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Gezocht: Eén (nep) vriendje, zo goed als perfect. Benieuwd?
Je leest het in de queer rom-com ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall. Luc, de hoofdpersoon in ‘Boyfriend Material’ van
Alexis Hall, is de zoon van een wereldberoemde rockster en
is op zoek naar een normaal, lief vriendje dat hem kan helpen
om zijn slechte imago in de pers op te poetsen. Oliver is een
advocaat die in zijn hele leven nog niets schandaligs heeft
gedaan. Echt boyfriend material, dus. Ze zijn totale
tegenpolen, maar ze maken een afspraak: zolang de pers
achter Luc aanzit, zullen ze doen alsof ze een relatie hebben.
Daarna hoeven ze elkaar nooit meer te zien. Maar het
probleem is dat de neprelatie wel heel echt begint te voelen.
‘Boyfriend Material’ van Alexis Hall is een nieuwe rom-com
vol humor, liefde en opposites attract. Perfect voor de lezers
van ‘Rood, wit & koningsblauw’ van Casey McQuiston en
‘Elle & Darcy’ van Alexandria Bellefleur.
Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu
onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak heeft
Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat
konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht...
Eddie Het klonk zo simpel: Eddie zou een weekje op het
ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl
die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de
gordijnen in de fik en rent de postbode hun huis voorbij…
Wanneer Eddie langzaamaan wat meer drakenoppaservaring
heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy opeens verdwenen. Eddie
vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen?
Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak met zich
meedraagt? uiten!
Het eerste deel van een nieuwe, onweerstaanbare 9+-serie.
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Spannend, avontuurlijk en boordevol humor. Denk Hoe tem je
een draak? en Frozen, met nog een flinke schep humor en
avontuur daarbovenop en je krijgt IJshart van Jamie Littler.
Ash woont in een kleine nederzetting aan het eind van de
wereld en wacht al jarenlang op de terugkeer van zijn ouders.
Door de watermonsters in de zeeën eromheen zijn de
inwoners van alles en iedereen afgesloten. Op een dag
ontdekt Ash dat hij over magische krachten beschikt, en
wordt hij samen met een chagrijnige yeti als oppasser
verbannen. Wanneer er een handelsslee met een luidruchtige
kapitein langskomt, aarzelt hij geen moment en gaat mee aan
boord. Zij kunnen zijn hulp goed gebruiken. Kunnen zij hem
misschien helpen zijn familie terug te vinden?
Ik ben Nurdius Maximus en als Caesar zich er niet steeds
mee bemoeide, zou ik later zeker bekendstaan als een grote
held uit de Romeinse geschiedenis. Hij wil namelijk dat ik
opschrijf hoe hij de Gallische stammen onder de duim krijgt,
maar dan wel op zijn manier. Ik moet hem overdreven
heldhaftig afschilderen (en mezelf weglaten), en de Galliërs
als rare wilden met stomme kapsels. Eigenlijk is Caesar
gewoon jaloers op het lange haar en de grote snor van hun
leider, Vercingetorix. Maar inmiddels heb ik belangrijkere
dingen aan mijn hoofd, zoals levend thuiskomen... '... een van
de grappigste series.' - Kidsweek, 4 sterren
Fantastically funny Wilf was shortlisted for the Laugh Out
Loud Book Awards! Meet Wilf. He worries about everything.
He is a Mighty Worrier. And now the most evil man in the
world has decided to get piratey... Things Wilf was worried
about before: 1. Lion dentists. 2. Creepy crawlies wearing
wigs. 3. Marmite. Things Wilf is worried about now: 4. The
most evil man in the world. 5. Anyone called Alan. 6. Alan
deciding to become a pirate and destroy the world. Alan is
Wilf's self-styled evil lunatic next-door-neighbour. He has a
grumpy robot sidekick and a silent right-hand-dog, Kevin
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Phillips. He is ridiculous. But when Alan decides that pirating
is an excellent way to destroy the world, Wilf knows he will
have to overcome his fear of parrots and anxiety of walking
the plank to stop him... Join Wilf for a fantastically funny
adventure, illustrated throughout by Jamie Littler!
