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Krabat (14) belandt als twaalfde leerling op de molen
van de Meester: een leerschool van zwarte kunst.
Vanaf ca. 13 jaar.
Kurt Vonnegut was in 1945 zelf aanwezig in Dresden
toen de geallieerden de stad platbombardeerden. Hij
overleefde de aanval doordat hij met zijn
medegevangenen schuilde in de koelkelders van het
slachthuis waar hij als krijgsgevangene
tewerkgesteld was. Hij verwerkte deze traumatische
ervaring in de aanvankelijk omstreden maar
inmiddels klassiek geworden roman Slachthuis
vijf.Billy Pelgrim, de hoofdpersoon, staat los van de
tijd. Hij gaat slapen als stokoude weduwnaar en
wordt wakker op de dag van zijn bruiloft. Hij stapt
een deur binnen in 1955 en komt in 1941 weer naar
buiten. Hij heeft zijn eigen geboorte en dood vele
malen gezien, zegt hij, en bezoekt regelmatig alle
gebeurtenissen daartussenin. Alleen zo, volkomen
losgeraakt van de realiteit, slaagt Billy erin om de
verschrikkingen van Dresden te verwerken. Een
verbijsterend meesterwerk dat iedereen gelezen
moet hebben.
Vols. for 1970-71 includes manufacturers catalogs.
Overzicht van de oorsprong en ontwikkeling van de
menselijke taal.
Endoscopische chirurgie wordt gezien als één van
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de revolutionaire veranderingen in de invasieve
patiëntenzorg in de afgelopen twintig jaar. Routine
ingrepen in de buik- en borstholte worden in het
merendeel van de gevallen al op endoscopische
wijze uitgevoerd, maar ook complexe chirurgie wordt
in toenemende mate met deze operatietechniek
bedreven.De techniek brengt duidelijke voordelen
voor de patiënt, echter het verhoogt ook de
complexiteit van ingrepen door toevoeging van
kwetsbaar instrumentarium en geavanceerde
technologie.Het boek behandelt achtereenvolgens
het chirurgisch instrumentarium, de hardware voor
endoscopische chirurgie en de chirurgische
werkomgeving. Het kan gebruikt worden als
leerboek, of als naslagwerk voor kennis over een
van de behandelde onderwerpen.
Is dit een boek voor jou? Doe deze test! Maak jij je
weleens zorgen dat je vast komt te zitten in de
treden van een roltrap? Duw jij altijd tegen een deur
als er TREKKEN op staat en trek je eraan als er
DUWEN staat? Geloof jij in de boeman onder je
bed? Draai jij je altijd om als iemand 'Hé stomkop!'
roept? Geloof jij dat iemand die zijn mond volpropt
met marshmallows tot de bovenmatig intelligente
wezens behoort? Elk positief antwoord is één punt! 3
- 5 Jij bent ongelooflijk stom. Dit is een boek voor
jou. 1 - 2 Jij bent tamelijk stom. Dit is een boek voor
jou. 0 Je denkt dat je heel slim bent maar vanbinnen
ben je net zo stom als wij allemaal. Dit is een boek
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voor jou. Een boek vol avonturen over dringend
moeten plassen, struikelen over kabels en
voedselgevechten.
Al ziet ze er mal uit met haar stijve vlechtjes, de
vreemde jurken en de veel te grote schoenen, voor
de buurkinderen is Pippi de sterkste, de stoutste
maar ook de gezelligste kameraad.
Popular Science gives our readers the information
and tools to improve their technology and their world.
The core belief that Popular Science and our readers
share: The future is going to be better, and science
and technology are the driving forces that will help
make it better.
