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Van kruiden tot kristallen: Practical Magic is een duidelijke en inspirerende introductie in de
wereld van magie. Dit boek is de perfecte basis voor iedereen die nieuwsgierig is naar de
wondere wereld van moderne magie. De verschillende onderwerpen worden duidelijk
uitgelegd, zoals kruidendrankjes en astrologie, maar daarnaast krijg je ook praktische
instructies over rituelen en kruiden. Lees over chakra's, kristallen, aura's, kruiden, planten,
witte magie, tarot, astrologie, handlezen en droominterpretaties. Of je nu een beginner of een
gevorderde bent met dit prachtig geïllustreerde boek maak je kennis met de mystieke wereld
van astrologie tot chakra's, droominterpretaties en natuurlijk een aantal spreuken. Nikki Van
De Car is blogger, moeder en liefhebber van magische dingen. Ze heeft meerdere boeken op
haar naam staan, waaronder het in 2019 te verschijnen Magical Places. Ze heeft een populaire
creatieve blog op haar website www.nikkivandecar.com. Nikki woont met haar gezin op
Hawaii.
Een tweeling met een geheim Een koning zonder erfgenaam. Een strijd op leven en dood. De
tweeling Carys en Andreus was nooit voorbestemd om het koninkrijk Eden te regeren. Hun
vader was in de kracht van zijn leven en hun oudste broer was zijn gedroomde opvolger; jong,
sterk en onoverwinnelijk. De toekomst van het koninkrijk leek veilig. Maar de toekomst kan
misleidend zijn. Als de koning en kroonprins van Eden worden gedood op de terugweg van
hun veldtocht, en de moordenaars niet langer oeroude vijanden zijn, maar uit hun eigen
midden lijken te komen, heeft Eden dringend behoefte aan een nieuwe monarch. Doordat
Carys en Andreus een tweeling zijn en niet duidelijk is wie van hen als eerste is geboren en
dus het recht op de troon kan opeisen, is de opvolgingslijn niet langer duidelijk. Als de Raad
van Ouderen zijn kans grijpt om de macht over Eden in handen te krijgen, zit er voor Carys en
Andreus maar een ding op: ze moeten de strijd om de troon aangaan - tegen elkaar. De
winnaar van de serie duels zal waardig over het koninkrijk Eden mogen regeren. De ban
tussen de broer en zus is altijd warm en hecht geweest. Niet in de laatste plaats vanwege het
verschrikkelijke geheim waaronder Andreus gebukt gaat en dat voor de rest van het hof
verhuld moet blijven. Jarenlang waren ze elkaars trouwste bondgenoot, maar nu staan ze
ineens lijnrecht tegenover elkaar en weten ze niet wie ze in hun ooit zo veilige omgeving nog
kunnen vertrouwen. Met hun land en hun hart verdeeld, zullen Carys en Andreus ontdekken
hoe ver de ander zal gaan om de kroon voor zicht te winnen. Hoe lang zal het duren voordat
achterdocht de overhand krijgt en de dorst naar macht tot het ultieme verraad leidt?
Ontsnapt uit de handen van leeuwentemmer Maccomo en zijn grote vijand Ravi zit Charlie
samen met de leeuwen veilig in de trein van de Bulgaarse koning Boris. Eenmaal in Venetië
verblijven ze in een geweldig paleis van de koning, waar ze heel goed verzorgd worden. Maar
waarom mag Charlie toch niet weg uit het paleis en waarom mag hij nooit naar de leeuwen
toe? Charlies ouders zijn nog steeds niet terecht en de leeuwen willen niet meer in een kooi
zitten. Een nieuwe ontsnappingspoging is op handen. zal het ze lukken om in Afrika te komen
en zal Charlie eindelijk zijn ouders vinden?
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles moet naar een nieuwe school in
een kleine stad in Midden-Amerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij is
vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker weer op te bouwen, maar hij krijgt
concurrentie van Niles, ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen school-buddy, die
zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze
over en weer de idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter hun krachten te
bundelen om de rector aan te pakken, die geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op
Miles gemunt heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap ooit voor…
De circushond Heer Morf voelt zich eenzaam en gaat op zoek naar de ware liefde. Die vindt hij
veel dichter bij huis dan hij dacht. Prentenboek met bijzondere tekeningen in kleur. Vanaf ca. 5
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jaar.
