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‘Het beste waargebeurde spionageverhaal dat ik ooit las.’ John le Carré Superspannend: over de buitenlandse betrekkingen
tussen de Verenigde Staten, Engeland en Rusland en botsende ideologieën Ben Macintyre is een gelauwerd historicus en auteur,
dit is zijn beste boek tot nu toe Dit is het waargebeurde verhaal van een van de meest buitengewone spionnen uit de
geschiedenis. In 1968 kreeg Oleg Gordievsky zijn eerste post voor de KGB en binnen een paar jaar werd hij de topman van de
Sovjet-Unie in Londen, waar hij vanaf 1973 stiekem werkte voor MI6. Geen enkele andere spion heeft de KGB meer beschadigd
en de loop van de Koude Oorlog voor altijd zo veranderd. De CIA wilde koste wat het kost weten wie deze bron was die
overduidelijk op het hoogste niveau opereerde. En de CIA-officier die was aangesteld om hem te identificeren, was Aldrich Ames:
de man die zelf berucht zou worden omdat ook hij een dubbelspion was en in het geheim voor de Sovjets spioneerde. Maar Oleg
Gordievsky speelt de hoofdrol in een gehaaid spel tussen Amerika, Groot-Brittannië en de Sovjet-Unie dat zijn climax vindt in een
filmische ontsnapping uit Moskou in 1985. Adembenemend spannend én allemaal waargebeurd. De pers over De spion en de
verrader: ‘Oleg Gordievsky was de belangrijkste Britse agent van de Koude Oorlog... Een oogverblindende non-fictiethriller, een
intiem portret van spionage op het hoogste niveau.’ The Guardian ‘Macintyre is de meest vooraanstaande schrijver geworden
van de Britse inlichtingengeschiedenis omdat hij de essentie begrijpt van spionage: het gaat over wachten, plannen, schaduwen,
verbergen.’ The Washington Post ‘Bloedstollende en waargebeurde spionagegeschiedenis uit de meest wanhopige jaren van de
Koude Oorlog...’ Kirkus reviews ‘Een dubbelportret van twee van de meest succesvolle dubbelagenten van de Koude Oorlog.’
The New York Times
You Read to Me, I'll Read to You: Very Short Fables to Read TogetherLittle, Brown Books for Young Readers
Het heeft de carrières van jonge, veelbelovende genieën doen stranden. Het heeft fortuinen in rook doen opgaan en bedrijven aan
de rand van de afgrond gebracht. Het heeft tegenslag ondraaglijk gemaakt en leren van fouten in schaamte veranderd. Zijn naam?
Ego, onze innerlijke tegenstander. In een tijd waarin social media, reality-tv en andere vormen van schaamteloze zelfpromotie
worden verheerlijkt, moet de strijd tegen ego op vele fronten worden gestreden. Maar gewapend met de lessen uit dit boek zul je,
zoals Holiday schrijft, ‘minder bezig zijn met het vertellen van verhalen over hoe bijzonder jij bent en daardoor vrijer zijn om jouw
wereldveranderende doelen te bereiken.’
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger
en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the Furious en
John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens
gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze
ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een
betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het
moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie
onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The
Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een
magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit
boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda
Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
Classic Mother Goose rhymes in color-coded typography let young children read along with an adult.
