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De rode kamer is Pauline A. Chens epische hervertelling van het belangrijkste boek uit de Chinese literatuur, De droom van de
rode kamer, dat zich afspeelt in het roerige Beijing van de achttiende eeuw. Het is een indringende roman over rangen en standen
en over de ondergeschikte positie van Chinese vrouwen in die tijd, die ondanks de hun opgelegde beperkingen de kracht vinden
om een eigen leven te leiden. Daiyu heeft haar hele leven in de provincie gewoond, maar wordt na de dood van haar moeder naar
haar familie Jia in de Chinese hoofdstad Beijing gestuurd. Haar familieleden blijken tot haar verbazing nauwe banden te
onderhouden met het keizerlijk paleis en een weelderig leven te leiden in de talrijke vertrekken van huize Rongguo. Ze zijn
verwikkeld in geheimzinnige intriges en leveren een bittere strijd om macht en invloed. Daiyu trekt bij haar komst meteen de
aandacht van haar neef Baoyu, maar hij is door zijn grootmoeder al uitgehuwelijkt aan een andere nicht. De noodlottige liefde
tussen Daiyu en Baoyu markeert het begin van de teloorgang van de familie Jia.
Het heerlijkste boek van het jaar! prachtig verhaal. Het aroma van geraffineerd koken spat van de pagina's af. Lees dit boek niet
als je honger hebt, je zou het nog opeten Simon Beaufoy, Oscar-winnaar voor het filmscript van Slumdog Millionaire Hassan Haji
is een groot culinair talent, dat proeft Madame Mallory direct wanneer ze in het kleine Franse dorp Lumiere gaat eten in het
Indiase restaurant van de familie Haji. Madame Mallory zelf heeft dertig meter verderop een fameus sterrenrestaurant, waar zij al
decennialang de scepter, en de pollepel, zwaait. Ze biedt Hassan de mogelijkheid bij haar in de leer te komen. Hassan groeide op
in Mumbai en bracht zijn jeugd bracht door op de lokale markten van de stad; de geur van kerrie en masala zijn hem bekender
dan die van truffel en tijm. Zijn vader ziet niets in het aanbod van Madame Mallory, maar Hassan zet door, vastbesloten de
culinaire top in Parijs te bereiken. Truffels en tandoori is een culinaire odyssee die de lezer meevoert van de sloppenwijken in
India tot de sterrenrestaurants in Parijs. Uitmuntend. Met stip de beste roman die zich afspeelt in de wereld van het koken - en
absoluut thrilling van het begin tot het einde.Anthony Bourdain, auteur van Kitchen Confidentia
Dumpling DaysHachette UK
*Winnaar Not the Booker prize 2017 van The Guardian* Eén slachtoffer. Eén dader. Eén noodlottige dag. Op vakantie in Belfast
wordt Vivian verkracht - op klaarlichte dag, op een open veld, en de dader is pas vijftien... In één klap breekt haar leven in tweeën:
voor en na, dader en slachtoffer, opgeven of overleven. Ze komt er al snel achter dat er op verkrachting een maatschappelijk
taboe rust; zowel de hulpverlening, de politie als de rechters hebben geen idee wat ze met de zaak aan moeten, zeker niet als de
jonge dader onschuldig pleit. Winnie M Li laat zien hoe zowel Vivian als de dader hun levens onder de loep nemen. Wat is er die
dag precies gebeurd? Waarom kruisten juist hun wegen zich? Li baseerde het boek op haar eigen gruwelijke ervaringen. Met
Zwarte bladzijde schreef ze ontroerend proza dat tot nadenken stemt en uitnodigt om de discussie aan te gaan.