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over
een onwaarschijnlijke held. 'Verhalen gaan niet alleen maar
over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de
hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje spanning,
een beetje sfeer, dat hoort er ook bij. En wat romantiek.'
Welkom in de wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet
wie Podkin Eenoor is. Van jong tot oud kennen ze de
verhalen over hun onverschrokken, slimme soortgenoot. Zijn
status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen
niet een beetje overdreven? Het is midwinternacht als een
rondreizende bard aankomt in de konijnenburcht van
Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt
hij aan het échte verhaal te vertellen. Ademloos luisteren de
konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het
dappere konijntje dat ondanks zijn jonge leeftijd hun
allergrootste vijand wist te verslaan. Magische illustraties Met
heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid
laat dit fantastische avonturenverhaal zich vergelijken met
klassiekers als De Hobbit en natuurlijk Waterschapsheuvel.
De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die
eerder boeken illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien,
Edgar Allan Poe en Terry Pratchett.
Op zesendertigjarige leeftijd wordt de briljante en ambitieuze
neurochirurg Paul Kalanithi gediagnosticeerd met stadium IV
longkanker. Van de ene op de andere dag verandert hij van
een arts die levens redt in een patiënt die moet vechten voor
zijn eigen leven. De laatste 22 maanden van zijn leven besluit
hij zijn grote ambitie waar te maken: een meesterlijk boek
schrijven over zijn bijzondere levensloop. Wat maakt het
Page 3/18

Online Library Wilf The Mighty Worrier Saves The
World Book 1
leven nog de moeite waard als je de dood in de ogen kijkt?
Wat doe je als al je dromen over een toekomst plaats moeten
maken voor een miserabel noodlot? Wat betekent het om een
kind te krijgen en nieuw leven op aarde te zetten terwijl je
eigen leven langzaam wegebt? Paul Kalanithi stierf in maart
2015, terwijl hij de laatste hand legde aan zijn memoires. Zijn
wijze observaties en rijke inzichten in het leven zijn
hartverscheurend. Als adem vervliegt is een onvergetelijk
boek over een naderend einde en de relatie tussen arts en
patiënt van een begenadigd schrijver, die helaas beide rollen
moest vervullen.
Geestig, intelligent, empatisch en onvoorwaardelijk eerlijk Het
leven kan hard zijn: je wordt bedrogen door je geliefde, je
verliest een vriend of familielid of je zit diep in de schulden.
Maar het kan ook fantastisch zijn: je vindt de liefde van je
leven, hebt de kracht om van baan te switchen of raapt
eindelijk de moed bij elkaar om je eerste roman te schrijven.
Tienduizenden mensen met grote en kleine problemen
vroegen bestsellerauteur Cheryl Strayed om raad. En ze
werden geholpen. Haar adviezen zijn humoristisch,
empathisch, wijs en onvoorwaardelijk eerlijk.

Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en
avontuur, voor fans van Percy Jackson en Nevermoor.
Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste
broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast
een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een
uitnodiging voor een test bij het Bureau voor
Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen
zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven
in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en
andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld
kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd.
Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in
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handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een
bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent
bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test
van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een
heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met
verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
In concentratiekamp Auschwitz is pal onder de ogen van
de nazi s in het geheim een schooltje opgezet. Daar
waar boeken streng verboden zijn, verbergt de
veertienjarige Dita onder haar jurk de kleinste en meest
clandestiene bibliotheek die ooit heeft bestaan. De acht
boeken worden door haar en de andere kampgenoten
gekoesterd als schatten. Dita geeft niet op en verliest
nooit de wil om te leven. De verhalen voeren haar mee
naar een andere wereld. De bibliothecaresse van
Auschwitz is een ontroerend, waargebeurd verhaal over
de moed van een jong meisje en hoe boeken mensen
kunnen helpen in de verschrikkelijkste omstandigheden.
'A total delight of a, what I call, book' MIRANDA HART
Wilf the Mighty Worrier: Saves the World is shortlisted for
the Laugh Out Loud Book Awards Meet Wilf. He worries
a lot. He is a Mighty Worrier. And now his evil next door
neighbour is taking his quest for world domination on
holiday to Africa! Can Wilf save the day again? Join Wilf
on an animal-tastic jungle adventure, with laughs on
every page and exuberant illustrations by the talented
Jamie Littler.