'Leerschool van Tara Westover is een gelaagde zoektocht naar een persoonlijk bewustzijn.' * * * * - Freek de Jonge in de
Volkskrant 'Dit is een ongelooflijk boek [...] Ik kan niet begrijpen dat ze bij De Wereld Draait Door, dat boekenpanel, niet meteen
heeft geroepen 'dit is fantastisch, dit moet je lezen, dit is ongelooflijk'. - Maarten 't Hart 'Schitterend. Er gaat niets boven het
ontdekken van een jonge schrijver met zoveel kracht en talent.' - Stephen Fry 'Het is het indrukwekkende en schrijnende verhaal
van een vrouw die zich met veel moeite weet te ontworstelen aan een gezin waarvan de ouders afzondering zoeken van de
wereld, en de pijn die de breuk veroorzaakt.' - Trouw Al op jonge leeftijd moeten Tara en haar zes broers en zussen risicovol werk
verrichten in het bedrijf van hun vader. Ze leren een heftruck te besturen en verzamelen schroot op het erf om in het onderhoud
van de familie te voorzien. Het gezin leeft zo afgesloten van de gemeenschap dat er niemand is om Tara te onderwijzen, haar
naar een dokter te brengen na een ernstig ongeluk, of om in te grijpen wanneer haar broer gewelddadig wordt. Tara slaagt er
echter in zichzelf wiskunde en grammatica bij te brengen en ze wordt aangenomen aan Brigham Young University. Daar begint
haar weg tot zelfontplooiing, waarbij ze niet alleen worstelt met haar gebrek aan kennis door haar geïsoleerde opvoeding, maar
ook tot de pijnlijke conclusie moet komen dat een breuk met haar familie onvermijdelijk is.
In ‘Extreem eigenaarschap’ vertalen Jocko Willink en Leif Babin de krachtige leiderschapslessen van het slagveld naar heldere
principes die toegepast kunnen worden in ieder team en elke organisatie. Toen de Navy SEAL-taskforce van Willink en Leif in
2006 in Irak voor een mission impossible stond: Ramadi veiligstellen, een stad die al min of meer als verloren wordt beschouwd,
wisten Willink en Babin onder extreme druk hun team naar de overwinning te leiden. De overwinning is grotendeels te danken aan
een teamcultuur van eigenaarschap en discipline. Leiderschap, op ieder niveau, blijkt de doorslaggevende factor voor het succes
van het team. In ‘Extreem eigenaarschap’ delen ze niet alleen hun eigen oorlogservaringen, maar ook praktijkverhalen van de
bedrijven die ze na hun militaire loopbaan zijn gaan coachen. Met dit meeslepende boek, waarvan wereldwijd al bijna twee miljoen
exemplaren verkocht werden, kun je direct aan de slag met de principes van extreem eigenaarschap.
Viewing fluency as a bridge between foundational skills and open-ended learning, this book guides teachers through effective
instruction and assessment of fluent reading skills in the primary grades. Fluency’s relationship to phonological awareness,
phonics, and print concepts is explained, and practical methods are shared for integrating fluency instruction in a literacy
curriculum grounded in the Common Core State Standards (CCSS). Classroom examples, weekly lesson plans, and extensive
lists of recommended texts add to the book’s utility for teachers.

Heb je last van hooikoorts? Als je je onderdompelt in Jules Vernes 20.000 mijlen onder zee zul je geen last meer hebben
van pollen. Ben je na een teleurstellende relatie je geloof in de liefde verloren? Lees dan Murakamis 1q84 en word net
als hoofdpersoon Tengo opnieuw verliefd op de liefde. Of vind je het jammer dat je vader geheelonthouder is? Laat hem
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Jan van Mersbergens Naar de overkant van de nacht lezen en hij zal ervan overtuigd raken dat het goed is om je af en
toe te laten gaan. In dit `medisch handboek worden meer dan 320 aandoeningen van midlifecrisis en slapeloosheid tot
gebrek aan humor en constipatie beschreven. In totaal 550 romans bieden soelaas: de ene keer geeft het verhaal zelf
afleiding, een andere werkt het ritme van het proza genezend. Ella Berthoud en Susan Elderkin zijn twee
gepassioneerde Engelse `bibliotherapeuten bij The School of Life, opgericht door onder anderen Alain de Botton. Hun
bejubelde boek The Novel Cure is voor deze vertaling voor een kwart aangevuld met remedies van Nederlandse en
Vlaamse bodem. De lemmas zijn verzorgd door literair journalist Maarten Dessing. `Een ode aan de mogelijkheden van
de roman. The Guardian
Je kunt misschien niet alles voorspellen, maar sommige dingen wel. Dat ik verliefd ga worden op Olly, bijvoorbeeld. En
dat het op een ramp zal uitdraaien. Madeline is allergisch voor de wereld. Zo allergisch dat ze al zeventien jaar niet
buiten is geweest. De enige mensen die ze te zien krijgt, zijn haar moeder en verpleegster Carla. Madeline verdrijft de tijd
met lezen en het schrijven van 'spoilende' boekbesprekingen. Tot er een nieuwe jongen naast haar komt wonen, met
ogen in de kleur van de Atlantische oceaan: Olly. Hun vriendschap begint online, maar al gauw is dat niet meer genoeg...