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte
tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de
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Vrede. Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in de plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen
mochten niet meer naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9
oktober 2012 werd ze van dichtbij door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus onderweg was naar huis. Ze overleefde de
aanslag. Vanuit haar nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar
zestiende verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde Naties toe en pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk
huis, op elke straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht
op school te zitten en boeken te lezen, samen met
In 1950 vindt Norton Perina tijdens een antropologische expeditie naar een afgelegen eiland in Micronesië de verloren gewaande
primitieve stam waarnaar hij op zoek was. Bovendien ontdekt hij er in de buurt een groep mensen die in bomen wonen. Ze blijken
van een ongelooflijke ouderdom te zijn en in toenemende mate seniel. Omdat hij de kans op eeuwig leven niet wil missen, doodt
hij een van de schildpadden, wier vlees de bron tot lang leven lijkt te zijn, en neemt die mee naar Amerika. Zijn onderzoek maakt
Perina wereldberoemd en levert hem zelfs een Nobelprijs op. Maar het komt hem duur te staan. Al snel verliest hij controle over
zijn eigen leven, met desastreuze gevolgen. Een pupil redigeert deze autobiografie van Perina. In poëtische taal tovert hij een
sprookjeseiland vol gruwelijke belevenissen. Dat hij een onbetrouwbare verteller is maakt het spannend tot de laatste bladzijde.
'Fascinerende, wonderbaarlijke en schokkende roman met veel oog voor detail.' Paul Theroux 'Een ware triomf.' Press Association
'Beangstigend vreemd maar uiterst overtuigend.' Sarah Waters 'Een meeslepende, intelligente en compromisloze roman die
misleidt en verontrust.' The Independent
Vlak voor zijn 13e verjaardag krijgt Jeremy een kistje. Om het te kunnen openen moet hij vier sleutels vinden. Samen met zijn
buurmeisje begint een hij een bijzondere speurtocht door New York. Vanaf ca. 14 jaar.
In this sequel to "The Year of the Dog," Pacy has another big year in store for her--one that brings big changes. She must deal
with Melody moving to California, find the courage to forge on with her dream of becoming a writer and illustrator, and learn to face
some of her own flaws. Illustrations.
101 Books to Read Before You Grow Up is a fun handbook for book lovers and their families to read, check off, and give their own
book reviews. 101 Books to Read Before You Grow Up provides a comprehensive list of kid-friendly books for children to read
before they grow up. This must-read review list acts as an interactive journal where kids can document the books they read, why
they like them, and how they rate them. Divided into sections by subject, from fairy tales and fantasy to sports and nonfiction, 101
Books to Read Before You Grow Up celebrates the importance of reading and encourages family participation to develop lifelong
readers. The perfect reference guide for book lovers of all ages, 101 Books to Read Before You Grow Up helps both kids and
parents decide which books to read next!
In Vlinderslag van vluchtelinge Yusra Mardini vertelt de olympische zwemster over haar vlucht uit Syrië. Wanneer de veertienjarige
Yusra beseft dat de rubberboot, waarin ze samen met achttien andere vluchtelingen zit, langzaam zinkt, twijfelt ze geen seconde.
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Ze springt overboord en begint met hulp van haar zus de boot te trekken. Na een drie uur durend gevecht met de golven bereiken
ze de Griekse kust. Puur op doorzettingsvermogen en wilskracht vervolgt ze haar levensgevaarlijke tocht dwars door Europa, naar
Duitsland. Daar richt ze zich op haar olympische droom. Vlinderslag is Yusra Mardini’s ongelooflijke verhaal, van haar jeugd in
Syrië tot de Olympische Spelen en haar functie als UNHCR Goodwill Ambassador. In het huidige politieke klimaat is Vlinderslag
niet alleen een inspirerend maar ook een urgent verhaal.
Evi ketst steentjes over het water. Tot ze een steen tegen eenhoorn ketst en wenst dat de eenhoorn in kwestie haar bestie wordt.
Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en heel veel humor. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de
meeste e-readers met een kleurenscherm (niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat
kan weergeven.Evi en eenhoorn is het eerste deel in de hilarische graphicnovelserie van Dana Simpson. Volledig in kleur, voor
meisjes vanaf 8 jaar. Evi verveelt zich en ketst steentjes over het water. Tot er een steen tegen een eenhoorn ketst. En Evi een
wens mag doen. En ze wenst dat de eenhoorn in kwestie haar bestie wordt. Dus laveert Evi nu door alle basisschoolproblemen
met een eenhoorn aan haar zijde. Niks mis met een beetje narcisme en hooghartigheid op zijn tijd als dat betekent dat je beste
vrienden bent met een eenhoorn. Toch? Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden. Calvin & Hobbes, als Calvin een meisje
van 9 was en Hobbes een eenhoorn.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek de Groot weet dat hij is voorbestemd voor iets groots, iets gigantisch.