‘Een hilarische en leerzame zoektocht naar liefde.’ NRC Handelsblad Als je op zoek bent
naar liefde, dan is het aanbod geen probleem: we hebben 24 uur per dag een bar in onze
broekzak zitten. We beschikken over meer romantische opties dan ooit eerder in de menselijke
geschiedenis. Waarom zijn zo veel mensen dan toch gefrustreerd? Aziz Ansari, comedian en
acteur, heeft met behulp van socioloog Eric Klinenberg uitgebreid onderzoek gedaan naar de
liefde. Ze ontwierpen een enorm onderzoeksproject, met honderden interviews en
focusgroepen van Tokio tot Parijs, en riepen de hulp in van ’s werelds bekendste sociale
wetenschappers. Het resultaat is een even hilarisch als interessant boek over de liefde, voor
zowel de bezette als vrijgezelle lezer. De pers over Moderne romantiek ‘Ansari beschrijft
zoveel gênante anekdotes, afgrijselijke sms’jes en compleet mislukte afspraakjes dat je er wel
om móét lachen.’ de Volkskrant ‘Op geestige wijze legt stand-upcomedian Aziz Ansari uit dat
daten in deze tijd verre van eenvoudig is.’ AD Magazine

Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet
domweg schrijven dat er dit is gebeurd en toen dat en daarna dit en toen weer
dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals
gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf
groeit. Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te
vertellen?
Anton probeert indruk te maken op twee meisjes in de zandbak, maar dat lukt
niet erg. Pas als hij valt en huilt, mag hij meespelen. Groot vierkant prentenboek
met expressieve tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Reviews movies that are available on DVD or tape. Each entry includes title,
alternate title, one-to four-bone rating, year released, MPAA rating, brief review,
length, format, country of origin, cast, technical personnel, awards and made-fortelevision/cable/video designations.
Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan
overtuigd dat dit komt dooreen zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers
heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een
plan om haar theorie te bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft
en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst
2017 'Suzy en de kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk,
maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon fijne eerste
roman. Booklist Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter
en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte
krijgen, of een ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt
haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets
ergs overkomt is maar heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt
een idee...
‘De grote Gatsby’ van F. Scott Fitzgerald gaat over de steenrijke eenling Jay
Gatsby. Onder de broeierige oppervlakte van zijn leven schuilt een geheim: een
stil, onmogelijk verlangen naar Daisy Buchanan. En deze destructieve obsessie
dreigt alles te vernietigen. ‘De grote Gatsby’ is het hoogtepunt uit het oeuvre
van F. Scott Fitzgerald (1896-1940), en een schitterend geschreven portret van
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Amerika in de jaren twintig van de vorige eeuw. ‘De belangrijkste roman in mijn
leven.’ – Haruki Murakami
For review see: H. Ch. Wekker, in OSO, 8,2 (1989); p. 234-236.
Als een zeemeermin en haar vrienden gevangen zijn genomen door een
verschrikkelijke piratendame, roept ze via een zeemonster de hulp in van drie kleine
piraten. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar.
(Peeters 1992)
The Horn Book Guide to Children's and Young Adult BooksModerne romantiekEen
onderzoek naar de wereld van het datenBoekerij
Kuikentje Kip verbaast zich over dingen die ze in haar omgeving tegenkomt: wanneer
groeit een worteltje, wanneer gaat een vlieger de lucht in en wanneer kan ze een ster
plukken? Prentenboek met kleurenillustraties in pasteltinten. Vanaf ca. 4 jaar
Wanneer drie kleine wolfjes een huis bouwen, maakt het vreselijk valse varken dat
telkens kapot, totdat ze een huis van bloemen bouwen. Prentenboek met grote platen
in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
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.
Een vijfjarig meisje krijgt een broertje op wie ze jaloers is; ze wou dat ze weer terugkon in
mama's buik. Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Een exlosieve, bloedstollende YA-thriller van de auteur van De Test-trilogie en Nodig Diana,
Frankie, Tad, Z. en Rashid verschillen als dag en nacht. Maar deze verschillen doen er niets
meer toe, nu ze na een bomexplosie ingesloten zitten in hun school. Als ze er via de radio
achter komen dat de aanslagpleger zich mogelijk nog steeds in het schoolgebouw bevindt,
zien ze zich ondanks hun verschillen gedwongen samen te werken in een poging het er levend
vanaf te brengen. Het fragiele bondgenootschap komt onder zware druk te staan en dreigt te
verpulveren als de twijfel en het wantrouwen de overhand lijken te nemen. Wie zegt dat één
van hen niet de aanslagpleger zou kunnen zijn?
Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het
bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen. Daarna hakten ze nog
meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen
groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in het bos roepen
Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
'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 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
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een inleiding van Bianca Stigter
Betoverend verhaal over moed, vriendschap en verbeeldingskracht. Voor liefhebbers van
Tonke Dragt, Cornelia Funke en Monica Furlong. Vanaf 10 jaar. De verkeerde jongen zal je
leven redden. En jij het zijne. Finn praat niet meer sinds zijn tweelingbroer in de rivier is
verdronken. Niemand weet wat er in hem omgaat. Tot op een dag een roversbende het huis
omsingelt, vastberaden om de magie te stelen die zijn moeder achter slot en grendel
verborgen houdt. Kan een jongen die nergens meer in gelooft de magie uit de verkeerde
handen houden? Kelly Barnhill schreef Het meisje dat de maan dronk, dat werd bekroond met
de Newbery Medal, de prijs voor het beste kinderboek.

Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van zijn baasje James, is hij een
bekende verschijning in de straten van Londen. James is straatmuzikant en ze treden
samen op. Overal worden ze herkend en Bob is simpelweg onweerstaanbaar. In Bob
de straatkat beschreef voormalig zwerver en drugsverslaafde James hoe hij door de
vriendschap met Bob een nieuwe invulling aan zijn leven kon geven. Sindsdien is Bob
bezig de harten van mensen over de hele wereld te veroveren en misschien wel de
beroemdste kat ter wereld te worden. Over hun belevenissen in de straten van Londen
schreef James dit tweede boek.
Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie wil
namelijk ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje aan tot hij
zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar ganzenvriendjes
Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel meer avonturen op de
boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en vriendjes staan heel dicht bij de
beleving van elke peuter. Hoe zou het bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als
je je vriendje niet meer kunt vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met
vriendjes met een eigen willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze
verhalen. Alle verhalen zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op
www.gonnieenvriendjes.nl vind je extra spelletjes en informatie.
Hoe houd je een lange relatie goed? In dit verrassende boek vind je alles wat écht
belangrijk is in een duurzame en stabiele relatie. Geen praktische tips, maar heldere
inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek. Werner Bartens bespreekt de
grote vragen die iedereen met een lange relatie zichzelf wel eens stelt. Wat als je
twijfelt of je samen nog een toekomst ziet? Kun je ingesleten patronen veranderen?
Hoe houd je je relatie goed als je samen een nieuwe fase ingaat, bijvoorbeeld als er
een kind op komst is, de kinderen op zichzelf gaan wonen of het pensioen in zicht
komt? Dit boek biedt een nieuwe en uitvoerige blik op de waarde van lange liefde. Het
laat zien hoe een goede relatie werkt, en waarom mensen met een lange relatie langer
leven, gezonder en gelukkiger zijn. 'Werner Bartens slaagt er altijd in om ingewikkelde
onderwerpen feitelijk en helder uit te leggen. Toegankelijk en prikkelend tegelijk: een
zeldzaamheid!' MDR
'Vertel me drie dingen' van schrijfster Julie Buxbaum is een prachtig, grappig en
ontroerend jeugdboek voor jongeren vanaf 13 jaar. Voor liefhebbers van Eleanor &
Park van Rainbow Rowell, Robin Benway en Jennifer E. Smith. Jessie is verhuisd en
alles voelt verkeerd: haar nieuwe kakschool, haar nieuwe huis, haar nieuwe
stiefmoeder en haar arrogante stiefbroer. En ze mist haar overleden moeder. Dan krijgt
Jessie een mail van een jongen die zich Iemand-Niemand noemt. Ze mag alles aan
hem vragen: welke meiden ze moet vermijden, wie haar vrienden zouden kunnen
worden en waarom ze beter geen vega-burgers uit de kantine kan eten. Al snel wordt
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Iemand-Niemand Jessies reddingsboei. Maar wie op school is toch deze mysterieuze
jongen? 'Vertel me drie dingen' is het YA-debuut van Julie Buxbaum. '1. Het is grappig
en romantisch. 2. Het mysterie over de anonieme mailer zorgt ervoor dat je het in één
ruk uitleest. 3. Ik weet zeker dat je ervan zult genieten.’ – Jennifer E. Smith, auteur van
'Duizend kilometer tussen jou en mij' en 'De statistische waarschijnlijkheid van liefde op
het eerste gezicht'.
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