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Paper Bag Puppet La Befana
Een uit blauw papier gescheurde kleurenvlek heeft veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is
Geeltje en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer basale illustraties van stukjes gekleurd
papier, die het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt. Vanaf ca. 4 jaar.
Na het succes van de historische roman Het Medici-zegel, waarin Breslin een meeslepend
portret schetste van Leonardo da Vinci, richt ze zich nogmaals op een spraakmakend
historisch figuur: Nostradamus. De Nostradamus-voorspelling is het verhaal van de verloren
voorspelling van Nostradamus, de bekendste ziener aller tijden. Maar het vertelt ook over
Mélisande en Melchior, en hoe hun levens verwikkeld raken na een ramp aan het Franse hof
in de Renaissance. Het Frankrijk van de zestiende eeuw wordt verscheurd door gewelddadige
godsdienstoorlogen en geregeerd door een zwakke kinderkoning, die achter de schermen
bestuurd wordt door zijn meedogenloos geslepen moeder, de regentes Catherina de Medici.
Het is een gevaarlijke tijd waarin veel mensen, inclusief de regentes, geleid worden door
bijgeloof en symboliek. Toch lijkt niemand te luisteren naar de voorspelling van de ziener
Nostradamus, die een gruwelijke slachting van protestanten voorziet op Barthelomeusdag in
1572.
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.
Amelia Bedelia moet samen met haar neef Potamus een theekransje verzorgen. Ze vatten
echter alles verkeerd op en zo gebeuren er die dag de vreemdste dingen.
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Er gebeuren vreemde dingen op de afgelegen, met sneeuw bedekte eilandengroep Sint
Hauda’s Land. Merkwaardige gevleugelde wezens fladderen boven de bevroren moerassen,
albinodieren verbergen zich in de ijzige bossen en in de diepten van de oceaan gloeien
kwallen op. En Ida MacLaird verandert langzaam maar zeker in glas. Maar het idee dat haar
gedaanteverwisseling begonnen is tijdens een bezoek aan Sint Hauda's keert ze terug naar
het betoverende eiland. Ida gaat op zoek naar de ongrijpbare Henry Fuwa, de enige man die
haar misschien kan genezen. Midas Crook is een wereldvreemde fotograaf die altijd al op het
eiland heeft gewoond. Wanneer hij Ida ontmoet, begint iets in hem te ontdooien. Terwijl Midas
Ida leert haar aandoening te accepteren, weet zij geleidelijk aan zijn hart te winnen. Kan hun
liefde de tijd stilzetten? Het meisje met de glazen voeten is een verbluffend fantasierijke en
aangrijpende debuutroman, die door de internationale pers vol lof is ontvangen. Een
ingenieuze, beeldende roman over de zoektocht van een jong liefdespaar naar genezing van
een betovering, bij uitstek geschikt voor de liefhebbers van Alice Hoffman.
Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen kleur. Prentenboek met gekleurde
illustraties in stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
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.

Autobiografische verhalen van de ruim 90-jarige Engelse auteur die al vijftig jaar op
Sicilië woont.
De families in het rooskleurige Stonewood Heights lijken nette mensen, maar ook zij
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kampen met ongepast gedonder. Ruth geeft als gescheiden moeder seksuele
voorlichting op de middelbare school in het dorp, maar niet op de conservatieve manier
dat het schoolhoofd graag zou zien. Ze leert de kinderen dat seks leuk is en dat ze zich
hier niet voor hoeven te schamen. Ruth raakt ook in conflict met de voetbalcoach van
haar dochter. Hij vertrouwt haar niet, maar de levens van de twee raken toch met
elkaar verstrikt. Perrotta vertelt in ‘Lessen van onthouding’ op satirische wijze het
verhaal van alle weggedrongen taboes die heersen onder keurige families. Tom
Perrotta (1961) is een gerenommeerde schrijver en scenarioschrijver uit de Verenigde
Staten. Hij is vooral bekend door zijn romans ‘Election’ (1998), ‘Brave huisvaders’
(2006), ‘The Leftovers’ (2015) en ‘Lessen in onthouding’ (2007). ‘Election’ is in
1999 verfilmd met niemand minder dan Matthew Broderick en Reese Witherspoon in de
hoofdrollen. Ook ‘Little Children’ is verfilmd in 2006 met als hoofdrollen de actrices
Kate Winslet en Jennifer Connelly. Perrotta heeft hiervoor een Golden Globe gekregen
en was genomineerd voor een Academy Award. ‘The Leftovers’ is uitgebracht als
serie op HBO waar Perrotta zelf aan meewerkte.