Maar dan ook werkelijk iets kolossaals. Maar soms neemt zijn leven een andere wending. of eigenlijk: op een of andere manier
achtervolgt pech hem altijd en maakt Niek met regelmaat brokken. Niettemin blijft hij kalm en koelbloedig. Hij is immers op aarde
om zijn leeftijdgenoten voorbij te streven. Maar waarom laten mensen hem niet gewoon zijn gang gaan?
Flip Fiasco runt samen met zijn zakenpartner Fiks de ijsbeer het beste detectivebureau van het land, of misschien wel van de hele
wereld: Fiasco bv. Nu te zien op Disney+. Flip Fiasco – Oeps... is een supergrappig debuut van Stephan Pastis. Een graphic novel
voor de jonge fans van de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Fiasco is de naam. Flip Fiasco, aangenaam. Ik ben de
oprichter, eigenaar en directeur van het beste detectivebureau van het land. Wat zeg ik? Van de hele wereld. Dit boek is een
verslag van mijn leven als detective. Elk feitje klopt (grondig gecontroleerd) en de meesterlijke tekeningen zijn van mijzelf. Ooit
tekende mijn zakenpartner Fiks – ijsbeer – ze, maar dat leek nergens naar. Stephan Pastis tekende Pearls Before Swine, een
grappige strip die in meer dan 650 kranten verscheen en later ook in boeken. Flip Fiasco – Oeps... is zijn eerste kinderboek.
Stephan woont in Amerika.
A special edition of a modern classic by the Newbery-Award winning and bestselling author of Where the Mountain Meets the
Moon When Pacy's mom tells her that this is a good year for friends, family, and "finding herself," Pacy begins searching right
away. As the year goes on, she struggles to find her talent, deals with disappointment, makes a new best friend, and discovers just
why the Year of the Dog is a lucky one for her after all. This funny and profound book is a wonderful debut novel by award-winning
and bestselling author and illustrator Grace Lin, and young readers will be sure to love and treasure it for years to come. This
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special edition of the modern classic features over 15 pages of new content, including deleted stories, a Q&A with the author and
editor, photos from the author's childhood, and more!
Door een mislukte poging van wetenschappers om een perfect menselijk ras te creëren, worden vrouwen niet ouder dan twintig
jaar en sterven mannen op hun vijfentwintigste. Met nog een paar jaar te gaan, komt het einde voor Rhine steeds dichterbij.
Helemaal nu ze in het ziekenhuis ligt en Vaughn haar nog altijd achterna zit. Samen met Linden en Cecily slaat ze op de vlucht.
Nu ze weet dat haar broer nog leeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Zo hoopt ze de antwoorden te krijgen waar ze al zo
lang naar op zoek is. Verbreken is het zinderende slotdeel in de sensationele, futuristische The Chemical Garden-trilogie.
Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS, iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij
voorbijstreven. Maar simpel is dat niet. Zeker niet met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens zijn vrienden is
het verschil tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het noodlot toe. Niek en Gina moeten SAMEN een werkstuk maken. Gina
ziet haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt alles anders
dan gepland?
Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek, geschreven door een onbekende: Ik ben gekomen
om het leven van je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me een brief schrijven. Miranda
vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen zij ze zou kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar
weet, zelfs dingen die nog niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze door een brief te schrijven iemands
leven redden? Als je terugkomt is een spannend en mysterieus verhaal over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de
Newbery Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
Dit E-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. 'Flip Fiasco - Schoon genoeg' is het vierde deel in de succesvolle
graphicnovelreeks Flip Fiasco, geschreven door Stephan Pastis. Flip Fiasco, aangenaam! Groots! En allerbeste detective ooit.
Eigenaar van Fiks Fiasco bv, mijn wereldberoemde detectivebureau. Dit voorjaar moet ik met mijn moeder en haar beste vrienden
op vakantie. Bestemming onbekend. Hoe ik hier nou weer in ben beland doet er niet toe, maar de wereld lijkt wel gek geworden;
goeierds worden gestraft, slechteriken worden beloond. Ik heb er schoon genoeg van! 'Grappiger dan Het leven van een Loser' 'Kirkus Book Review'
When Pacy, her two sisters, and their parents go to Taiwan to celebrate Grandma's sixtieth birthday, the girls learn a great deal
about their heritage.
"Presents the life and career of Grace Lin, including her childhood, education, and milestones as a best selling children's
author"--Provided by publisher.
