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De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op
zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich
genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband.
Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin hij wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
Allerlei dieren worden per trein naar de dierentuin vervoerd. Klein hardkartonnen prentenboek met vrolijke gekleurde afbeeldingen in collagetechniek om te leren tellen van 1 t/m 10. Vanaf ca.
2 jaar.
Verloren familie van Lisa Wingate vertelt op meeslepende wijze het verhaal van drie jonge vrouwen die op zoek zijn naar hun familie in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog (1875).
Verloren familie van Lisa Wingate – auteur van Kinderen van de rivier – vertelt het ontroerende verhaal van drie jonge vrouwen op zoek naar hun familie na afloop van de Amerikaanse
burgeroorlog. Voor de lezers van Een keukenmeidenroman en De ondergrondse spoorweg. Louisiana, 1875. De Amerikaanse Burgeroorlog is net ten einde als drie jonge vrouwen, tegen wil
en dank elkaars metgezellen, beginnen aan een hachelijke zoektocht. Lavinia, de verwende erfgename van een noodlijdende plantage, Juneau Jane, haar creoolse halfzus, en Hannie,
Lavinia’s voormalige slavin. Ieder draagt haar eigen geheimen met zich mee tijdens hun reis. Voor Lavinia en Juneau Jane staat de erfenis op het spel, maar Hannie – als kind van haar
familie gescheiden – heeft een heel andere missie: haar familie, die de hoop had om ooit in Texas in vrijheid te leven, na al die jaren terugvinden. In haar eigen, meeslepende stijl brengt Lisa
Wingate in Verloren familie enkele schrikbarende verhalen tot leven van de historische ‘Verloren vrienden’-krantenadvertenties, waarmee bevrijde slaven na de Burgeroorlog wanhopig
probeerden hun dierbaren terug te vinden.
Een varkentje geeft al het eten, bedoeld voor zijn verjaardagsfeestje, weg aan hongerige voorbijgangers. Nu is er geen tractatie meer voor zijn feest. Prentvertelling met zachtgekleurde
waterverftekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
Hond Skipper doet niets liever dan varen. Met veel doorzettingsvermogen weet hij storm en schipbreuk te doorstaan. Prentenboek met sfeervolle illustraties in vrolijke kleuren en een cd met
een hoorspelbewerking van het verhaal. Vanaf ca. 3 jaar.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te onderscheiden,
waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen gemakkelijker wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem. Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs.
Het is de ochtend van de boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het Capitool bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans
op roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet charmanter,
slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de vernederende opdracht om mentor te zijn
van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het laagste van het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot: iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of
mislukking, zege of ondergang. In de arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee te leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de
regels blijven volgen of doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid zal
ook deze prequel snel op het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te brengen. 'Met dit boek wil ik de focus leggen
op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te hebben om te kunnen overleven. De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er weer bovenop te komen, biedt de perfecte
mogelijkheid om met deze vragen te spelen en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen en wordt beschouwd als een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs
van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in het Nederlands verschijnt. Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie. Haar moeder
leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo lijkt een speciale band te hebben met drie van de wolven die altijd in de buurt van hun huis
rondzwerven. Dan wordt Feo’s moeder gevangengenomen door het leger. Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde landschap onderneemt om haar moeder te bevrijden, leren de
wolven haar hoe ze moet overleven in een gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The Rooftoppers en The Explorer (verschijnen
nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de Costa Children’s Book Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van Katherine
Rundell is anders, elk boek is een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te komen tegen het kwaad. Feo
en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam Een sprookjesachtige en sfeervolle jeugdroman, van een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs
van dit moment.

Add 32 sticker images of passengers, railway cars, porters, crossing signals, a water tank and more to a charming background scene and bring a country railroad station to life.