Alles wat je lief is gaat over het verlangen naar het onbereikbare, en over alles wat we op het spel zetten voor de liefde.
Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader
A collection of 12 rhyming and heavily repetitious dialogues, each one ending with the emphasis on reading.
This comprehensive listing and discussion of poetic works supports the standards of all areas of the curriculum, helping
librarians and teachers working with kindergarten through middle school students. * Updates from the first edition include
new and different poetry and newer authors than the first edition * Provides numerous lists of anthologies, poems, and
poetic prose and meets national standards and areas within those standards * Offers lists of bilingual works in Spanish
and English and lists of poems representing various cultural groups both in the United States and around the world *
Includes teaching ideas, writing activities, and links for crossing the curriculum
Je ontwikkelt een smaak. Je smaakpalet wordt een plek op je tong waar je registreert. Waar je woorden creëert voor de
sensaties in je mond. Eten wordt een op taal gebaseerde kunstvorm. Je zult nooit meer simpelweg eten. Tijdens de
benauwde zomer van 2006 laat de 22-jarige Tess haar alledaagse, provinciale leven achter zich en vertrekt naar New
York voor een nieuwe start. Als plattelandskind is Tess niet opgewassen tegen de losgeslagen levensstijl van de
schreeuwerige New Yorkers. Ze huurt een kamer in Brooklyn en slaagt erin een baan te vinden als assistent-kelner bij
een befaamd restaurant in Manhattan. Tess sleept je mee door het chaotische, slopende, fascinerende horecaleven
waar ze in belandt, tegen het decor van het genadeloze, rumoerige New York. Ze leert over oesters, champagne,
bourgondische omgangsvormen en het nachtleven dat begint na sluitingstijd. Net op het moment dat ze de smaak te
pakken krijgt, raakt ze verstrikt in een ingewikkelde maar verleidelijke driehoeksverhouding met een ingetogen,
bloedmooie barman en een oudere collega aan wie Tess zich vastklampt als een kind aan haar moeder. Zoetbitter is een
zintuiglijke roman over verlangen, smaak en wat er overblijft na ontnuchtering. Maar boven alles is dit een verhaal over
ervaringen: zoet én bitter. Stephanie Danler (1983) woont in Brooklyn, New York. Ze is afgestudeerd aan de New School
in de richting Creative Writing. Ze werkte als serveerster in het Union Square Café tot haar roman door een uitgever bij
OneWorld ontdekt werd. De rechten van Zoetbitter zijn verkocht aan Engeland, China, Duitsland, Taiwan en Nederland.
'Een boek dat vastgelijmd zit aan je handen terwijl je in één ruk door de pagina's racet.' ELLE 'Danler creëert een unieke
stem op vakkundige wijze - intiem, vertrouwd, verwonderd en zwaarmoedig. Deze roman is een echte traktatie,
ongetwijfeld volgt er meer.' PUBLISHERS WEEKLY 'Prachtige omschrijvingen van smaken en diepgaande kennis van
eten, wijn en horeca. Danler weet de lezer te fascineren, te verleiden en te verrijken met sensuele verlangens. Zoals ze
zeggen in het restaurant: pick up!' KIRKUS 'Danler weet de overdonderende sensatie van het jong-zijn, nieuw in een
grote stad te vangen - het wonderlijke daarvan, het beangstigende, het harde, het ultieme. De manier waarop ze schrijft
over eten is ook een knock-out. Het is prachtig. En je krijgt er trek van.' THE NEW YORK TIMES
Deel 2 van de Rozen-trilogie In het jaar 1900 zijn de straten van het Londense East End allesbehalve geschikt voor een
vrouw van goede komaf. Maar als een van de eerste vrouwelijke artsen is India Selwyn Jones toch al een buitenbeentje.