It's the Chinese Year of the Dog, and as Pacy celebrates with her family, she finds out that this is the year she is supposed to "find
herself." Universal themes of friendship, family, and finding one's passion in life make this novel appealing to readers of all
backgrounds. This funny and profound book is a wonderful debut novel by a prolific picture book author and illustrator and has all
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the makings of a classic.

A fresh new look for this modern classic by the Newbery-Award winning and bestselling author of Where the Mountain
Meets the Moon Pacy is back! The beloved heroine of The Year of the Dog and The Year of the Rat has returned in a
brand new story. This summer, Pacy's family is going to Taiwan for an entire month to visit family and prepare for their
grandmother's 60th birthday celebration. Pacy's parents have signed her up for a Chinese painting class, and at first
she's excited. This is a new way to explore her art talent! But everything about the trip is harder than she thought it would
be--she looks like everyone else but can't speak the language, she has trouble following the art teacher's instructions,
and it's difficult to make friends in her class. At least the dumplings are delicious... As the month passes by, Pacy eats
chicken feet (by accident!), gets blessed by a fortune teller, searches for her true identity, and grows closer to those who
matter most.
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New
York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en
menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn
hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou
jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om
aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview,
Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan.
Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde
iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn
belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte
zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor
amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt
samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem
naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is
overleden.
‘Parel van China’ vertelt het indrukwekkende verhaal van twee meisjes uit compleet verschillende families in China die
niet zonder elkaar kunnen. Wilg groeit op in een arme familie op het platteland en de ouders van Pearl zijn christelijke
missionarissen. Naarmate ze ouder worden, gaat Wilg op in het maoïsme, terwijl Pearl een Nobelprijs wint voor haar
schrijftalent. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld, wanneer de burgeroorlog uitbreekt en Pearl het land uit wordt
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gezet. Zelfs Wilg, een voorbeeldige communist, wordt gestraft voor haar vriendschap met Pearl. Zal de hechte
vriendschap tussen de twee vrouwen standhouden, ondanks de pijn, oorlog en gevangenschap? Anchee Min (1957) is
geboren in Shanghai en groeide op tijdens de Culturele Revolutie in China. Als tiener werkte ze onder erbarmelijke
omstandigheden op een boerderij, waarna ze werd uitgekozen om te acteren in een communistische film. In 1984
verhuisde ze naar Amerika en begon ze te schrijven over haar memoires. Haar debuut ‘Rode Azalea’ werd een
internationale bestseller en werd in twintig landen gepubliceerd. Ook schreef ze meerdere historische romans over China
met sterke vrouwen in de hoofdrol, zoals 'Keizerin Orchidee' en 'Parel van China'. Anchee woont met haar man en
dochter in Los Angeles en Shanghai.
A family travels from the big woods of Wisconsin to a new home on the prairie, where they build a house, meet
neighboring Indians, build a well, and fight a prairie fire.
De elfjarige Kimberly Chang en haar moeder verhuizen van Hongkong naar New York. Daar wonen ze noodgedwongen
in een morsig, onverwarmd appartement in Brooklyn. Op school is Kim een buitenstaander doordat ze nauwelijks Engels
spreekt. Na schooltijd moet ze haar moeder helpen bij haar werk in een sweatshop, waar ze spijkerbroeken maakt.
Zwaar en stoffig werk, maar ze ontmoet er ook de knappe Matt. Ondanks alle tegenslagen blijkt Kim een getalenteerde
leerling met een wiskundeknobbel te zijn, en ze slaagt erin een beurs te krijgen voor een vooraanstaande particuliere
school. Kim groeit op tot een ambitieuze jonge vrouw. Ze overwint vele obstakels en vecht voor een beter leven, maar
net wanneer alles waarvoor ze heeft gewerkt binnen bereik is, raakt ze zwanger van Matt...
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert dat daar ook nare kanten aan zitten.
Vanaf ca. 12 jaar.