Saves the WorldQuercus Children's Books
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin
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heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet
al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf
ca. 12 jaar.
Fantastically funny Wilf was shortlisted for the Laugh Out
Loud Book Awards! Meet Wilf. He worries about
everything. He is a Mighty Worrier. And now the most
evil man in the world has decided he wants to become
the most evil man in the whole UNIVERSE... Things Wilf
was worried about before: 1. Suits of armour. 2. Bald
cats. 3. Aliens laying eggs in him. Things Wilf is worried
about now: 4. The most evil man in the world. 5. Anyone
called Alan. 6. Alan becoming ruler of the UNIVERSE.
Alan is Wilf's self-styled evil lunatic next-door-neighbour.
He has a grumpy robot sidekick and a silent right-handdog, Kevin Phillips. He is ridiculous. But when Alan
decides to build a rocket and take over outer space, Wilf
knows he will have to overcome his fears and anxieties
to help the aliens fight back... Join Wilf for a fantastically
funny adventure, illustrated throughout by Jamie Littler!
Het Vijfde Seizoen is het eerste deel van N.K. Jemisins
prijswinnende trilogie De Gebroken Aarde. Een
genrebrekende roman over klimaatverandering,
rassenscheiding en onderdrukking in een wereld waarin
meedogenloze natuurkrachten complete beschavingen
wegvagen. In Het Vijfde Seizoen volgen we drie vrouwen
met een speciale gave die de natuur kunnen
beïnvloeden, maar ook aardbevingen kunnen
veroorzaken. Damaya, een jong meisje dat wordt
getraind om het Koninkrijk te dienen; Syenite, een
ambitieuze jonge vrouw die zich verplicht moet
voortplanten met haar verbitterde en angstaanjagende
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mentor; en Essun, een moeder die op zoek is naar de
vader die haar zoontje vermoordde en hun dochter
ontvoerde vlak nadat een nieuw Seizoen een diepe kloof
door het land trok. ‘Een ambitieus boek... Jemisins werk
is deel van een langzame, maar definitieve wijziging in
het sciencefiction- en fantasylandschap.’ Guardian
Prentvertelling met een eigentijdse bewerking van het
verhaal van koning Gilgamesj en zijn strijd tegen de
wildeman Enkidoe, die later zijn vriend wordt. Met
gekleurde tekeningen en de gehele vertelling op cd.
Vanaf ca. 10 jaar.
Things Wilf was worried about before: 1. Lion dentists. 2.
Creepy crawlies wearing wigs. 3. Marmite. Things Wilf is
worried about now: 4. The most evil man in the world. 5.
Anyone called Alan. 6. Alan deciding to become a pirate
and destroy the world. Alan is Wilf's self-styled evil
lunatic next-door-neighbour. He has a grumpy robot
sidekick and a silent right-hand-dog, Kevin Phillips. He is
ridiculous. But when Alan decides that pirating is an
excellent way to destroy the world, Wilf knows he will
have to overcome his fear of parrots and walking the
plank to stop him...
Een schattig hondje of een prachtige vlinder? Welk robothuisdier zou jij kiezen? Vergeet je smartphone en ren
naar de Moncha-store voor de nieuwste baku! Laceys
grote droom is om later bij het bedrijf te gaan werken dat
de baku heeft uitgevonden, een robot-huisdier waarmee
je honderd keer zoveel kunt doen als met een
smartphone. Daarvoor moet ze dan wel eerst naar
Profectus, een eliteschool waar alles draait om high tech.
Wanneer ze wordt afgewezen omdat ze zich geen mooie
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dure baku kan veroorloven, valt haar droom in duigen.
Alles verandert wanneer ze de kapotte resten vindt van
een wel heel coole level 3-baku. Ze weet het ding te
fixen, en dan staat er ineens een adembenemend mooie
kat voor haar, die ze Jinx noemt. Tot haar grote
blijdschap wordt ze met Jinxed alsnog aangenomen op
Profectus. Maar dan beginnen haar vreemde dingen op
te vallen. Wat is er aan de hand met haar baku? En
vooral: waarom is Carter, de jongen die haar altijd loopt
te pesten, er zo in geïnteresseerd?