‘Vermiste meisjes’ is het thrillerdebuut van YAauteur Megan Miranda. Ruth Ware (‘In een donker
donker bos’) schreef over dit boek: ‘Het verleden
van een klein stadje wordt blootgelegd in deze
thriller vol verdachtmakingen, bedreigingen en
verwarrende motieven. Een aangrijpend boek! I
loved it.’ Nicolette (Nic voor vrienden) is terug in
Cooley Ridge om voor haar hulpbehoevende vader
te zorgen. Tien jaar daarvoor is ze naar Philadelphia
vertrokken, niet lang na de verdwijning van haar
beste vriendin Corinne. Die verdwijning is nooit
opgelost. Nu, slechts een paar dagen na haar
aankomst, verdwijnt er opnieuw een meisje. Deze
zaak rijt de wonden rondom de vermissing van
Corinne open. Alle mensen die indertijd met de zaak
te maken hadden, wonen nog steeds in Cooley
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Ridge. Nic’s broer en zijn vrouw verwachten een
kind. Corinne’s toenmalige vriend werkt in de lokale
kroeg. En Tyler, Nic’s ex-vriend, is aan het daten
met Annaleise. Annaleise, die ieders alibi was voor
de nacht waarin Corinne verdween. Maar nu is het
juist zij die verdwenen is... Nic ontrafelt de geheimen
die haar familie en vrienden verbergen en langzaam
wordt duidelijk wat er tien jaar geleden daadwerkelijk
gebeurd is. ‘Duister, nostalgisch en een ingenieuze
manier van vertellen. Megan Miranda is een
aanwinst voor de thrillerwereld.’ Booklist Voor fans
van Clare Mackintosh en Alex Marwood.
In 2009 werd Eric van ’t Zelfde directeur van een
van de slechtste scholen van Rotterdam. Een school
met slechts 34 aanmeldingen van nieuwe leerlingen,
dramatische examenresultaten, vermoeide docenten
en criminaliteit. Van ’t Zelfde pakte de problemen
buiten de gebaande paden aan. Maar liefst 56
docenten vertrokken, van wie 34 in zijn eerste jaar
als directeur. Hij voerde de in zijn eenvoud geniale
gedragsregel ‘je gedraagt je’ in. Hij verwijderde
tegen de wet in een aantal leerlingen en moest zich
voor de rechter verantwoorden. Zijn onorthodoxe
aanpak leverde gedonder op: bedreigende situaties
en persoonsbewaking. Maar het had resultaat: na
een aantal jaar begon zijn school op of boven het
landelijk gemiddelde te scoren. In vijf jaar tijd van de
slechtste school van Nederland naar een van de
beste scholen van Nederland: wie is de man die dat
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samen met zijn team realiseerde? In Superschool
beschrijft Eric van ’t Zelfde zijn levensgeschiedenis
en vertelt hij het bevlogen verhaal van zijn school en
de mensen die daar rondlopen. Maar de successen
hebben een stevige prijs; een prijs die docenten
betalen, maar die Nederland en de politiek nooit
zien, of willen zien. Superschool is een must voor
iedereen die met het onderwijs te maken heeft, als
ouder, leraar, beleidsmaker of belangstellende. Eric
van ’t Zelfde (1972) was leraar in Den Haag,
Scheveningen en Gorinchem, voordat hij in 2009
directeur werd van de Hugo de Groot in Rotterdam.
In deze verhalenbundel laat Maeve Binchy zien hoe
een reis of vakantie haar personages een frisse blik
op hun leven kan bieden – of hun hele toekomst kan
veranderen. Zo bezoekt Gina het dorp waar haar
moeder Freda is opgegroeid. We zien hoe Annie het
leven van een vreemde binnenstapt via de inhoud
van diens koffer. Juffrouw Vogel vindt bij toeval een
vakantievriend. En als Maura voor drie maanden een
oppas voor haar huis inhuurt blijkt dat grotere
gevolgen te hebben dan ze ooit had kunnen
bedenken.
Lindon, an Australian project manager with a failed
marriage behind him, is lured to China with the
promise of a lucrative salary. His task: to solve the
problem of a ‘Nail House’, the home of a stubborn
old man who refuses to relocate, even as the
bulldozers move in and the skyscrapers grow around
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him. But as Lindon negotiates with the old man’s
family, he finds sense where there is none. And love
where there is war.
Meggie is dol op verhalen en op boeken, net als
haar vader Mo. Toch heeft Mo nooit iets willen
voorlezen, in al die lange jaren sinds Meggies
moeder op een raadselachtige manier is verdwenen.
Op een nacht klopt er een vreemde figuur bij ze aan.
Hij komt ze waarschuwen voor een nietsontziende
schurk die achter Mo aan zit, en achter een
bijzonder boek dat Mo in handen heeft: Hart van inkt.
