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Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong
hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf ca. 2 jaar.
Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de
kleerkast in het toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij
op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4
jaar.
Nadat zijn geheugen is gewist, wordt Thomas wakker in een grote open ruimte
met gigantische muren eromheen. De jongens die er al wonen hebben geen idee
wat ze er doen of waar ze vandaan komen. Als Thomas beseft dat ze gevangen
zitten in een labyrint, sluit hij zich aan bij de Renners. Overdag proberen de
Renners een uitgang te vinden, maar ’s nachts is het levensgevaarlijk buiten de
muren en wacht onherroepelijk de dood. Thomas zet alles op het spel om uit het
labyrint te ontsnappen, en om het ijzingwekkende geheim dat schuil gaat achter
hun lot te ontrafelen.
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Persoonlijk relaas van de Amerikaanse auteur, die als kind erstig werd
mishandeld, maar die zijn trauma's wist te overwinnen.
Het jaar is 376 na Christus. Uit de onmetelijke Aziatische steppen nadert groot
onheil: tienduizenden Goten steken in paniek de Donau over en vragen asiel aan
in het Romeinse Rijk. Een orakel wijst de wijnhandelaar Swintharik aan als
degene die de crisis kan oplossen en velen gaan naar hem op zoek, ieder met
een ander motief. In het ruïneveld buiten Damascus overdenkt Swintharik op een
pilaar zijn leven. Als hij beseft dat hioj gezocht wordt, slaat hij ijlings op de vlucht.
Is hij het slachtoffer van een complot dat het hele Romeinse Rijk bedreigt? En
wat was zijn rol bij de moord op de afvallige keizer Julianus? Jan van Aken
overtreft zichzelf met een meesterlijke historische roman: geestig, spannend en
scherpzinnig tegelijk.
De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch gevolgen van dien... Met
Flutvakantie, deel 9 in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen
geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar wij weten beter: Bram zal altijd een
sukkel blijven. De familie Botermans gaat op vakantie, met alle hilarisch gevolgen van dien.
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.
Rusland 1854. De Krimoorlog sleept zich voort. Geïnspireerd door Florence Nightingale
vertrekt de avontuurlijke Rosa Barr naar het slagveld om zich in te zetten voor de eindeloze
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stroom slachtoffers. Voor haar nicht in het rustige Londen, de naïeve Mariella, speelt de oorlog
zich vooral op papier af. Ze knipt oorlogsberichten uit de kranten en krijgt brieven van haar
verloofde, de beroemde arts Henry Thewell, die als vrijwilliger achter de vuurlinies werkt. Ook
van Rosa krijgt ze gepassioneerde en gedetailleerde brieven die de gruwelen van de oorlog
pas écht dichtbij brengen. Wanneer Henry ziek wordt en naar Italië wordt overgebracht om te
herstellen, besluit Mariella in een opwelling hem te bezoeken. Ondertussen droogt de stroom
brieven van Rosa op en lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Mariella laat haar verloofde
achter en vertrekt naar het hart van de oorlog, op zoek naar Rosa. Langzaam ontvouwt zich
een werkelijkheid die er heel anders uitziet dan ze altijd heeft gedacht en ontdekt ze in zichzelf
een kracht die ze niet voor mogelijk had gehouden. '
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van Noord-Canada in
leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Geronimo gaat samen met zijn zus Thea en zijn neef Klem op zoek naar een schat. Het eiland
waar de schat ligt, is nog niet zo gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar.
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de
serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans
vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit
Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt.
Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens
plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot
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te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan
helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games.
Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde dolgraag cartoonist
worden.

Inleiding tot een methode voor het doorvoeren van extreme procesverbeteringen
in bedrijven en bij de overheid.
De Londense Kate Miller lijkt in niets meer op de ietwat sukkelige tiener van
vroeger. Ze heeft een geslaagde carrière bij een glossy, plannen voor een
geweldige bruiloft en een leuke huisgenoot. Maar op een dag stort haar leven in
op een dramatische, pijnlijke en onomkeerbare manier. Kate verbrandt al haar
schepen achter zich. Ze vlucht naar New York, waar ze haar tijd vult met een suf
baantje. Ze moet terug naar Londen als haar vader ernstig ziek wordt. Daar voert
ze lastige gesprekken met hem, wandelt ze met haar bejaarde bovenbuurman,
en ontmoet ze ook haar vroegere vrienden weer Zoe, Francesca en Mac.