En ze is vastbesloten een kliniek op te zetten in deze arme omgeving waar medische hulp zo hard nodig is. Hier ontmoet
India de keiharde maar onweerstaanbare gangster Sid Malone. Sid is een tegenpool van India’s kille verloofde, die het
kapitaal van haar familie nodig heeft voor zijn politieke ambities. Geïntrigeerd door Sids mysterieuze verleden stort India
zich in een affaire die haar alles kan kosten wat haar lief is. In de pers ‘Doordrenkt van romantiek en authentieke details
uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm aanspreken.’ Booklist ‘Jennifer Donnelly
heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The Washington Post ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek,
snode plannen, gedetailleerde achtergronden, plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly
8 fairy tales are retold as very short rhyming stories with a twist at the end encouraging children to read together. Each
story is told in two voices, with text in different colors for a pair of readers -- two children, or a child and a parent who is in
a literacy program, or one beginning and one more-advanced reader.
This book uses traditional reading teaching techniques (alliteration, rhyme, and repetition) to invite young children to read
along with peers or an adult. With clear, color-coded typography, and sly, lively illustrations, this collection is sure to
entertain while encouraging reading skills and interaction with others. Readers will relish these new twists on familiar
folklore characters, including Johnny Appleseed, Annie Oakley, Paul Bunyan, John Henry, and many more!
January is een hopeloze romanticus die vertelt over haar leven alsof ze in haar eigen feelgoodromans figureert. Gus is een
serieus en literair type die gelooft dat ware liefde een sprookje is. Maar January en Gus hebben meer gemeen dan je zou denken.
Ze zijn allebei blut. Ze hebben een gigantisch writer's block. En ze moeten een bestseller schrijven voor de zomer voorbij is. Op
een avond sluiten ze de weddenschap om elkaars boek schrijven, met het risico dat als ze in elkaars huid kruipen hun leven
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voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
In de zomer van 1915 wordt in een kleinburgerlijk stadje aan de Rijn Trudi Montag geboren. Doordat ze gevangen zit in een
lichaam dat ze verafschuwt, voelt ze zich een buitenstaander, iemand die geen deel heeft aan de maatschappij. Haar ogen
registeren echter alles, al die kleine, subtiele veranderingen in de samenleving die haar vertellen dat Duitsland aan het begin van
een grote catastrofe staat. Een indrukwekkende roman over de coming of age van een meisje in de woeligste periode in
Duitslands geschiedenis.
‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad 'Ik houd
van Strike. Op Robin ben ik al helemaal verliefd.' NRC Handelsblad ‘Een solide detective waarin vooral haar satirische talent
schittert. Rowling blijft een meesterverteller.’ de Volkskrant Robert Galbraith is het pseudoniem van J.K. Rowling Privédetective
Cormoran Strike is op bezoek bij zijn familie in Cornwall wanneer hij benaderd wordt door een vrouw die meer wil weten over de
vermissing van haar moeder, Margot Bamborough. In 1974 is zij onder mysterieuze omstandigheden verdwenen... Strike heeft
zich nog nooit op een cold case gestort, laat staan eentje van meer dan veertig jaar oud. Ondanks de kleine kans van slagen is hij
geïntrigeerd door de vermissing en voegt hem toe aan de lange lijst van zaken waar hij en zijn zakenpartner, Robin Ellacott, op dit
moment aan werken. Hoewel Robin niets liever doet dan hard werken, kan ze het extra werk er eigenlijk niet bij gebruiken – ze
heeft al genoeg op haar bord door de scheiding, ongevraagde mannelijke aandacht en haar verwarrende gevoelens voor Strike.
