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Veel liefs, Lara Jean Jenny Han 2017-08-31 Als je hoofd en je hart verschillende dingen zeggen, waar luister je dan naar? Het leven van Lara Jean loopt op rolletjes:
ze geniet van haar laatste jaar op de middelbare school, ze is smoorverliefd op haar vriendje Peter en haar vader gaat hertrouwen. Maar met het einde van het
schooljaar in zicht, komt er ook een einde aan haar zorgeloze leventje. Waar gaat ze studeren? Wat als haar relatie met Peter onder haar keuze lijdt?
Aftermath Chuck Wendig 2018-08-14 Aftermath is het eerste deel van een nieuwe trilogie en een direct vervolg op de originele Star Wars-trilogie van George Lucas.
Terwijl het Keizerrijk nog herstellende is van de nederlaag bij de Slag bij Endor, moet de Rebellenalliantie – nu de Nieuwe Republiek – snel actie ondernemen om te
voorkomen dat haar vijanden zich kunnen hergroeperen en terugslaan. Maar boven de afgelegen planeet Akiva ontvouwt zich een onheilspellend machtsvertoon van
de vijand. Op een soloverkenningsmissie ziet piloot Wedge Antilles Keizerlijke Star Destroyers bijeenkomen als roofvogels om een prooi. Voordat hij echter verslag
kan uitbrengen bij de leiders van de Nieuwe Republiek wordt hij gevangengenomen. Ondertussen, op de oppervlakte van de planeet, is oud-rebel Norra Wexley
thuisgekomen – ze is moe van de oorlog, klaar om zich te herenigen met haar zoon en ze wil niets liever dan een nieuw leven opbouwen. Maar als Norra vervolgens
de noodoproep van Wedge ontvangt, beseft ze dat haar tijd als vrijheidsstrijder nog niet voorbij is. Wat ze zich echter niet realiseert, is hoe dichtbij de vijand is – of
hoe gevaarlijk haar nieuwe missie. Vastbesloten om de macht van het Keizerrijk te behouden, verzamelt de overgebleven elite zich op Akiva voor een geheime
conferentie om een tegenaanval voor te bereiden. Maar ze hebben niet gerekend op Norra en haar nieuwe bondgenoten – haar zoon, een technisch genie; een
Zabrakse premiejager; en een verstoten overloper van het Keizerrijk – die er alles aan zullen doen om de tirannieke heerschappij van het Keizerrijk eens en voor altijd
te beëindigen. ‘Star Wars: Aftermath onthult wat er gebeurt na Return of the Jedi uit 1983. En wat blijkt? De good guys moeten zich zorgen maken om veel meer dan
alleen het Keizerrijk...’ The Hollywood Reporter
Forthcoming Books Rose Arny 1992-10
Natalie s nieuwe begin Denise Hunter 2012-11-27 Natalie is pas gescheiden, omdat haar man haar heeft bedrogen. De scheiding heeft haar veel verdriet gedaan,
maar ze heeft haar leven als alleenstaande moeder van twee zoontjes en directeur van een pro-lifecentrum weer op de rails. Via haar werk komt ze in contact met
Linn, een negentien jarig meisje dat zwanger is, maar abortus overweegt. Natalie en Linn kunnen het goed met elkaar vinden en Natalie voelt zich verantwoordelijk
voor haar. Daarom nodigt ze Linn uit bij haar thuis. De band tussen Natalie en Linn wordt steeds hechter en na verloop van tijd vraagt Linn Natalie of zij haar kind na
de geboorte wil adopteren. Natalie aarzelt, maar stemt uiteindelijk toe. Pas later komt ze erachter wie Linn eigenlijk is en dan zit Natalie in een onvoorstelbaar lastig
parket. Maar is er dan nog een weg terug?
Een Feestmaal voor Kraaien George R.R. Martin 2015-03-13 Van George R.R. Martins Game of Thrones - in vertaling Het Lied van IJs en Vuur - werden wereldwijd
inmiddels 16 miljoen boeken verkocht. In het vijfde televisieseizoen, waarin onder andere Michiel Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre)
spelen, is ook een rol weggelegd voor de Nederlandse Mishaël Abia Lopes Cardozo, die aan de zijde van Peter Dinklage (Tyrion) schittert. De Zeven Koninkrijken zijn
verdeeld... Met de dood van Robb Stark is de opstand van het noorden in één klap een halt toegeroepen. Stannis en zijn leger zijn noodgedwongen ingetrokken bij de

Nachtwacht. Achter de Muur loert echter een onheilspellende vijand... En op de IJzerlanden heeft een nieuwe, wrede koning de plaats ingenomen van Balon
Grauwvreugd. In het zuiden is Koningslanding nog altijd niet hersteld van de dood van de monsterlijke kindkoning Joffry en diens grootvader, Tywin Lannister. Cersei
heeft de IJzeren Troon in haar macht, maar het is de vraag voor hoelang. De schulden van het rijk lopen op, en oude en nieuwe vijanden dienen zich aan...