Allemaal zijn ze door die ene dag voor altijd met elkaar verbonden, die ene dag
waarop alles voorgoed veranderde. En Kate merkt dat ze zich niet meer wil
verstoppen voor alles en iedereen en zeker niet voor Mac.
Alle ogen zijn gevestigd op het Midden-Oosten. Israël heeft een eerste aanval op
Iran uitgevoerd en daarbij alle nucleaire bases uitgeschakeld plus zes nucleaire
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kernkoppen onschadelijk gemaakt. De Twaalfde Imam kondigt nietsontziende
wraakacties aan. De president van de VS, William Jackson, dreigt een motie van
de VN Vredesraad te steunen die de Joodse Staat scherp veroordeelt voor
daden van niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde agressie. Intussen heeft CIAagent David Shirazi als infiltrant in het Iraanse regime informatie onderschept
waaruit blijkt dat twee Iraanse kernkoppen onbeschadigd zijn gebleven en zijn
veiliggesteld op een geheime locatie. Terwijl het gevaar op raketinslagen
toeneemt maar ook de houding van vele regeringen steeds vijandiger en
achterdochtiger wordt, moeten David en zijn team in een race tegen de klok de
kernkoppen zien te lokaliseren. Voordat zich een mondiale ramp zal voltrekken.
Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke
dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken
heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
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
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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.
Hanif Kureishi beschrijft in Dit moet je weten op briljante wijze de opwinding rond
de seksuele vrijheid en de drugscultuur van de jaren zeventig. De revolutie van
toen vormt de levendige achtergrond voor het drama dat zich voltrekt in deze
roman. Het is een komische, wijze en bruisende kijk op de verhouding tussen
mannen en vrouwen, ouders en kinderen. Jamal is een man van middelbare
leeftijd, alhoewel hij moeite heeft dat toe te geven. Hij is gescheiden, heeft een
zoon waar hij dol op is en een succesvolle carrière als psychotherapeut.
Dagelijks luistert hij naar de geheimen van anderen, maar hij heeft zelf ook een
verborgen verleden. Hij wordt nog altijd achtervolgd door Ajita, zijn eerste echte
liefde, en door een uiterst gewelddadige gebeurtenis die hem nooit meer los
heeft
Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze ontvoerd is. En nu is het de
taak van Percy en zijn vrienden om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze moeten haar
vóór de zonnewende van de winter zien te vinden, want haar invloed op de Raad van
Olympus kan doorslaggevend zijn voor een belangrijke beslissing in de oorlog tegen de
Titanen.
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Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is
nog maar zijn kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse
god. Als de bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien
dagen de tijd om zijn onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de
Olympus.
Het Oude Koninkrijk is een wereld binnen een wereld, die waar wij in leven. En die van
Sabriel, achttien jaar pas en juist op het punt afscheid te nemen van de kostschool
waar ze een belangrijk deel van haar leven doorbracht - zij is met beide werelden
bekend. Immers, haar vader, de machtige magiër de Abhorsen die zelfs de doden tot
leven kan wekken, is degene die de het evenwicht tussen mens en geest in het Oude
Koninkrijk in stand houdt. Nu is hij, de Abhorsen, verdwenen. Sabriel vreest dat zijn
eeuwige tegenstrever, de vileine Kerrigor, daar wel eens de hand in zou kunnen
hebben. Hoe het zij, Sabriel heeft geen andere keuze dan het Oude Koninkrijk binnen
te gaan en persoonlijk op zoek te gaan naar haar verdwenen vader. En dat gebeurt.
Bijgestaan door het magische zwaard van haar vader en de grote kat - of is het een
geestverschijning? - Mogget, die maar wat nadrukkelijk aanwezig is, betreedt ze het
verboden gebied. Al gauw ervaart ze dat parasiterende geestverschijningen,
Mordicanten en Schaduwhanden, zo hun eigen opvattingen hebben over de aanpak
van mensenkinderen. En dan is hij er ook nog, Kerrigor, de allerergste van de
kwaadwillende tovenaars in het Oude Koninkrijk. En de Abhorsen? De onzekerheid
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omtrent zijn lot blijft.
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar
dan staan ze opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote
aquarellen, afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3
jaar.