Op het moment dat ze in het onderzoek duiken naar de vermissing van Margot, stuiten ze op een duivelse zaak met tarotkaarten,
een psychopathische seriemoordenaar en onbetrouwbare getuigen. Al snel komen ze erachter dat zelfs cold cases van tientallen
jaren oud dodelijk kunnen zijn. In de pers ‘Uitstekend geschreven, blijft meer dan 700 pagina’s lang boeien.’ Nederlands
Dagblad ‘Een nieuw meesterwerk, het volgende pareltje in de reeks. Strike en Ellacott zijn personages die complex en mysterieus
in elkaar zitten. Een echte pageturner.’ Thrillzone.nl ‘“Mr. Galbraith” slaat aan het toveren met een hechte plot – scherp
opgetekende Britse grandeur in verval. Uitermate bevredigend.’ Het Parool ‘Rowlings/Galbraiths plezier in schrijven spat van de
pagina’s in deze traditioneel opgezette thriller in de beste Britse traditie.’ de Volkskrant ‘Een strakke plot, de uitbundige,
bloemrijke stijl van een echte verhalenverteller, bonte maar waarachtige personages, een pakkend verhaal.’ NRC Handelsblad
Characters from current popular childrens books, such as Baby Huggly, Froggy, Clifford the big red dog, and Rainbow Fish are
shown being read to by someone or reading themselves.
Mary Ann Hoberman and Michael Emberley have added Aesop's fables to their bestselling and award-winning series! Rediscover
familiar tales and find new favorites in this irresistible fifth YOU READ TO ME collaboration. These stories of classic charactersfrom wise ants and kind mice to sly foxes and hungry wolves-are fables as you've never seen them before! With clear, color-coded
typography and clever illustrations, this book "in two voices" uses traditional reading teaching techniques-alliteration, rhyme, and
repetition-to invite young children to read along with peers or with an adult.
Roken is een fuik, waar je, meestal als jongere, nietsvermoedend in zwemt. Te laat merk je dat je niet meer terug kunt. Alleen Carr
laat zien hoe die fuik in elkaar zit, zodat je er moeiteloos uit kunt zwemmen. Hij gebruikt geen trucjes of hulpmiddelen. Carr
ontrafelt slechts haarfijn de mechanismen die een roken doen roken. Wie dat eenmaal doorziet, merkt dat stoppen met roken heel
eenvoudig is, vanaf de eerste dag.
For use in schools and libraries only. Designed with budding readers in mind, each of these tales starring familiar nursery rhyme
characters is set in three columns with color-coded type as a script for two voices to read separately and together. By the creators
of You Read to Me, I'll Read to You: Very Short Fairy Tales to Read Together. Teacher's Guide available.
Heeft Tolstoj Anna Karenina echt beschreven? Heeft Melville ons ooit precies laten weten hoe Ismaël eruitzag? Of Faulkner zijn
personage Benjy Compson? De verzameling van versplinterde beelden in een boek – hier een sierlijk oor, daar een losgeraakte
krul, een zwierig opgezette hoed – en andere hints en aanwijzingen helpen ons lezers om een beeld van een personage of van de
setting te krijgen, zonder dat de schrijver het expliciet beschrijft. Sterker nog: dit is precies wat lezen zo leuk maakt. Aan de hand
van talloze voorbeelden uit de wereldliteratuur laat dit schitterende en rijk geïllustreerde boek zien hoe dit unieke visuele proces
van de lezer werkt. Peter Mendelsund is de huisontwerper van uitgeverij Alfred A. Knopf en voormalig pianist. Hij ontwierp
omslagen voor onder anderen Martin Amis, Stieg Larsson, David Mitchell en Kazuo Ishiguro. The Wall Street Journal heeft zijn
ontwerpen omschreven als ‘de herkenbaarste en meest beeldende boekomslagen in hedendaagse fictie’.