Een komisch, sexy en romantisch verhaal over een jong
stel met herkenbare kleine en grotere ergernissen
Georgies familie heeft een goedlopend renovatiebedrijf,
maar ze denkt er niet over om daar te gaan werken.
Liever organiseert zij verjaardagsfeestjes en maakt ze
anderen aan het lachen. En... ze is vastbesloten om
geen grijze muis meer te zijn. Stap een: een nieuwe look
bedenken voor het bedrijf (een minder suffe website
misschien?) Stap twee: een heel nieuwe garderobe
samenstellen (en leggings zijn ook gewoon broeken)
Stap drie: snel mezelf onder handen nemen (doen
mensen nog aan ontharen?) Stap vier: de markt op! (en
stop met die verliefdheid op Travis Ford!) Maar je hele
leven een make-over geven, betekent ook de waarheid
onder ogen zien: Georgie heeft in eeuwen geen date
meer gehad. En wie is er nu beter geschikt om haar
imago op te vijzelen dan de plaatselijke sportheld en
favoriet van de roddelbladen? Tijd voor actie!
Hotel De laatste kans is het eerste spannende deel in
een trilogie van Nicki Thornton. Vol magie en mysterie,
geschikt voor jonge detectives van 9 jaar en ouder. Sep
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heeft een uitzonderlijk talent voor koken, maar is slechts
een hulpje in Hotel De laatste kans. Mysterieuze
tovenaars houden er een geheime vergadering. Sep
bereidt een overheerlijk diner en speciaal voor de
voorzitter van het tovenaarsgilde, een abrikozenparfait.
Na zijn dessert valt voorzitter Thallomius dood neer. De
tovenaars beschuldigen Sep. De beroemde inspecteur
Tingieter wordt op de duistere zaak gezet. Is Sep
schuldig? Of is er meer aan de hand?
SHORTLISTED FOR THE LAUGH OUT LOUD BOOK
AWARDS! Meet Wilf. He worries about everything. He is
a Mighty Worrier. And now the most evil man in the world
has moved in next door... Things Wilf was worried about
before: 1. Stuffed animals. 2. Peanut Butter. 3. Creepy
crawlies that have waggly feeler things instead of eyes.
Things Wilf is worried about now: 4. The most evil man in
the world. 5. The most evil man in the world living next
door. 6. Anyone called Alan. When Alan, a self-styled
Evil Lunatic, moves in next door with his grumpy robot
sidekick and his silent right-hand-dog, Kevin Phillips, Wilf
knows he will have to find a way to overcome his anxiety
and fears. And soon he realises: only he can stop Alan's
ridiculous yet still Quite Evil plan to destroy the world...
Join Wilf for a fantastically funny adventure, illustrated
throughout by Jamie Littler!