Brams moeder vindt dat het tijd is om Brams ‘horizon te verbreden’ en zijn ‘creatieve
talenten’ te ontplooien. Vol verwachting regelt ze pianoles voor hem, maar Bram vindt
het Drie keer niks... Drie keer niks is het elfde deel in de megasuccesvolle serie Het
leven van een Loser van Jeff Kinney. Bram vindt zichzelf perfect, maar jij en ik weten
beter... Bram Botermans is een held in gamen, maar zijn moeder vindt dat het tijd is om
Brams ‘horizon te verbreden’ door zijn ‘creatieve talenten’ te ontplooien. Vol
verwachting regelt ze een piano en een pianolerares voor hem, maar al snel blijken de
pianolessen weggegooid geld. Wanneer Bram na een Halloweenfeestje een oude
videocamera vindt, is hij vastbesloten om zijn grote filmtalent te verkennen. Hij besluit
een griezelfilm te maken en daarmee beroemd te worden. Bereikt Bram wereldfaam of
wordt het weer drie keer niks?
Soms denk ik dat ik de laatste mens op aarde ben. Dat betekent dat ik de enige mens
in het universum ben. Dat is onzin, ik weet het. Ze kunnen niet iedereen gedood
hebben nog niet. De eerste golf: de wereld wordt gehuld in duisternis De tweede golf:
als je geluk hebt weet je te ontsnappen De derde golf: als je pech hebt overleef je De
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vierde golf: er geldt nog maar één regel vertrouw niemand Nu de vijfde golf eraan komt,
is Cassie op de vlucht voor Hen, de wezens die er menselijk uitzien maar het niet zijn.
Zij die het land doorkruisen om eenieder te vermoorden die ze tegenkomen. Cassie
gelooft dat er maar één manier is om te overleven: door alleen te blijven. Maar dan
ontmoet ze Evan Walker, de verleidelijke en mysterieuze vreemdeling die haar enige
hoop is om haar vijfjarige broertje te helpen bevrijden. En haar enige hoop om zelf te
overleven. Maar Cassie moet kiezen tussen vertrouwen en wanhoop, tussen verzet of
overgave. Tussen leven... en dood. De vijfde golf, dat al maanden op de Amerikaanse
bestsellerlijsten staat, is een meeslepend, aangrijpend en episch verhaal over verlies,
ondenkbare dilemma's en moed. #5degolf

Home PowerJa, ik wil nietKarakter
Maak kennis met Lily Wilder: New Yorker, impulsieve, goedgebekte vrouw die
van een drankje (of vijf) houdt en stralende aanstaande bruid. Maar beslist niet
van plan monogaam te zijn. Haar verloofde Will is een lieve, intelligente
archeoloog. Lily is dol op Will, maar of ze ook echt van hem houdt? Will houdt
zonder twijfel van Lily, maar weet hij wel wie ze echt is? Naarmate de
huwelijksdag nadert, groeit Lily’s twijfel. De mooiste dag van haar leven dreigt
om te slaan in haar allergrootste vergissing. Ja, ik wil niet is gedurfd, prikkelend,
ondeugend, geestig, extreem grappig, sexy en slim.
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De man op wie een nog jonge weduwe verliefd wordt, blijkt de advocaat te zijn
van de mensen die haar tegenwerken.
De beroemde klassieker in een nieuwe vertaling, met de originele tekeningen van
Winnie de Poeh-illustrator Ernest H. Shepard. Het is lente. Aan de oever van de
rivier genieten Mol en Rat van het zorgeloze leven. Ze picknicken, maken
tochtjes in Rats roeiboot, en Rat vertelt Mol alles over de wijde wereld.
Bijvoorbeeld over het Wilde Woud, waar gevaarlijke dieren wonen, over Das, die
nooit bezoek wil, en over de rijke Pad, die in het mooiste en grootste huis in de
omtrek woont. Pad heeft de ene bevlieging na de andere. Als de vrienden met
Pads splinternieuwe woonwagen van de weg worden gereden door een auto,
raakt Pad helemaal bezeten van deze razendsnelle manier van reizen. En vanaf
dat moment kan hij nog maar aan één ding denken: hij moet en zal ook een auto
bemachtigen... Generaties zijn opgegroeid met dit tijdloze verhaal over
vriendschap, trouw en optimisme. Door de jaren heen zijn er wereldwijd
miljoenen exemplaren van verkocht, en er zijn bewerkingen van gemaakt voor
toneel en film. Deze editie werd opnieuw vertaald en helemaal in kleur
geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.
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