‘Thirty-five imaginative and humorous poems for an adult and a child to read aloud together. . . . The entertaining verses
are varied as to length, rhythm, and subject and are illustrated with harmoniously amusing drawings.’ —BL.
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.
Jojo Moyes is de bestsellerauteur van 'Voor jou' (Me Before You) en 'Een leven na jou' (After You). ‘Voor mij’ is het
derde boek met de onstuitbare Lou in de hoofdrol. In ‘Voor mij’ heeft Louisa Clark besloten de stap te wagen: ze is
alleen afgereisd naar New York, ervan overtuigd dat haar prille relatie met Sam dit avontuur zal overleven. In haar
nieuwe baan wordt ze meteen in het diepe gegooid, want het leven van haar werkgevers, de rijke familie Gopnik, speelt
zich af in de hoogste sociale kringen. Het geld en de luxe ten spijt blijkt hun leven niet bepaald een sprookje. Als Lou op
een society-event de charmante Joshua Ryan ontmoet, lijken heden en verleden door elkaar te gaan lopen. Lou’s hart
ligt in Engeland, maar intussen speelt haar leven zich af in New York. Het wordt steeds moeilijker om de kloof te
overbruggen. Zal Lou erin slagen om zichzelf niet te verliezen tussen deze twee werelden? ‘Heerlijk om weer een boek
te lezen over Lou Clark, een dierbare vriendin sinds ik ‘Voor jou’ las.’ Libelle ‘Lou blijft geweldig: opgewekt,
eigenzinnig, eerlijk en avontuurlijk gekleed.’ NBD Biblion
Bestseller Matilda is een fantastisch kinderboek van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin Blake. Matilda werd succesvol verfilmd door en met Danny DeVito. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen.
Matilda is briljant. Ze is een gevoelig meisje dat geweldig goed kan leren. Toen ze anderhalf was, kon Matilda al praten
als een volwassene, met drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf was, las ze boeken van wereldberoemde schrijvers als
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Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze vinden haar
maar lastig en dulden Matilda totdat ze haar het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het land, of liever nog
veel verder weg. Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme straffen voor haar ouders. En
als het hoofd van de school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken, ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand
anders kan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Each short, rhymed story invites two readers to read their own parts, and then read the passage in the central column
together, in a spooky collection filled with zombies, ghosts, and ghouls. Reprint. 50,000 first printing.
With type set in three columns and three colors for easy readability, each of the eight short fairy tales invites two readers
to read their own parts and then read the type in the center column together.
Creatieve blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Cameron’s everseller The Artist’s way. Creatieve
blokkades opheffen door de beproefde methode van Julia Camerons everseller. The Artist’s Way is het belangrijkste
boek over creativiteit. Miljoenen mensen hebben deze wereldwijde bestseller bestempeld als een onmisbare gids om een
creatief leven te leiden. Het boek is nog steeds net zo relevant als toen het voor het eerst verscheen, of misschien nog
wel relevanter; het is krachtig, prikkelend en inspirerend. In deze herziene editie blikt Julia Cameron terug op de invloed
die The Artist’s Way heeft gehad en beschrijft ze hoe het werk dat ze de laatste jaren heeft gedaan tot nieuwe inzichten
voor het creatieve proces heeft geleid. Deze editie van The Artist’s Way is uitgebreid, helemaal up-to-date en klaar voor
een nieuw decennium.
Join the fun as three familiar fairy tale characters take starring roles in this latest addition to the New York Times
bestselling series YOU READ TO ME, I'LL READ TO YOU. Designed with budding readers in mind, each of the tales is
set in three columns with color-coded type as a script for two voices to read separately and together. These tales with a
twist will delight and amuse young readers!