Bruiloften en dates zijn goed materiaal. Dat weet
Hollywood en dat wist Shakespeare ook, toen hij de
komedie 'Een Midzomernachtsdroom' schreef. Het
verhaal speelt zich af in Athene, waar Hertog Theseus
zijn bruiloftsplannen doorneemt met de
amazonekoningin Hippolyta. Alsof ze hun handen niet al
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vol hebben aan hun eigen bruiloft komt Egeus binnen
met de kwestie van zijn dochter Hermia, die hij wilt laten
trouwen met de adelaar Demetrius. Maar Hermia wil
alleen met haar geliefde Lysander trouwen. Theseus
besluit dat Hermia mag kiezen: trouwen met Demetrius,
intreden in het klooster, of de doodstraf. Hermia besluit
met Lysander het bos in te vluchten waar de wet van
Athene niet geldt. Maar in dat diepe stille bos zijn er ook
relatieproblemen: hier is het de plaaggeest Puk die
vertelt dat er problemen zijn tussen elfenkoning Oberon
en elfenkoningin Titania. Oberon is jaloers en maakt
ruzie met Titania. Hij wil wraak nemen met een magisch
sap, dat in de verkeerde handen eindigt. Dit brengt een
kettingreactie van amoureuze verwikkelingen met zich
mee voor zowel de mensen als voor de elfen en alsof dat
nog niet genoeg was, krijgen we ook nog het
bruiloftsvermaak te zien van zes bouwvakkers die een
theaterstuk moeten opvoeren voor Theseus en
Hippolyta‘s bruiloft. De komedie is opgebouwd uit vele
lagen en is een klassieker geworden, omdat het stuk niet
alleen de eeuwig hinderlijke liefde op een geestige
manier behandeld, maar ook speelt met de relatie tussen
werkelijkheid en illusie. Het stuk is ontelbare keren
verfilmd, o.a. in 1935 door Max Reinhardt en William
Dieterle, in 1968 door Peter Hall en in 1982 door Woody
Allen. William Shakespeare (1564-1616) wordt gezien
als een van 's werelds belangrijkste auteurs. Als
dramaturg schreef hij tragedies, historische
toneelstukken en komedies die 400 jaar later nog steeds
worden opgevoerd. Daarnaast schreef hij gedichten,
zogenaamde sonnetten. Enkele van zijn meest
Page 10/18

Online Library Wilf The Mighty Worrier Saves The
World Book 1
beroemde en vaakst gespeelde toneelstukken zijn
"Hamlet", "Macbeth", "Othello" en "Romeo en Julia". In
de kern van zijn weren plaatst Shakespeare de
algemene vraag: wat is een mens? Wat maakt een
menselijk wezen tot een mens? Een van de antwoorden
daarop wordt gegeven in de komedie "Een
Midzomernachtsdroom".
Wild is het verhaal van een jonge vrouw die op het
dieptepunt van haar leven een 1700 kilometer lange solohike maakt. Een krachtig memoir dat recht uit het hart
komt! De nummer 1-bestseller uit Amerika Een krachtig
memoir dat recht uit het hart komt: het verhaal van een
jonge vrouw die op het dieptepunt van haar leven een
1700 kilometer lange solo-hike maakt. De tocht is
slopend, zowel emotioneel als fysiek, maar maakt haar
uiteindelijk sterker dan ooit. `Spectaculair en aangrijpend
een adembenemend verhaal. The New York Times
`Geweldig, oprecht en meeslepend. Marie Claire `Ik hou
van dit boek. Ik wil het van de daken schreeuwen en
over het web roepen. Ik hou zoveel van dit boek dat ik
niets liever wil dan er zo veel mogelijk over praten.
Oprah Winfrey over haar keuze voor Wild in Oprahs
Book Club 2.0 Op haar zesentwintigste bevindt Cheryl
Strayed zich in een diep dal: haar moeder is overleden
en ze ligt in scheiding. Ze neemt haar meest impulsieve
beslissing ooit en begint aan een voettocht van 1700
kilometer langs de Pacific Crest Trail in het westen van
Amerika. Helemaal alleen, zonder ervaring en met een
veel te zware rugzak. Drie maanden lang doorstaat ze
intense hitte en meters sneeuw, wordt ze geconfronteerd
met beren en ratelslangen, en ervaart ze de schoonheid,
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maar ook de verschrikkelijke eenzaamheid van de tocht.
Met spanning, warmte en humor en in een meeslepende
en sprankelende stijl vertelt Cheryl Strayed haar verhaal.
Wild is het levendige verslag van de intense angst maar
ook het enorme plezier die ze beleefde tijdens de reis die
haar leven voorgoed zou veranderen.
Na Amerika verovert Dog Man nu ook Nederland. Het
derde deel in de serie heeft een bijzonder kattig randje...
Karel, Dog Mans grootste vijand, probeert zichzelf te
klonen. Hij is alleen niet blij met het resultaat. Er komt
namelijk een kitten uit de kloonmachine gekropen, die
Karel steeds maar ‘papa’ blijft noemen. Als de kitten op
het politiebureau van de stad belandt, besluit Dog Man
voor hem te zorgen. Maar dat is best lastig als je
tegelijkertijd de stad moet beschermen tegen Flippie de
kwaadaardige vis! Een spannend boek vol vrolijke
tekeningen, bizarre grappen en geweldige nieuwe
personages. Met achterin weer leuke tekentips,
waarmee je met gemak allerlei Dog Man-figuren
natekent. Geschreven en getekend door Dav Pilkey en
vertaald door Tjibbe Veldkamp.