In de ban van de ring John Ronald Reuel Tolkien 2011
Fangirl Rainbow Rowell 2014-06-04 Cath is fan van Simon Snow, maar zo zijn er wel meer. Het enige verschil is dat een Simon Snow-fan zijn voor Cath net zo veel
betekent als kunnen ademen voor de rest van de mensheid. Als Cath niet over Simon Snow leest, in boeken waarin hij de hoofdpersoon is of op forums, dan schrijft
ze fanfictie of verkleedt ze zich als een van de personages uit de films.Tot nu toe was haar tweelingzus Wren net zo gek op Simon Snow, maar nu ze gaan studeren
is het fangirlen er voor Wren wel een beetje af. Cath zal nu dus alleen door haar veelal fictieve leven moeten gaan. Maar is ze daar wel klaar voor? Haar nieuwe
kamergenoot Reagan is in ieder geval vastbesloten om Cath een handje te helpen. Samen trekken ze ten strijde tegen veeleisende docenten, manische ouders en
sluimerende verliefdheden en komt Cath erachter dat nerd zijn eigenlijk wel heel cool is.
Verdriet, dood en geloof Clive Staples Lewis 1989 Dagboeknotities van de bekende Engelse auteur (1898-1963) waarin hij het rouwproces beschrijft na het overlijden
van zijn vrouw.
Een nieuwe zomer, een nieuw begin Morgan Matson 2013-07-31 De 17-jarige Taylor is van plan haar zomer aan het zwembad door te brengen, maar dan hoort ze
dat haar vader nog maar enkele maanden te leven heeft. Hij wil de zomer met zijn gezin doorbrengen in hun huisje aan het meer, een plek waar ze in geen jaren zijn
geweest. De plek ook waar Taylor vijf jaar geleden haar eerste vriendje en haar beste vriendin heeft achtergelaten met het idee nooit meer terug te keren. Nu krijgt ze
ongewild een tweede kans met familie, met vrienden en in de liefde.
Erfgenaam van vuur Sarah J. Maas 2016-07-04 Celaena Sardothien heeft de gevechten op leven en dood overleefd, maar tegen een zeer hoge prijs. Hoewel ze niets
liever wil dan de dood van haar dierbare vriend wreken, moet ze aan een nieuwe reis beginnen om de strijd met haar duistere waarheid aan te gaan... Een waarheid
over haar erfenis die haar toekomst voorgoed kan veranderen. Ondertussen verzamelen haar vijanden zich aan de horizon met maar één doel: de inwoners van het
koninkrijk tot slavernij dwingen. Om ze te verslaan moet Celaena de kracht vinden om niet alleen haar eigen demonen te overwinnen, maar ook het kwaad dat op het
punt van uitbreken staat. Als ze wint wordt ze Adarlans grootste bedreiging – en zijn grootste vijand. De pers over de Glazen troon-boeken ‘Fans van epische fantasy
en sprookjes móéten dit gewoon lezen.’ USA Today ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’ Kirkus Reviews ‘Betoverend, opwindend en fantastisch
geschreven.’ Realm of Fiction ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
De vloek van de Titaan Rick Riordan 2011-10-07 Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze ontvoerd is. En nu is het de taak van Percy en zijn
vrienden om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze moeten haar vóór de zonnewende van de winter zien te vinden, want haar invloed op de Raad van Olympus kan
doorslaggevend zijn voor een belangrijke beslissing in de oorlog tegen de Titanen.