Lion is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire) en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station
in India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt. Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de andere kant
van India in Calcutta terecht. Zonder zijn familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt, zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad tot hij wordt opgenomen door
een weeshuis. Ook daar weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna
Page 1/4

Online Library Train Station Sticker Activity Book Dover Little Activity Books Stickers
dertig is, en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo met behulp van Google Earth op zoek naar het station waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte. Elke
avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken of hij zijn familie weer
terug kan vinden... De pers over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo de kunst van het vertellen.’ The
Weekly Review ‘Ik kon dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de veerkracht van de mens, zal je laten huilen van vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek
over een zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
Playway to English Second edition is a new version of the popular four-level course for teaching English to young children. Pupils acquire English through play, music and Total
Physical Response, providing them with a fun and dynamic language learning experience. In the Teacher's Book: • Clear, comprehensive lesson plans with valuable suggestions
for mixed-ability classes • Useful photocopiable resources to supplement lesson plans
Presents a series of learning units centered around gardens ; designing them ; gardening advice ; and activities, songs, and games for extended learning.
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij
worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100
illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk
voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij
komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
John Bookman - Book to his friends - is a tenured professor at the University of Texas School of Law. He's thirty-five, handsome and unmarried. He teaches Constitutional Law,
reduces senators to blithering fools on talk shows, and is often mentioned as a future Supreme Court nominee. But Book is also famous for something more unusual. He likes to
take on lost causes and win. Consequently, when he arrives at the law school each Monday morning, hundreds of letters await him, letters from desperate Americans around the
country seeking his help. Every now and then, one letter captures his attention and Book feels compelled to act. In the first of a thrilling new series from the author of international
bestsellers The Colour of Law and Accused, Book investigates a murder set in the high-stakes world of fracking and corruption in deepest, darkest Texas.
Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de volgende bladzijde nog een bolletje. Als je erover wrijft, verandert het van kleur. Maar pas op, als je het boek kantelt, rollen
de bolletjes naar een kant. Interactief prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines
zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een
nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
Pint-size train buffs apply stickers to a background scene of a railroad station and tracks. The reusable stickers depict trains, passengers, crossing gates, and more. 29 full-color stickers.
De baanbrekende speeches van Greta Thunberg, de jonge activist die dé stem van haar generatie is geworden en met haar daden en woorden geschiedenis schrijft In augustus 2018 besloot
een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, om één dag niet naar school te gaan. Dit dappere besluit zou uiteindelijk leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis, waarmee ze
miljoenen leerlingen inspireerde te staken voor onze planeet. Zo wilde ze ervoor zorgen dat regeringen en politici wel móeten luisteren naar de generatie die het kind van de rekening wordt als
het milieubeleid niet snel wordt aangepast. Thunberg sleepte er een nominatie voor de Nobelprijs voor de Vrede mee in de wacht. In dit boek komen Thunbergs eigen krachtige woorden bij
elkaar. Haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze geschiedenis schrijft in Europa en daarbuiten, schudden ons
wakker. Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien dat íedereen voor de bescherming van onze planeet moet vechten, hoe machteloos we ons ook voelen. Onze eigen toekomst hangt
ervan af.
'Al sinds mijn kinderjaren had ik één doel: voor mezelf kunnen zorgen, en dat heb ik gedaan.' Isabel Allende In Wat wij willen neemt Isabel Allende ons mee op haar meest persoonlijke en
emotionele reis in jaren. Ze vertelt over de belangrijke rol die het feminisme in haar leven speelt, van haar kindertijd tot nu. Ze roemt de vrouwen die haar leven richting hebben gegeven, zoals
haar moeder Panchita, haar dochter Paula en haar literair agent Carmen Balcells. Maar ook schrijvers als Virginia Woolf en Margaret Atwood en vele anderen hebben haar geïnspireerd om
zich in te zetten voor vrouwenrechten en om te strijden tegen achterstelling en discriminatie. Vandaar dat ze ook met grote betrokkenheid schrijft over actuele thema's als de #MeToobeweging en het leven in tijden van een wereldwijde pandemie. En dat alles doet Allende met die onmiskenbare passie voor het leven en de aanstekelijke overtuiging dat er ook op haar
leeftijd alle tijd is voor de liefde.
'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 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
Cool English is a 6-level contemporary version of Join In. The Activity Book contains a large variety of entertaining activities which facilitate the practice and reinforcement of the language in
different situations and contexts. It also includes colourful stickers containing the principal vocabulary of the unit, as well as a variety of activities which stimulate the different forms of
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intelligence, especially musical and linguistic.