Griezels en geesten pas op! Lockwood & Co is terug! Dankzij hun spectaculaire succes met de Schreeuwende
Wenteltrap is Lockwood & Co nu een van de meest gevraagde bureaus voor paranormaal onderzoek in Londen. Hun
nieuwe zaak begint op een geplaagd kerkhof, waar de ijzeren grafkist van een sinistere arts wordt opgegraven. Zoals
gewoonlijk is Lockwood vol vertrouwen over de afloop. En zoals gewoonlijk gaat alles fout: er komt een
huiveringwekkende geest vrij en er wordt een raadselachtig, magisch voorwerp uit de kist gestolen. Anthony, George en
Lucy moeten het object terugvinden voor de verwoestende krachten ervan worden ontketend. Het is een race tegen de
klok waarbij ze op de hielen worden gezeten door hun gehate rivalen van Bureau Fittes. Lukt het ze het complot te
onthullen? Jonathan Stroud is een Engelse schrijver. Al van jongs af aan is hij gefascineerd door fantasy-verhalen. De
Fluisterende Schedel is het tweede deel in de Lockwood & Co-serie. ‘Stroud is geniaal! Zet maar op je need-to-readlijst!’ Rick Riordan, auteur van de Percy Jackson-boeken.
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In dit eerste deel van de jonge samoerai maakt de lezer kennis met Jack Fletcher, twaalf jaar oud. Na een piratenaanval op het
VOC-schip waarop hij met zijn vader werkte, spoelt hij aan als drenkeling in Japan. De legendarische zwaardmeester Masamoto
Takeshi ontfermt zich over hem. Jacks training in bushido – de weg van de krijger – begint. Jacks ultieme doel is wraak nemen op
de moordenaar van zijn vader. Inmiddels is deel 5 verschenen in deze wereldwijde successerie. Met deze midprice-editie kunnen
nu nog meer lezers kennismaken met de heldhaftige Jack en zijn avontuurlijke leven.
Allison Glenn is pas 21 als ze na vijf jaar uit de gevangenis komt. Ze heeft op haar zestiende een gruwelijk misdrijf begaan: ze
heeft haar pasgeboren dochtertje gedood. Eenmaal buiten staat niemand op Allison te wachten. Haar ouders doen alsof ze niet
bestaat en haar zusje Brynn, die altijd zo dol op haar was en die Allison zó graag wil spreken, wil niets meer met haar te maken
hebben. Vanuit een opvanghuis probeert Allison haar leven weer op te pakken en ze krijgt een baantje bij de lokale boekhandel.
Langzaam maar zeker keert haar vertrouwen in de toekomst terug. Tot ze het geadopteerde zoontje van haar baas, de vijfjarige
Joshua, ziet... Net als in haar debuut In stile gehuld, weet Heather Gudenkauf als geen ander onderhuidse spanning voelbaar te
maken.
Wat moet je als FBI-agente als alle sporen van moord naar je eigen vader leiden? Nell heeft nooit een goede relatie gehad met
haar vader, rechercheur Martin Flynn. En 'thuis', Suffolk County, zal altijd doordrenkt blijven van herinneringen aan Nells moeder,
Marisol, die op brute wijze werd vermoord toen Nell zeven jaar was. Wanneer haar vader tijdens een motorongeluk omkomt, keert
Nell terug naar het huis waar ze is opgegroeid en raakt betrokken bij het onderzoek naar de moorden op twee jonge vrouwen. Hoe
dieper Nell graaft, hoe waarschijnlijker het is dat haar vader er iets mee te maken had- en dat zijn vrienden bij de lokale politie zijn
sporen wissen. En hoe zit het met de moord op haar moeder? Nell is de enige die nu de juiste antwoorden kan vinden.
Hoeveel invloed kan een dier hebben? Hoeveel levens kan een kat veranderen? Hoe is het mogelijk dat een achtergelaten kitten
een kleine bibliotheek in Iowa, en vandaar uit de hele wereld, op stelten zette? Dit is het bijzondere verhaal van Dewey, de
bibliotheekkat. Zijn leven begon niet heel voorspoedig. Hij was pas een paar weken oud toen hij in een van de koudste nachten
van het jaar werd achtergelaten in de inleverbak van de bibliotheek. De volgende ochtend vond Vicki Myron hem, meer dood dan
levend, en zij verloor meteen haar hart. En zo zou het voortaan alle bezoekers van de bibliotheek vergaan: Deweys enthousiasme
en speelsheid, maar vooral zijn zesde zintuig voor mensen die zijn liefde en aandacht het hardst nodig hadden, maakten van hem
een wel heel onvergetelijke kat.
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