Meggie heeft dat boek nog nooit gezien. Nu moet
Mo zijn dochter wel zijn grote geheim vertellen, en
haar uitleggen waarom hij nooit meer wil voorlezen.
Mo is in levensgevaar! Ze slaan op de vlucht, en dat
is het begin van een uitzonderlijk avontuur.
Vrijheid begint met overleven Vega Jane had altijd te
horen gekregen dat niemand Bitterbos, waar zij is
opgegroeid, kon verlaten. Haar was verteld dat
daarbuiten niets te vinden was, behalve het Moeras:
een levensgevaarlijke wildernis waar de dood altijd
en overal op de loer lag. En Vega geloofde dit ook,
totdat ze op een nacht op een geheim stuitte dat
haar hele wereld op zijn kop zette: alles was
gelogen... Nu is er nog maar één ding dat Vega Jane
scheidt van de vrijheid: het Moeras. Om te
ontsnappen uit Bitterbos, moet Vega met haar beste
vriend Delph een weg zien te vinden door een
afschrikwekkend gebied vol bloeddorstige wezens
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en duistere magie. Maar het Moeras is erger dan ze
ooit had kunnen bevroeden. Het Moeras gooit alles
in de strijd om Vega tegen te houden. Om haar wil te
breken. Om haar te doden. En Vega zal, om te
overleven, een prijs moeten betalen die zelfs voor
haar misschien te hoog is...
Een hoogbejaarde Engelse auteur vertelt haar
levensverhaal aan de dochter van een boekhandelaar
die haar biografie moet publiceren.
In een van de onbetwiste hoogtepunten uit de
wereldliteratuur voert de bezeten kapitein Achab een
mythische strijd met Moby Dick, een witte walvis.
Vanwege dat beest is hij ooit zijn been verloren en nu is
de kapitein uit op wraak. Achab offert willens en wetens
het welzijn van zijn schip en bemanning op aan zijn
persoonlijke haat tegen Moby Dick, die voor hem het
kwaad, de erfzonde en het demonische
vertegenwoordigt. Hij is vastbesloten het beest te vinden
en hij laat zich door niets of niemand tegenhouden om
dat doel te behalen. De Amerikaanse Herman Melville
(1819-1891) schreef in 1851 MOBY DICK, naar een
ongewoon grote en agressieve witte potvis die zoveel
rampen zou hebben veroorzaakt voor de walvisvaarders
dat het was uitgegroeid tot een mythe. De roman werd in
die tijd niet goed ontvangen. Het verkreeg pas na zijn
dood bekendheid en is inmiddels uitgegroeid tot een van
de belangrijkste meesterwerken uit de Amerikaanse
literatuur.
Omdat Vos het gezellig wil maken in zijn hol, gaat hij
naar Kunstmuseum Den Haag. Hij vindt er allerlei mooie
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schilderijen en andere kunstwerken. Maar dan wordt
Berlage wakker! Prentenboek over de architect Berlage
(1856-1934), met kleurenillustraties gebaseerd op zijn
werk. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
Voor de fans van de hilarische serie Het leven van een
Loser van Jeff Kinney: hier is NIEK DE GROOT,
onverbeterlijke grapjurk en absoluut NIET het
lievelingetje van de juf! In Niek de Groot draait door van
Lincoln Peirce lees je hoe ongelooflijk slordig Niek is.
Maar wat wil je ook, met zo’n GENIE? Wanneer een
leraar Niek het SLORDIGSTE HUISWERK ALLER
TIJDEN teruggeeft, flipt Niek. Leraren weten zijn
handschrift en zijn BRILJANTE STRIPS niet op waarde
te schatten. Op de redactie van het jaarboek loopt het
ook al niet lekker en tot overmaat van ramp raakt Niek
Franks camera kwijt. Kan Niek de boel redden of draait
hij helemaal door? Lincoln Peirce is schrijver en
striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in
Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen.
Popular Science
De jonge hond Dribbel mag voor het eerst met zijn vader
en moeder mee naar het strand, waar hij van alles
beleeft. Kleurig vierkant prentenboek met beweegbare
delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Opruimgoeroe Marie Kondo en professor Scott
Sonenshein bundelen hun krachten en passen de
wereldberoemde KonMari-methode aan voor de
werkvloer. Zo kan iedereen opgeruimd aan het werk.