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de Titanen, terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger van Kronos is sterker dan ooit en
met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten tegen het monster Typhon begint Kronos met zijn opmars naar New
York, waar de berg Olympus onbeschermd is achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om hem tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie over de
zestiende verjaardag van Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse beschaving door de straten van Manhattan raast, begint Percy langzaam het angstaanjagende
vermoeden te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
All aboard! Hop on board your first train with this fantastic activity book, bursting with different activities to complete and colourful stickers that you can collect.Pack a lunchbox for the journey,
work your way through the town maze to reach the train station, spot the matching trains in the station and much more!Bloomsbury Activity Books provide hours of colouring, doodling,
stickering and activity fun for boys and girls alike. Every book is filled with bright illustrations which children and parents will find very hard to resist. This book is perfect for providing
entertainment for children at home and on the move!
Add 32 sticker images of passengers, railway cars, porters, crossing signals, a water tank, and more to a charming background scene and bring a country railroad station to life.
Unique alignment of chapters for each of the 13 learning centers in a preschool classroom make PRESCHOOL APPROPRIATE PRACTICES, 4th Edition a must have resource for preschool
teachers. Emphasis is placed on setting up preschool centers for self-directed learning, treating the teacher as a facilitator. Creative ideas for involving children in all aspects of their learning,
including rule making and curriculum planning, are found throughout the book. These activities integrate with the National Association for the Education of Young Children's (NAEYC)
developmentally appropriate practice (DAP), a nationally recommended set of early childhood practices. Available with InfoTrac Student Collections http://gocengage.com/infotrac. Important
Notice: Media content referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De spanning in De Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak, loopt verder op
in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit (deel 1) en De heksenval (deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en Wens
weten niet beter dan dat hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van oorlog met elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de hand. Maar
wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel samenwerken. De Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en Wens per ongeluk in hun bezit hebben gekregen.
Ze moeten gauw een betovering zien te vinden om de Heksen te laten verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen verraden... ‘De feeën,
machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...) Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
Train Station Sticker Activity BookCourier Corporation
Privédetective Kinsey Millhone heeft niets te klagen als twee keer gescheiden, gelukkige single. Totdat de feestdagen aanbreken. Een beetje afleiding is precies wat ze nodig heeft en die
afleiding krijgt ze met een zaak die haar haar carrière kan kosten. En alsof dat nog niet genoeg is, duikt haar ex-man, die haar acht jaar geleden verliet, uit het niets op... Het begon allemaal
met een storting van $5.000 op Kinseys rekening. Ze heeft geen idee waar het geld vandaan komt, en wanneer ze wordt beschuldigd van corruptie, realiseert Kinsey zich dat iemand haar in
de val wil lokken. Kinsey is nu haar eigen client, maar met nieuw bewijsmateriaal dat opduikt zal ze snel moeten handelen om haar naam te zuiveren voordat ze haar carrière, haar reputatie
en misschien wel haar leven verliest.
Pull-back the train to start its 'engine' then place it on the tracks and watch it zoom away from the city station, across bridges and fields, over a long viaduct until it reaches its destination at the
zoo.
De twee machtigste families van Engeland staan lijnrecht tegenover elkaar 1454: koning Henry VI leeft in ballingschap op kasteel Windsor en hij is al meer dan een jaar geveld door ziekte.
Richard, de hertog van York, maakt misbruik van de situatie en probeert zijn invloed in het koninkrijk te vergroten. Met de graven van Salisbury en Warwick vormt hij een formidabele drieeenheid. Samen strijden ze tegen eenieder die het waagt op te komen voor koning Henry en zijn vrouw, koningin Marguerite van Anjou. Als de koning echter onverwacht beter wordt en zijn
troon opeist, barst er een machtsstrijd los. Deze strijd, tussen de huizen Lancaster en York, leidt onvermijdelijk tot een oorlog die Engeland zal verscheuren... Conn Iggulden is een van de
succesvolste schrijvers van historische fictie. De Rozenoorlogen, de oorlog tussen de huizen York en Lancaster, vormden eveneens de inspiratie voor de serie Game of Thrones. Iggulden
woont in Hertfordshire met zijn vrouw en kinderen. ‘Meesterlijk geplot en verteld.’ The Times Het drievoudig verbond is het tweede deel van de fenomenale serie De Rozenoorlogen, waarin
twee families Engeland in een gruwelijke burgeroorlog doen belanden die dertig jaar zal duren. Een sensationele, niet te missen serie voor de liefhebbers van Game of Thrones en
opwindende, historische verhalen.