Jennifer Donnelly combineert romantiek, historie en spanning op meesterlijke wijze Londen, 1888. Fiona Finnegan woont
in een van de armoedige steegjes van East End, waar overdag kinderen spelen en ’s nachts dieven, prostituees en
dromers rondhangen. Ze werkt net als haar vader in de theefabriek van William Burton en droomt ervan om ooit samen
met haar grote liefde Joe Bristow een eigen theewinkeltje te kunnen openen. Fiona’s leven staat op z’n kop als haar
vader door een onverklaarbaar ongeluk in de fabriek sterft. Fiona vermoedt dat er opzet in het spel is en dat ook zij
gevaar loopt. Ze vlucht naar New York en werkt zich daar op naar de top van de Manhattanse theehandel. Ondanks haar
succes kan ze het verleden echter niet laten rusten. Ze keert terug naar Londen voor een gevaarlijke confrontatie met de
man die de dood van haar vader op zijn geweten heeft... De pers over de boeken van Jennifer Donnelly ‘Doordrenkt van
romantiek en authentieke details uit de tijdsperiode, zal dit boek alle fans van epische historische fictie enorm
aanspreken.’ Booklist ‘Genieten: zo veel pagina’s vol met romantiek, snode plannen, gedetailleerde achtergronden,
plottwists en cliffhangers.’ Publishers Weekly ‘Jennifer Donnelly heeft haar historische huiswerk goed gedaan.’ The
Washington Post
Een generaties omspannend verhaal over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan Korea, 1900.
Sunja, de veelgeprezen dochter van een arme maar trotse visser, valt voor een rijke vreemdeling aan de kust van haar
geboortedorp. Hij belooft haar gouden bergen, maar wanneer ze zwanger wordt en ontdekt dat haar minnaar elders een
gezin heeft, weigert ze zijn geld en bescherming. In plaats daarvan accepteert ze de hand van een jonge dominee, die
haar meeneemt naar Japan. Sunja’s beslissing om haar geboorteland de rug toe te keren en de machtige vader van
haar zoon af te wijzen, zet een reeks gebeurtenissen in gang die nog generaties lang na-echoot. Zo begint een grootse
doch intieme kroniek van een uitzonderlijke familie, verbannen uit hun thuisland Korea en in de ban van het
meedogenloze voortschrijden van de geschiedenis. De pers over Pachinko ‘Een kruising tussen een dickensiaanse,
sociaal geëngageerde historische roman én een klassiek immigrantendrama. Ouderwets meeslepend voor-deopenhaard-proza.’ Het Parool ‘Met meesterlijke vertelkunst zit ze haar veelal tragische personages dicht op de huid. Dit
realistische drama smeult nog lang na.’ HUMO ‘Een meeslepend, klassiek familie-epos dat tegelijk een bespiegeling is
over de offers die immigranten brengen om elders een thuis op te bouwen.’ De Morgen ‘Deze dikke, verslavende pil
gaat over een onbekende wereld vol schaamte, schuld en opmerkelijke karakters die je bij blijven.’ Zin ‘Deze generaties
omspannende kroniek over een Koreaanse familie die een nieuw leven opbouwt in Japan staat hoog op mijn lijstje.’
Lees Magazine ‘Een krachtig, episch verhaal dat je nog lang bijblijft.’ New York Times Book Review ‘Een prachtig
uitgewerkte, verslavende geschiedenis van het lijden en weer opbloeien van een Koreaanse familie in Japan.’ David
Mitchell ‘Pachinko is een absolute aanrader. Een episch verhaal en pageturner ineen. Ik ben diep onder de indruk van
dit boek.’ John Boyne ‘Duizelingwekkend. Een krachtige beschouwing over de offers die immigranten brengen om
elders in de wereld een thuis op te bouwen. Lee bewijst hiermee te behoren tot de beste auteurs ter wereld.’ Junot Díaz
‘Alsof Dickens of Tolstoj hebben geschreven over een twintigste-eeuwse familie in Japan. Min Jin Lee schrijft over alle
dingen die in goede romans horen te staan, maar ze stelt ook kwesties aan de orde die nog nooit eerder zo actueel
waren.’ Gary Shteyngart 'Pachinko kan zich in veel opzichten meten met het werk van grote negentiende-eeuwse
schrijvers, zoals Dickens, Eliot, Hardy en de Brontës.’ Harper's Bazaar ‘Min Jin Lee trakteert haar lezers op een epische
familiegeschiedenis en tegelijkertijd op een actueel verhaal over migranten. Niet voor niets werd dit boek bedolven onder
de goede recensies.’ Bibliotheek Zonnebeke ‘Een onthullende geschiedenis die zeer beslist het lezen waard is.’