‘Toen God Italië creëerde, schrok hij: zo mooi vond hij zijn schepping. Hij vreesde dat
de rest van de wereld jaloers zou worden. Daarom besloot hij het land te laten
bewonen door Italianen.’ Deze grap omvat de kern van de Italiaanse streken - en van
dit boek. Een boek over sluwe maffiosi en corrupte politici. Over de moed van rechters,
journalisten en burgers. Over het falen van de overheid en de genialiteit van het
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individu. Over schoonheid en de kunst van het genieten. Over alles wat Italië tot
schrikbeeld én tot voorbeeld maakt. Anno 2015 maakt Italië de grootste economische
en morele crisis door sinds de Tweede Wereldoorlog. Tegelijk is de liefde van de
Italianen voor de eu bekoeld. In Brussel weet men: valt Rome, dan schudt Europa op
zijn grondvesten. In Italiaanse streken wandelt Bas Mesters een dag lang door de
eeuwige stad, op zoek naar de Italiaanse volksziel. In veelkleurige ontmoetingen, met
maffiabestrijders, schrijvers, filmdiva’s, priesters, edelen, komieken, artsen en anderen,
analyseert hij de kansen om de crisis te boven te komen. Bas Mesters (1965) is
journalist en cultuurhistoricus. Hij was ruim tien jaar correspondent in Italië voor nrc
Handelsblad en de nos. Hij is directeur van het Expertisecentrum Journalistiek (UvA) en
leidt sinds november 2014 de opleiding Journalistiek van Hogeschool Windesheim.
www.italiaansestreken.nl www.prometheusbertbakker.nl
Het meisje met de Leica is een bijzondere historische roman over Gerda Taro: de
eerste vrouwelijke oorlogsfotografe en de vrouw achter de schuilnaam Robert Capa.
Gerda Taro was de eerste vrouw die als fotografe in oorlogsgebieden werkte. In 1937,
op de dag dat ze zevenentwintig jaar zou worden, stierf ze aan het front tijdens de
Spaanse Burgeroorlog. In Het meisje met de Leica brengt Helena Janeczek Gerda
Taro op unieke wijze tot leven. Aan de hand van haar foto’s schetst Janeczek een
weergaloos portret van een bijzondere vrouw en haar nimmer aflatende strijd tegen het
fascisme. In 1933 verspreidt ze als jonge twintiger antinazipropaganda in haar
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woonplaats Leipzig. Ze wordt opgepakt, maar weet een jaar later te vluchten naar
Parijs. Daar ontmoet ze fotograaf André Friedmann. Hij wordt hopeloos verliefd, en
leert haar zijn Leica-camera te gebruiken. Ze besluiten om hun foto’s te publiceren
onder de schuilnaam Robert Capa. WINNAAR PREMIO STREGA 2018 WINNAAR
PREMIO BAGUT TA 2018 SHORT L IST PREMIO CAMPIELLO 2018
Blijf rustig van Maile Meloy is een ijzersterke, psychologische thriller over de
nachtmerrie van iedere ouder: wat als je kind opeens verdwijnt? Voor de liefhebbers
van Paula Hawkins en Ruth Ware. In een opwelling besluiten Liv en Nora met hun
gezinnen op een cruise naar de Cariben te gaan. De vakantie begint perfect: iedereen
geniet van de luxe op het schip en van het mooie weer. Maar tijdens een stop in Costa
Rica gaat het mis. De mannen gaan golfen, de vrouwen naar het strand met de
kinderen. Liv doezelt wat in de zon en Nora flirt met de gids. En opeens zijn de
kinderen weg... Een familiecrisis in een warm vakantieland die genadeloos onder je
huid kruipt. Wat zou jij doen? Meloy combineert een uitzonderlijk schrijfniveau met een
commerciële plot die klinkt als een klok. Niet weg te leggen!
In mei 1940 groeit er tussen een jonge SS-officier en de Duitse keizer op Huis Doorn
een zekere vriendschap waardoor de officier zich vragen gaat stellen over de juistheid
van de ideeën en methoden van het nazi-regime.