BETOVEREND EN ONWEERSTAANBAAR SLOTDEEL VAN FENOMENALE FANTASYSERIE Het gevaar ligt weer op de loer. Clary, Jace, Simon en hun vrienden moeten vechten tegen het
grootste kwaad dat ze ooit hebben gezien: Clary's eigen broer Sebastian. Niets of niemand in deze wereld kan hem verslaan. De enige oplossing lijkt te vinden in de onderwereld, waar nog
nooit een schaduwjager is geweest en waarvan niemand ooit is teruggekeerd. Maar Clary, Jace en Simon hebben weinig keus en beginnen aan de gevaarlijke tocht naar de diepste krochten
van de onderwereld. Terwijl de wereld om hen heen uit elkaar valt, staan ze voor de moeilijkste opdracht in hun leven... 'A WORLD I WOULD LOVE TO LIVE IN. BEAUTIFUL!' - STEPHENIE
MEYER
Make every Trip an Adventure with Penny Whistle They say getting there is half the fun, but all too often the stress of being away from home and the frustration of being confined in a car,
plane, train, hotel room, or even someone else's home combine to turn a simple trip into a painful experience for parents and kids. But with The Penny Whistle Traveling with Kids Book
parents and kids will find everything they need to make travel time fun time. Full of inventive advice and helpful hints, The Penny Whistle Traveling with Kids Book will show parents how to:
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Involve the whole family in planning the trip Pack so you're prepared for anything Create a Penny Whistle Travel Box. Travel Backpack, & First-Aid Kit Keep kids occupied on the road with
games for every age & interest PLUS:Creative solutions and travel experiences from parents and kids, a Travel Exercise Program, What to Do When Your Child Travels Alone, Delicious
Roadside Picnics and Traveling Snacks, and much, much more!

Focuses on teaching children four important values: responsibility, kindness, cooperation, and respect. Includes activities, many of which are designed for group work.
Sticker Playbook Train is a double-sided play mat for toddlers, with a fantastic illustrated short story about a train journey, learning activities and 50 reusable vinyl stickers. #
Playmat folds away to be easily stored after playtime. # Your child will delight in following the story route with its fun characters and details. # 50 colourful stickers are included to
use with the activity pages. Synopsis - Product details On one side, a simple story accompanies an illustrated route that children can interact with using the stickers, which
include a passenger train, goods carriage and signals. The play mat can be turned over for kids to complete the sticker activities, covering words, colours, shapes and numbers.
Both long concertina pages feature wonderfully detailed illustrations by Simon Abbott for young children to explore. Perfect for folding out on the floor, toddlers will enjoy playing
and learning with Sticker Playbook Train, one of our most popular fold-out reusable sticker books. An extract from the story inside Sticker Playbook Train: When the track crosses
a road, flashing lights and barriers warn cars to wait for the train to pass. Part of the track is broken and needs to be repaired. Workers lay down heavy wooden planks and new
metal rails to fix it. Fun word, colour, shape and number activities for kids: # How many wheels are there? Place the correct number in the circle. # What colours are the different
trains? Find the colour word for each one. # Match up the pictures of things you might see on a building site with the correct word stickers words include bridge, track and station
guard.
A pack of 50 wipe-clean cards with over one hundred doodling opportunities that can be used again and again. Doodles include designing a flight attendant s uniform, drawing a
route so the train can get to the train station and doodling monkeys in the safari park. Includes a special pen to draw on the wipe-clean cards. WARNING! Not suitable for children
under 36 months because of small parts. Choking Hazard. Ink from pen may not be washable.
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 Navajo-achtergrond 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.
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