Fantastically funny Wilf was shortlisted for the Laugh Out
Loud Book Awards! Meet Wilf. He worries about everything.
He is a Mighty Worrier. And now the most evil man in the
world is determined to takeover from the very beginning of
time... Things Wilf was worried about before: 1. Sleepovers.
2. Skeletons. 3. Being squashed flat. Things Wilf is worried
about now: 4. The most evil man in the world. 5. Anyone
called Alan. 6. Alan building a time machine and becoming
ruler of the dinosaurs. Alan is Wilf's self-styled evil lunatic
next-door-neighbour. He has a grumpy robot sidekick and a
silent right-hand-dog, Kevin Phillips. He is ridiculous. But
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when Alan decides to build a time machine and travel back to
prehistoric Earth, Wilf knows he will have to overcome his
fears and anxieties to save his new dinosaur friends... Join
Wilf for a fantastically funny adventure, illustrated throughout
by Jamie Littler!
Nimmernacht is het eerste deel van Jay Kristoffs trilogie over
Mia Corvere, een van de dodelijkste leerlingen op een school
voor huurmoordenaars. Ze is voorbestemd om koninkrijken te
vernietigen, en toch is Mia Corvere nog maar tien jaar oud als
ze noodgedwongen, na het verlies van haar familie, haar
eerste les in de dood krijgt. Zes jaar later zet het kind dat is
opgegroeid in de schaduwen haar eerste stappen in de
buitenwereld om een belofte waar te maken – de belofte die
ze zichzelf deed op de dag dat ze alles verloor. Maar Mia’s
vijanden zijn machtige figuren, en de kans dat ze bij hen in de
buurt kan komen is erg klein. Dus als ze wraak wil nemen,
moet Mia zelf een wapen worden dat haar gelijke niet kent.
Ze moet zichzelf bewijzen tussen de dodelijkste jongens en
meisjes van haar opleiding aan de Rode Kerk. Een school
waar moordenaars, leugenaars en demonen de dienst
uitmaken, en zelfs de leraren het op je voorzien hebben.
Gelukkig is Mia niet zomaar een student. De schaduwen
houden van haar... en ze nemen al haar angsten weg.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert
beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze
dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde
pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
De filmeditie bij de bioscoophit Allegiant (Samensmelting)
Allegiant is het explosieve slot van de Divergent-trilogie. Wat
als je hele wereld een leugen was? Wat als een enkele keuze
alles veranderde? Wat als liefde en loyaliteit je dingen liet
doen die je nooit verwacht had? • Het spannende vervolg op
Divergent en Insurgent • De film Allegiant draait vanaf maart
2016 in de bioscoop
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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.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man
met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een
van de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere
gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of
haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren
ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal
gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net
als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst
van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
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burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander
leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had
nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te
ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan
vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde
Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft
allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een
snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
The stories that shape our children's lives are too important to
be left to chance. With The Story Cure, bibliotherapists Ella
Berthoud and Susan Elderkin have put together the perfect
manual for grown-ups who want to initiate young readers into
one of life's greatest pleasures. There's a remedy for every
hiccup and heartache, whether it's between the covers of a
picture book, a pop-up book, or a YA novel. You'll find old
favourites like The Borrowers and The Secret Garden
alongside modern soon-to-be classics by Michael Morpurgo,
Malorie Blackman and Frank Cottrell-Boyce, as well as
helpful lists of the right reads to fuel any obsession - from
dogs or dinosaurs, space or spies. Wise and witty, The Story
Cure will help any small person you know through the trials
and tribulations of growing up, and help you fill their
bookshelves with adventure, insight and a lifetime of fun.
Wat gebeurt er als je doodgaat? Misschien verander je in een
ster. Misschien ga je naar een andere wereld. Misschien word
je een vuurvliegje dat gloeit in de nacht. Misschien word je
een vos.