Leeskost.nl ‘Min Jin Lee – grote kans dat je nog nooit van haar hebt gehoord. Dat gaat veranderen.’ Bookspotters.nl
"The play-based learning and individualized strategies in this practical book build on the wide range of literacy skills
present in the kindergarten classroom. This resource explores simple ways to use traditional learning centres to provide
children with real and authentic reasons to listen, speak, read, write, and view. Teachers will find a wealth of resources
for creating meaningful learning experiences, including: answers to often-asked questions; milestones to inform teaching
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Online Library You Read To Me Ill Read To You Very Short Fairy Tales To Read Together
instruction; activities and games for both individuals and groups, and literacy extensions that involve children with quality
literature, authentic artifacts, and recordings This highly readable book will support teachers as they move beyond
worksheets and nurture students on their journey to lifelong literacy."--Publisher.
Een rouwverwerkingsgroep helpt Lou haar leven weer op de rit te krijgen. Tot iemand uit Wills verleden haar leven
binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Jojo Moyes, de auteur van de hit ' Voor jou' (Me Before You)
schreef 'Een leven na jou' (After You). Na zes heftige maanden met Will geleefd te hebben, is Lou Clark is niet langer
een doorsneepersoon met een doorsneeleven. Maar als een bizar ongeluk haar dwingt terug bij haar familie in te
trekken, heeft ze het gevoel dat ze weer net zo vastgeroest zit als vóór Will haar wereld overhoophaalde. In een poging
zichzelf te dwingen uit haar veilige wereldje te stappen, meldt ze zich aan voor een groepscursus rouwverwerking. Haar
medecursisten – vooral de aantrekkelijke Sam – helpen haar een nieuw perspectief te vinden. Tot iemand uit Wills
verleden haar leven binnen stormt en opnieuw alles anders blijkt dan ze dacht. Kan Lou zich opnieuw uitvinden terwijl het
lijkt of de hele wereld zijn best doet om haarzelf, haar familie en Wills familie vast te houden in het verleden? Me Before
You (het verhaal wordt vergeleken met Intouchables) wordt verfilmd met in de hoofdrol Emilia Clarke (Game of Thrones).
"True Grit" is Charles Portis¿ beroemdste westernroman en vertelt het verhaal van Mattie Ross, die veertien jaar oud is
wanneer een lafaard genaamd Tom Chaney haar vader van achteren neerschiet in Fort Smith, Arkansas, en hem niet
alleen berooft van zijn leven, maar ook van zijn paard en honderdvijftig dollar. Mattie verlaat haar ouderlijk huis, met als
doel haar vader te wreken. Ze huurt de hardste en meest rücksichtlose marshal in die ze kan vinden, de eenogige
Rooster Cogburn, om Chaney, die zich schuilhoudt in een indianenreservaat, op te sporen. Het gehele boek wordt
verteld door de ogen van de tiener Mattie, maar de knipogen zijn duidelijk die van een volwassene. Daardoor komt het in
het boek aanwezige geweld nooit als een schok aan, maar wordt het terloops meegegeven (¿Op het politiebureau troffen
we twee agenten die met elkaar in gevecht waren, en dus niet beschikbaar bleken voor het verstrekken van
inlichtingen¿), als iets wat dagelijkse kost is, wat hoort bij het leven in het ¿wilde Westen¿. Toch verliest Charles Portis
nooit uit het oog dat een western voornamelijk op actie gericht moet zijn, en is de obligatoire shoot-out er dan ook eentje
die volledig aan de verwachtingen voldoet¿
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