Aan de hand van o.a. lengte, huidskleur, gewoontes, taal en godsdienst van mensen uit
verschillende landen wordt getoond hoe anders iedereen is. Prentenboek met
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gedetailleerde illustraties waarop veel te zien is. Vanaf ca. 8 jaar.
Aandacht voor goede manieren (die thuis beginnen), de omgang met familieleden,
collega's en vrienden, jezelf presenteren, de juiste kleding bij een bepaalde
gelegenheid, communicatie in de zakenwereld, telefoon- en netetiquette, de kunst van
het converseren, gasten ontvangen en zelf ergens gast zijn, cadeaus geven en
ontvangen, tafelmanieren, het kiezen van wijn, zakenetentjes, speciale gelegenheden
bijwonen zoals een trouwerij, doop, besnijdenisfeest en begrafenis, verloving en
huwelijk, op reis gaan, omgaan met mensen met een handicap etc. Het laatste
gedeelte behandelt onder meer etiquettelessen voor kinderen en situaties waarin een
fooi wordt gegeven.
'Vandaag proberen we over de zee te schreeuwen,' zegt vader. 'Rennen, Anna!' Hand
in hand rennen ze naar de zee. Het stormt en de golven zijn zo hoog als een kerktoren.
'Aan de overkant ligt Engeland,' zegt vader. 'Wie is de koning van Engeland?' 'Koning
George.' 'Goed zo. Roep jij nu maar eens naar de koning van Engeland en vraag wat
hij bij zijn ontbijt wil vanmorgen. Vooruit maar.' Anna was tijdens de oorlog
ondergedoken en gescheiden van haar ouders. Nu woont ze weer bij hen, maar ze
moeten aan elkaar wennen. En het is moeilijk om niet meer bang te zijn. Als je zo lang
nauwelijks hebt gepraat, kun je niet meer schreeuwen... Anna durft bijna niemand te
vertrouwen. Ook mevrouw Neumann niet. Tot ze het verhaal hoort over haar
verdwenen dochtertje. Dan neemt Anna een besluit: Fannie moet gevonden worden!
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Ida Vos kreeg bekendheid als jeugdboekenschrijfster met Wie niet weg is wordt gezien,
waarin ze vertelt over de tijd dat ze zelf was ondergedoken. Ook Anna is er nog is
gebaseerd op de werkelijkheid. De gebeurtenissen die worden beschreven heeft Ida
zelf meegemaakt of van andere mensen gehoord.
Een kindje laat zich door mooie beloften niet verlokken om geboren te worden, totdat
vader thuiskomt en iedereen een kus geeft. Prentenboek met fijne, zwart-witte
pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
‘Ik wil tovenaar worden,’ zei Esk. De tovenaars staarden haar aan. ‘Tovenaar?’ vroeg
Snijhoek. ‘Jij wilt tovenaar worden?’ ‘Ja,’ zei Esk. ‘Ik ben de achtste zoon van een
achtste zoon. Dochter bedoel ik.’ Voordat de Dood zijn knokige hand naar hem
uitstrekte moest Stokkel Tromp nog even zijn toverstaf doorgeven aan de achtste zoon
van een achtste zoon. Tot verdriet van de macho wereld van de tovenarij zag hij iets
over het hoofd: het geslacht van de pasgeborene. Onder de hoede van Opoe
Wedersmeer reist Esk naar Ankh-Meurbork. Opoe is een heks, maar Esk wil tovenaar
worden. Onderweg leert Esk over seks, al zorgt haar sekse voor veel meer
consternatie. Gelukkig kan Esk haar eigen boontjes doppen — vooral met de hulp van
Opoe Wedersmeer en... mevoi Copsuf, de parel van de Gesloten Universiteit.