Marie Kondo, auteur van de internationale bestseller
Opgeruimd!, en organisatiepsycholoog Scott Sonenshein
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bundelen hun krachten voor meer plezier op ons werk.
De werkvloer lijkt een magneet voor afleiding en rommel.
Wie is er nooit moedeloos geworden van onnodige
vergaderingen, stapels papierwerk, eindeloze e-mails en
nutteloze klusjes? Dit zijn de hedendaagse gevaren van
ons werkzame leven, die langzaam ons werkplezier
ondermijnen, onze carrièrekansen doen slinken en ons
algehele welzijn verminderen. Het kan anders. In Joy at
work helpen Marie Kondo, bestsellerauteur en Netflixster, en Scott Sonenshein, professor aan Rice
University, je om de troep te lijf te gaan en ruimte te
creëren voor het werk dat er werkelijk toe doet. Aan de
hand van de wereldberoemde KonMari-methode en
baanbrekend onderzoek overwin je de uitdagingen van
de werkvloer en geniet je van de productiviteit, het
succes en het geluk die ontstaan als je bureau en hoofd
op orde zijn.

Dit E-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers.
Niek de Groot in topvorm is deel 6 van de razend
populaire graphicnovel-serie Niek de Groot van
schrijver en striptekenaar Lincoln Peirce. Ook voor
de fans van Het leven van een loser van Jeff Kinney.
Na vijf delen lang geoefend te hebben is Niek de
Groot nu echt in TOPVORM: hij is drummer,zanger
in de schoolband, en op het sportveld blinkt hij uit.
Maar waarom doet iedereen zo ontzettend
MOEILIJK?
Sections 1-2. Keyword Index.--Section 3. Personal
author index.--Section 4. Corporate author index.-Section 5. Contract/grant number index, NTIS
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order/report number index 1-E.--Section 6. NTIS
order/report number index F-Z.
Een hondje helpt zijn moeder met de
voorbereidingen voor het kerstfeest en pakt op
kerstochtend zijn cadeautjes uit. Beweegbaar
prentenboekje met vrolijk gekleurde illustraties.
Vanaf ca. 2 jaar.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
'Niek de Groot gaat uit zijn dak' is deel 7 in de
waanzinnig populaire graphicnovelserie Niek de
Groot van Lincoln Peirce. Humor en schaterlachen
verzekerd. Voor de fans van Het leven van een
Loser van Jeff Kinney. Er komt een nieuwe jongen
bij Niek in de klas. De rector vraagt Niek om hem
onder zijn hoede te nemen en hem wegwijs te
maken op school. Nieks nieuwe vriend heeft niet
alleen een rare naam, maar hij is ook saai en ziet
eruit alsof hij elk moment in huilen kan uitbarsten. Hij
lijkt een blok aan Nieks been. Zit Niek opgescheept
met een probleem of gaan hij en zijn nieuwe vriend
grootse avonturen beleven? Kijk voor meer
informatie over Niek de Groot of schrijver Lincoln
Peirce op www.graphic-novels.nl
Is dit boek iets voor jou? Doe deze test! Vraag jij
tijdens lange autoritten ook altijd 'Zijn we er al?' Vind
jij het leuk om mensen gek te maken door hen de
hele tijd na te doen? Houd jij ook altijd extra lang de
douche bezet? Vind jij het leuk om vreemde vragen
te stellen waar niemand op kan antwoorden? Slinger
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jij ook zo graag aan de waslijn? Elk positief antwoord
is één punt! 3-5 Jij bent duidelijk een ontzettend
irritant persoon. Dit is echt een boek voor jou. 1-2 Jij
bent een redelijk irritant persoon. Dit is echt een
boek voor jou. 0 Jij snapt niet hoe leuk het is om
irritante dingen te doen. Dit is echt een boek voor
jou. Een boek vol avonturen van Andy met een
irritante vlieg, gekke danspasjes en een loodzwaar
kampeerbed.