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder
mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te vallen
of anders te zijn. 'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen
manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem
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daarop beoordeelt, zal hij zijn hele leven denken dat hij dom
is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim genoeg om iedereen
voor de gek te houden. In welke klas ze ook terechtkomt, ze
is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim
ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt ze een
nieuwe meester. Hij begrijpt dat er achter Ally’s stoerheid
een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is,
maar dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes
langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er
gaat een wereld voor haar open.
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van
Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke? Door hem menselijk
te maken. Nadat hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt,
wordt de god Apollo uit Olympus verbannen. Hij belandt als
tiener in New York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar
moet de 4000 jaar oude godheid zien te overleven in de
moderne wereld totdat hij een manier weet te vinden om weer
in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele
vijanden — goden, monsters en stervelingen die niets liever
willen dan dat hij permanent wordt vernietigd. Apollo heeft
vrienden nodig om te overleven in de sterfelijke wereld en,
hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen.
Wie anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden
hem kunnen helpen bij die missie?
Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een
bloedige burgeroorlog geteisterde Sierra Leone. Als haar
vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder aan
ondervoeding sterft, wordt Michaela in een weeshuis
geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de witte
vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en mishandeld,
totdat een Amerikaans echtpaar haar op vierjarige leeftijd
adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben: ballerina
worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet
en laten haar les nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en
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vecht zich in de harde en door vooroordelen gekenmerkte
wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me
duivelskind vertelt op indrukwekkende wijze hoe Michaela
DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina.
'Een van de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.'
Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal, waar mijn hart van opleeft
en tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een
getalenteerde, gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat
een schitterend verhaal. Net een sprookje. Ongelooflijk!'
Magali Messac, ballerina en Michaela's grote voorbeeld
Meet Wilf. He worries about everything. He is a Mighty
Worrier. And now the most evil man in the world has moved
in next door...
Op goed geluk is het eerste deel van de nieuwe driedelige
feelgoodserie van Jenny Colgan, bekend van de Café Zon &
Zee-serie. Bibliothecaris Nina weet precies wat mensen
moeten lezen. Op goed geluk maakt ze een keuze: welk boek
helpt tegen liefdesverdriet en welk verhaal de eenzaamheid
kan verjagen. Maar als de bibliotheek sluit en Nina werkloos
wordt, helpen boeken haar ook niet. Of toch wel? Nina opent
haar eigen, heel bijzondere boekwinkel: ze rijdt met een
boekenbus door de Schotse Hooglanden. Maar een happy
end is in het echte leven ietsje ingewikkelder dan in een
roman. Gelukkig is er de ietwat knorrige, maar heel
aantrekkelijke huisbaas die haar steeds redt uit de zoveelste
noodsituatie.
Things Wilf was worried about before: 1) Stuffed animals. 2)
Peanut Butter. 3) Creepy crawlies that have waggly feeler
things instead of eyes. Things Wilf is worried about now: 4)
The most evil man in the world. 5) The most evil man in the
world living next door. 6) Anyone called Alan. When Alan, a
self-styled Evil Lunatic, moves in next door with his grumpy
robot sidekick and his silent right-hand-dog, Kevin Phillips,
Wilf knows he will have to find a way to overcome his fears.
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And soon he realises: only he can stop Alan's ridiculous yet
still Quite Evil plan to destroy the world...
Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de
megapopulaire serie van Cressida Cowell, waarvan
wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht.
Vanwege de nieuwe, grote bioscoopfilm in januari 2019
verschijnt deel 1 nu als filmeditie. Eerder bracht filmgigant
DreamWorks twee films gebaseerd op deze serie naar het
witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste film
over de niet zo stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje.
Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt het eerste deel
van deze boekenserie in een nieuw jasje, voor een nieuwe
generatie jongens en meisjes! De boeken van Cressida
Cowell zijn bekroond met diverse prijzen, waaronder de
belangrijke Blue Peter Award. In 2018 verscheen het eerste
deel van Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars
van Ooit. ‘Als je de maffe maar o zo geweldige How to Train
your Dragon¬-serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de
grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The
Guardian
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