Weergaloos leuk en toch spannend. Leuk en toch weergaloos spannend.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de
Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve
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boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en
geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen
herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op
kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner,
Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een
van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend
gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie
vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
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zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans
schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Wat als je ontdekt dat je fantasiewereld echt blijkt te bestaan? Het land van Raas is een
fantasievol avontuur vol magie, humor en spanning in de sfeer van Narnia en Peter
Pan. Met illustraties! Toen Arthur en Roos klein waren, waren ze de helden in het land
van Raas, een denkbeeldige wereld waarin ze terechtkwamen door in het opklapbed te
klimmen op de zolder van hun opa. In Raas wemelde het van de dingen waar ze dol op
waren: zeemeerminnen, ninjatovenaars en avontuur. Maar ook dingen waar ze bang
voor waren, waaronder een bijzonder griezelige vogelverschrikker. Inmiddels is de
tweeling elf jaar en Raas is slechts een herinnering. Arthur en Roos spelen nu niet
meer samen; Roos is te cool en Arthur is verwikkeld in zijn zorgen over school. Maar
wanneer hij opa helpt de zolder op te ruimen, is Arthur geschokt als opa in het
opklapbed wordt getrokken en verdwijnt. Maakt hij een grapje? Of is Raas... echt? 'Ik
schreef Het land van Raas om kinderen terug te brengen naar de wereld van hun
verbeelding. Het is een plek waar alles mogelijk is en zij de helden zijn.' Jenny
McLachlan
Een merkwaardige geleerde bezoekt een aantal zo mogelijk nog merkwaardiger
eilanden.
Een beeld van land, politiek, cultuur en de grote rol die de mafia speelt.
Dolfje ontdekt dat mevrouw Krijtjes kwaadaardige plannen heeft. Kan hij zijn vrienden redden?
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Een spannend en grappig avontuur voor lezers vanaf 8 jaar. Tot Dolfjes schrik is het waar:
mevrouw Krijtjes is terug. Gelukkig is ze heel lief geworden in het OZDM, poeslief zelfs. Maar
wie zijn die twee magere dames, die als drie druppels water op Krijtjes lijken? Gaan zij 's
nachts uit roeien in het Weerwolvenbos? En waarom verdwijnt opeens iedereen? Eerst Leo,
dan opa weerwolf, dan... Paul van Loon: al 10 boeken bekroond door de Nederlandse
Kinderjury.
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...
Amy ziet al haar hele leven visioenen. Soms van dingen die ze wil weten. Soms van dingen die
gruwelijk zijn, zoals de dood van de vader van haar beste vriendin Courtney. Eén ding hebben
de visioenen echter met elkaar gemeen: ze komen allemaal uit. Zonder uitzondering. Alan
verhuist met zijn moeder naar Maine om zijn tante te steunen, die net weduwe is geworden.
Zijn nichtje Courtney lijdt onder de verdrinkingsdood van haar vader en gelooft nog steeds dat
hij weer zal opduiken. Ze denkt zelfs dat zijn geest bij hen is. Maar Alan heeft door zijn Navajoachtergrond de nodige ervaring met geesten en voelt dat er iets niet klopt in huis. Courtney
heeft iets opgeroepen uit de rivier. Iets dat beter onder water had kunnen blijven. New York
Times bestsellerauteur Carrie Jones sloeg de handen ineen met fantasyschrijver Steven E
Wedel om deze huiveringwekkende, romantische en spannende YA-roman te schrijven.
De reisgids Wat & Hoe Stedentrip Napels en de Amalfikust, met insider tips, Top 10
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hoogtepunten, wandelingen en diverse kaarten en plattegronden. Het bruisende Napels ligt
aan een idyllische baai en is even beroemd om zijn inwoners als om zijn prachtige architectuur
en musea. Aan de schitterende Amalfikust vind je een blauwgroene zee, steile kliffen en
prachtige citroengaarden. En niet te vergeten de Italiaanse levenskunst, waar je volop van kunt
meegenieten.
Bethany en Carlota zijn al jaren hartsvriendinnen. Bethany is de serieuze van de twee en heeft
al een paar maanden een vriendje. Carlota is opstandig en heeft een wild verleden. Carlota
heeft een hekel aan haar stiefvader en wil graag haar ex terug. Bethany denkt dat haar
vriendje op het punt staat haar te dumpen en ze is bovendien over tijd Dan bedenkt Carlota
een manier om de sleur te doorbreken. Met behulp van haar favoriete tijdschrift loodst ze hen
door een avontuur dat hun leven voorgoed zal veranderen. Ze haalt uitdagingen uit het blad
die variëren van shoppen in heel dure winkels tot woeste zoenpartijen en explosieve
geheimen. Door het tijdschrift komen ze op bijzondere plekken, maar zorgt het blad er ook
voor dat ze elkaar hun allerdiepste geheimen zullen vertellen?