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan
dromen ooit een held te worden. Op een dag stuiten
ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het
strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers
van een verre wereld een manier hebben gevonden
om door een scheuring in de werkelijkheid Midkemia
aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en
Puc een leerling-magiër is, groeien ze langzaam uit
tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun
leven en hun vriendschap voorgoed verandert.
Magiër - leerling is het eerste deel van Raymond E.
Feists Magiër, het begin van de reeks De Oorlog van
de Grote Scheuring.
Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt
op rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische
loft, hun heksenmeesterzoontje Max heeft net leren
lopen, en op de straten van New York is het rustig
en veilig - zo rustig en veilig als New York kan zijn, in
ieder geval. Tot op een nacht twee oude kennissen
hun appartement binnendringen en het machtige
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Witte Boek stelen. Magnus en Alec moeten
noodgedwongen alles laten vallen om het terug te
krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai,
schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter
regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken
met een vreemd magisch wapen, en de wond gloeit,
dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken.
Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace,
Isabelle, en kersverse schaduwjager Simon. In
Shanghai ontdekken ze namelijk dat een nog véél
gevaarlijkere dreiging hen opwacht. Magnus' magie
is op hol geslagen, en als ze de demonen die de
stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen
ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte
rijk van de doden. Lukt het hen om de wereld te
redden voordat Max Alecs moeder tot waanzin drijft?
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van
de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de
lange weg die hij heeft moeten afleggen van
onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit
is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis,
verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Nora Grey is verstandig, slim en loopt nooit in zeven
sloten tegelijk. Haar eerste fout was om verliefd te
worden op Patch. Patch maakt de ene fout na de
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andere en heeft een verleden dat verre van
brandschoon is. Verliefd worden op Nora is het
beste dat hem ooit is overkomen. Maar kunnen Nora
en Patch een brug slaan tussen hun twee
verschillende werelden als dat betekent dat hun hart
op een hartverscheurende manier op de proef wordt
gesteld?
Wordt verfilmd met Bruce Willis in een van de
hoofdrollen Voor fans van Homeland en 24 De
boeken van Vince Flynn worden door de CIA aan
hun medewerkers aangeraden. De laatste man is
een razendsnelle thriller van New York Timesbestsellerauteur Vince Flynn waarin antiterrorismeexpert Mitch Rapp naar Afghanistan reist om Joe
Rickman op te sporen. Rickman runde op het
moment van zijn verdwijning al acht jaar de geheime
operaties van de CIA in Afghanistan, een schimmige
taak die hem in contact bracht met iedere notoire
figuur die het land rijk is. Meer dan een kwart miljoen
dollar in cash is er door zijn handen gegaan, terwijl
hij aan het hoofd van de black ops stond en niemand
wilde weten waar dat geld aan besteed werd. Rapp
moet zich een weg zien te vinden door Afghanistan,
waar de Taliban, Iraniërs, Pakistanen en Russen er
allemaal op uit zijn om een deel van het door oorlog
verdeelde land te claimen. Terwijl het land voor zijn
ogen wordt verwoest, moet Rapp even
meedogenloos als zijn vijanden zijn en even
onbetrouwbaar als de politici in zijn eigen regering,
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als hij ook maar een sprankje hoop wil hebben om
zijn eigen missie tot een goed einde te brengen.
Vols. for 1964- have guides and journal lists.
De moraal van dit verhaal over de kleine slak is: zorg
dat je niet te veel materiële ballast krijgt, dan kun je
meer van het leven genieten. Mooie gekleurde
platen over twee bladzijden beelden deze
geschiedenis uit
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.
In deel 4 van de serie Niek de Groot van de schrijver
Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk iets cools op
school: Niek richt zijn eigen tekenclub op. Nu kan de
wereld ontdekken hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de
klad erin te komen. Leraren zeuren dat er meiden in
Nieks club moeten. Maar waar vind je die? En hoe
zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt?
Misverstand stapelt zich op misverstand... De grote
tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN.
Is zijn club goed genoeg om het op te nemen tegen
tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn
GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek de Groot kladt er op
los is een must voor de fans van de serie Het leven
van een Loser door Jeff Kinney. Lincoln Peirce is
schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen
als strip in Amerika in meer dan tweehonderd
dagbladen. Peirce was een grote inspiratiebron voor
Jeff Kinney.
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