Origins Diary of Herobrine:
Prophecy Diary of Herobrine: Apotheosis Diary of a Minecraft Bat (also available in
audiobook) Diary of a Spider Chicken, Books 1-3 Diary of a Surfer Villager, Books 1-13
A Notchmas Carol: An unofficial Minecraft holiday story inspired by Charles Dickens' A
Christmas Carol (also available in audiobook)
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Een bijzonder en avontuurlijk verhaal dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Petra is de dochter van een vuurtorenwachter. Samen met haar ouders en zus woont
ze in de vuurtoren, die ze liefkozend 'ons kasteel' noemen. Haar wereld bestaat uit
avonturen in verborgen tunnels en griezelige verhalen over zeemonsters. Maar aan die
zorgeloze jeugd komt een eind als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. De oorlog is ook
in de vuurtoren voelbaar, en al snel beginnen er scheurtjes te ontstaan in het gelukkige
gezin. Petra doet alles wat ze kan om de geheimen van het gezin te ontrafelen. 'Ons
kasteel aan zee' is beeldrijk en betoverend verhaal waarin de ruwe werkelijkheid op
prachtige wijze wordt verweven met oude legendes en de fantasie van een fijngevoelig
meisje. Lucy Stranges vorige roman, 'Het geheim van het Nachtegaalbos', werd
bekroond met een Vlag & Wimpel in 2018.
Waarom kan niets of niemand tot mijn broertje doordringen, maar dolfijnen wel?
Zwemmen met dolfijnen... Lily droomt er al jaren van. Maar haar leven draait om haar
autistische broertje Adam. Haar stiefvader verwacht dat ze thuis veel meehelpt. Dat valt
niet mee, want Adam praat niet en is vaak onhandelbaar. Er is maar één ding waar hij
gelukkig van wordt: dolfijnen. Als Lily’s stiefvader een gestrande dolfijn behandelt,
komt Lily’s droom eindelijk uit. Het contact met de dolfijn lijkt Adam te helpen. Maar
dolfijn Nori? Is zij wel gelukkig? Lily staat voor een onmogelijke keuze.
Nomi wordt als kind van acht weggenomen van haar familie en opgenomen in een
ashram, waar een charismatische en imponerende goeroe de leiding heeft. Achter de
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charme van Guruji gaat echter een roofzuchtige dreiging schuil, en Nomi ziet en beleeft
gevaar dat ze met haar jonge geest geen plek kan geven. Twintig jaar later keert Nomi
terug naar het stadje waar de ashram zich bevond, Jarmuli. Het voorheen spirituele
hart van India, het centrum van de genezing, heeft plaatsgemaakt voor een bruisende
trekpleister voor koopmannen, bezoekers en vrolijke toeristen die hun dromen najagen
te midden van de tempels uit haar jeugd. Op zoek naar wat er gebeurde met haar
familie al die jaren terug wordt het geweld dat roert onder de serene oppervlakte van
het stadje langzaam zichtbaar. Wanneer ze terugkomt bij de ashram, die nog altijd bezit
van haar heeft in haar dromen, ontdekt Nomi dat sommige littekens niet uit te wassen
zijn. Anuradha Roy bereikte met Een atlas van onmogelijk verlangen maar liefst zestien
landen en het debuut werd door World Literature Today benoemd tot een van de zestig
meest invloedrijke boeken over het India van de moderne tijd. Haar tweede roman, The
Folded Earth, ontving de Hindu Literary Prize in 2011, de Economic Crossword Prize in
2012 en belandde op de longlist van de Asian Literary Prize. Met haar derde boek,
Slapen op Jupiter, werd zij genomineerd voor de Man Booker Prize 2015 en begin 2016
won zij de DSC Prize for South Asian Literature. ‘Roy heeft het meest krachtige wapen
uit het arsenaal van een schrijver gebruikt - de vorm van de roman, met zijn vermogen
om tegelijkertijd universeel en specifiek te zijn - om onbevreesd het verborgen gezicht
van de Indiase spiritualiteit te ontmaskeren in tijden waarin seksueel misbruik hoogtij
viert.’ The Guardian ‘De thema’s van ontnomen onschuld, de uitvlucht in verbeelding
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en de neiging om dingen te negeren worden subtiel en met gevoel behandeld in een
van de beste verhalen van de afgelopen jaren. Anuradha Roy levert met dit poëtische
werk van verlichtend proza een belangrijke bijdrage aan een essentieel debat en
verdient een groot lezerspubliek in India en daarbuiten.’ Independent ‘Door het accent
te leggen op geweld tegen vrouwen en kinderen is Roys boek niet alleen ongelofelijk
punctueel, maar ook buitengewoon dapper.’ The National Uit het juryrapport van DSC
Prize for South Asian Literature 2016: ‘Wij kozen Slapen op Jupiter van Anuradha Roy
vanwege de elegantie, flair en leesbaarheid. Talrijke ethische kwesties worden op een
bondige manier aan de orde gesteld door middel van een lovenswaardige bewoording.’
Journey into the unbelievable world of Minecraft and follow the Zombie named Frankie
in the quest to escape his home and explore the world. Take a look inside and meet up
with the main character as he finds himself traveling across the world he lives in,
meeting new friends and getting to know all that life can offer. Dive into the rebellious
life of Frankie and experience both joy and loss in the greatest journey ever told in
entire world of cubes. Adventure awaits you! Jump in now, only if you dare!
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