Niemand kan de gevolgen van een keuze overzien. Maar soms bepaalt een keuze wel hoe je
leven er daarna uitziet Katherine heeft nooit bij de populaire jongens en meiden van school
gehoord totdat ze verhuist naar Amerika. Ineens wordt ze opgenomen in het coole groepje van
haar nieuwe school. En Jake, de hotste jongen van school, lijkt een oogje op haar te hebben.
Maar wanneer ze Jake zoent tijdens een feestje, vindt ze het helemaal niet zo geweldig als ze
had gedacht. Katherine moet kiezen. Is ze Coole Katie: wordt ze Jakes vriendin zodat ze bij
het populaire groepje hoort? Of wordt ze Nerdy Kate: wijst ze Jake af en riskeert ze zo haar
gloednieuwe vrienden te verliezen? In dit boek is te lezen hoe het Katherine vergaat, zowel
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wanneer ze voor Jake kiest, als wanneer ze hem afwijst.

De avond voordat rechter Kõmives de echtscheidingszaak van zijn oude
schoolvriend Imre Greiner moet behandelen, komt die hem bezoeken en vertelt
hem over het leven dat hij en zijn vrouw Anna jarenlang hebben geleid. Een
façade van burgerlijkheid verborg voor de buitenwacht de totale mislukking die
hun huwelijk was geworden. Terwijl Imre Greiner de waarheid achter die façade
blootlegt, dringt het tot rechter Kõmives door dat hijzelf een doorslaggevende rol
heeft gespeeld in de dramatische teloorgang van dat huwelijk. De nacht voor de
scheiding speelt zich af in een burgerlijk milieu, waarin keuzes worden gemaakt
die voornamelijk door het verstand zijn ingegeven en waarin voor de diepere
gevoelens geen plaats lijkt. Sándor Márai beschrijft virtuoos wat een mens
ervaart die tot inzicht komt in zijn eigen zieleleven, en die beseft wat hij heeft
aangericht door die gevoelens een levenlang achter verstandelijke overwegingen
verborgen te houden. Als geen ander kan Sándor Márai verwoorden hoe een
mens omgaat met zijn diepste gevoelens van liefde, verlangen, angst en
frustratie, met waarheid en leugens.
'Een béér? Op station Paddington?' Mevrouw Brown keek haar man verbaasd
aan. 'Doe niet zo raar, Henry. Dat bestaat toch niet!' Op station Paddington
vinden meneer en mevrouw Brown een beer, die uit de donkere binnenlanden
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van Peru naar Engeland is gereisd. Hij draagt een kaartje om zijn nek met de
tekst: 'Zorg a.u.b. goed voor deze beer, bedankt'. De familie Brown besluit de
beer naar het station te vernoemen en neemt hem mee naar huis. Het is het
begin van een groot avontuur! Paddington verovert al meer dan vijftig jaar de
harten van kinderen over de hele wereld. Met originele illustraties van Peggy
Fortnum
Na de dood van zijn moeder wordt de Braziliaanse Alex door zijn stiefvader
buiten de deur gezet. Hij zoekt aansluiting bij een groep straatkinderen, 'De
engelen van het asfalt', om te overleven. Vanaf ca. 11 jaar.
Door zijn gulzigheid komt een zebra te laat bij de grot, waar de andere dieren al
hun mooie patronen en kleuren hebben gevonden. Daardoor blijft er voor hem
een te klein zwart kleed over. Prentenboek met gestileerde, kleurrijke
afbeeldingen. Vanaf ca. 5 jaar.
Eindelijk worden de duistere geheimen die Scarlett al jarenlang achtervolgen
onthuld! Scarlett hoopt dat alle problemen die begonnen met de dood van Dan
McAndrew nu ver achter haar liggen. Maar wanneer ze met haar klas naar
Edinburgh gaat, komt ze haar oude vijanden van St. Tabby's tegen, de school
waar ze op zat voor haar leven op zijn kop werd gezet. Algauw wordt duidelijk dat
iemand Scarlett uit de weg wil ruimen. Zit Plum achter de aanslagen? Of Alison
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en Lucy, haar oude vriendinnen van St. Tabby's, die ze ooit heeft laten vallen?
Wanneer haar beste vriendin Taylor zich ook verdacht gedraagt, weet Scarlett
helemaal niet meer wie ze wel en niet kan vertrouwen...
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