Gaten Louis Sachar 2010-10 Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke dag een groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit
zware werk iets te maken heeft met de avonturen van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
Record Research 1983
Pretty Little Liars dl 3 - Perfectie Sara Shepard 2012-09-13 Drie jaar geleden waren Spencer, Aria, Emily, Hanna en Alison de populairste meisjes op school. Op hun
Prada-schoenen paradeerden ze al roddelend door de gangen. Men keek tegen hen op, maar ze werden ook gehaat. Als Alison op mysterieuze wijze verdwijnt, zijn
de vriendinnen verdrietig, maar stiekem ook wel een beetje opgelucht. Maar nu probeert iemand hun perfecte leventjes te verpesten. Is Alison wel echt dood?
AAA North American Road Atlas 1997 American Automobile Association 1997 With annual revisions and a consumer money-back guarantee, this is the most reliable
atlas money can buy--with exclusive features no other atlas offers such as a driving time chart, same page indexing, tips on how to drive in the desert, and more.
Zeven minuten na middernacht Patrick Ness 2013-10-10 Het monster verscheen net na middernacht. Maar het is niet het monster dat Conor verwachtte, het monster
uit de nachtmerrie die hij bijna elke nacht heeft gehad sinds zijn moeder ziek werd. Die met de duisternis, de wind en het geschreeuw. Het monster uit zijn achtertuin
is anders. Oud. Wild. En hij wil het meest gevaarlijke van alles van Conor, hij wil de waarheid.
De ontdekking Harlan Coben 2019-03-12 ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Als zijn dochter Paige aan de drugs raakt en van huis wegloopt, doet Simon er
alles aan om haar te vinden. Zijn zoektocht voert hem naar een onderwereld vol drugs en criminaliteit. Dan blijkt dat Paige niet de enige verdwenen jongere is. Samen
met privédetective Elena Ramirez komt Simon op het spoor van een sekte-achtige organisatie: de Schitterende Waarheid. Kunnen Simon en Elena de schimmige

praktijken van de Schitterende Waarheid ontmaskeren? Zal hij zijn dochter levend terugzien? En waarom lijkt er een verband te bestaan tussen de sekte en zijn eigen
vrouw? De pers over de boeken van Harlan Coben ‘Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.’ Algemeen Dagblad ‘Een juweeltje van een thriller met verrassende
wendingen, goed opgebouwde spanning, humor, scherpe dialogen en een doortimmerd plot. Een echte aanrader.’ Nederlands Dagblad ‘Coben sleurt de lezer mee.’
Vrij Nederland
De donkere kroon Sarah J. Maas 2014-07-15 Het spannende en romantische vervolg op De glazen troon. In De donkere kroon raakt Celaena verstrikt in een
onontwarbare kluwen van liefde, macht en trouw. Celaena Sardothien mag dan de kampioen van de koning zijn geworden, haar trouw aan de kroon is nihil. Ze
balanceert op een levensgevaarlijk koord dat bij één verkeerde beweging kan breken. Dan blijken er nog meer duistere krachten aan het werk dan Celaena al
vermoedde en komt alles wat ze liefheeft in gevaar. Ze zal keuzes moeten maken: wie kan ze vertrouwen en wie is het waard om voor te vechten?
Spring maar achterop Sarah Dessen 2011-06-22 Auden, een stil en vroegwijs meisje, woont na de scheiding van haar ouders bij haar moeder. Om haar pijnlijke
jeugd te vergeten en om te kunnen voldoen aan haar moeders hoge verwachtingen heeft ze zich volledig op haar school gestort. Tot overmaat van ramp lijdt ze ook
nog eens aan slapeloosheid. Dan krijgt ze de kans om een zorgeloze zomer aan zee door te brengen bij haar vader en zijn nieuwe gezin. Een zomer die vol
verrassende wendingen blijkt te zitten en die Auden eindelijk een stukje van haar jeugd teruggeeft. Ze krijgt een baantje in een hippe kledingboetiek en leert eindelijk
de wereld kennen die ze zo heeft gemist: een meidenwereld vol vriendschap, meidenpraat en liefde. Ook ontmoet Auden haar soulmate Eli, een loner en voormalig
fietskampioen, die net als zij aan slapeloosheid lijdt. Hij neemt haar mee op nachtelijke tochten waarin de twee eenzame zielen steeds dichter tot elkaar komen.
Backpacker 2001-03 Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and enabling them to go more places and enjoy nature more often.
The authority on active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the only magazine whose editors personally test the hiking trails,
camping gear, and survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry honor recognizing design, feature and product innovation, has become
the gold standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
Wondersmid Jessica Townsend 2019-03-07 Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende
vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is inmiddels toegelaten tot het Wondergenootschap.
Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd
heeft... Morrigan is Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe vrienden keren zich tegen
haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige
Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al
vervlogen voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl
‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig
maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
Verkozen P.C. Cast 2012-06-18 Het leven is moeilijk als je zestien bent, je moeder getrouwd is met een loser van een stiefvader en je vriendje liever bier drinkt en
chilt met zijn maten. Maar het is lang niet zo moeilijk als Uitverkoren zijn. Als de zestienjarige Zoey wordt uitverkoren door een vampier weet ze dat haar leven
voorgoed zal veranderen: op haar voorhoofd verschijnt het teken van de vampiers en ze zal haar familie moeten verlaten om naar het Huis van de Nacht te gaan, een
school waar ze maar één vak kennen: hoe word ik een vampier. Er zit echter een addertje onder het gras: als je niet slaagt, sterf je...
Koningin van de schaduw Sarah J. Maas 2017-03-14 Fans van epische fantasy moeten dit gewoon lezen! Iedereen van wie Celaena Sardothien houdt is van haar
weggenomen. Toch dwingen de omstandigheden haar terug te keren naar Adarlan. Niet alleen voor wraak, maar ook om haar eigen koninkrijk te redden en de
schaduwen uit haar verleden het hoofd te bieden. Hiervoor heeft ze geaccepteerd dat ze Aelin Galathynius is, de rechtmatige koningin van Terassen. Maar voordat
ze de troon kan heroveren, moet ze vechten. Voor haar neef Aedion, een generaal die bereid is voor haar te sterven. Voor kroonprins Dorian, die vastzit in een
onmenselijke gevangenis. En ze vecht voor haar volk, dat nu in slavernij leeft in dienst van een brute koning en wacht op de glorieuze terugkeer van hun koningin.
Het vierde deel in de populaire de Glazen troon-serie neemt ons verder mee op Celaena’s epische reis en bouwt op naar een ontknoping die de wereld onder haar
voeten vandaan zal slaan. De pers over de Glazen troon-serie ‘Absoluut adembenemend.’ Young-adult.nl ‘Lezers zullen smachten naar meer van Sarah J. Maas.’
Kirkus Reviews ‘Perfecte fantasy voor fans van The Hunger Games.’ The Examiner
CMJ New Music Report 2002-03-04 CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and independent

and trend-forward retail sales. CMJ's trade publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude to larger success.
Sterrenkunde voor mensen met haast Neil DeGrasse Tyson 2018-01-31 Wat is ruimte, wat is tijd? En de mysterieuze donkere materie? Hoe passen wij binnen het
universum? Hoe past het universum in ons? Er is geen betere gids voor deze geestverruimende vragen dan Amerika's beroemdste astrofysicus en bestsellerauteur
Neil deGrasse Tyson. Maar tegenwoordig hebben we weinig tijd om over de kosmos na te denken. In Sterrenkunde voor mensen met haast brengt Tyson het
universum in hapklare brokken naar de aarde; kort en duidelijk, met sprankelende humor, in twaalf vlot geschreven hoofdstukken overal en altijd binnen handbereik.
Terwijl je 's ochtends je koffie zet, op de bus wacht, in de trein of een vliegtuig zit, voert Tyson je moeiteloos mee op een verrukkelijke reis door het heelal: van de Big
Bang naar zwarte gaten, van quarks tot kwantummechanica, en van de zoektocht naar planeten naar het leven in het universum.
De redding van Francesca Melina Marchetta 2006 Een tienermeisje begint net aan een nieuwe school als haar moeder in een langdurige depressie terecht komt.
De zee van monsters Rick Riordan 2012-08-29 Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die Kamp Halfbloed beschermen tegen
woeste monsters. Percy onderneemt samen met zijn vrienden een gevaarlijke reis over de Zee van Monsters op zoek naar het tegengif, maar de klok tikt en Percy
heeft maar enkele dagen de tijd...
Lam ter slachtbank Roald Dahl 2013-09-12 Lam ter slachtbank is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog zeventien andere spannende korte verhalen
over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een vrouw serveert een opmerkelijk gerecht aan een stel nietsvermoedende agenten.Roald Dahl, de alom
geprezen schrijver van Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met korte verhalen voor
volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de
grootmeester van het korte verhaal worden genoemd.
Schaduwheer - De Duistere Machten 2 Cassandra Clare 2018-01-15 Emma Carstairs heeft eindelijk de dood van haar ouders gewroken. Ze dacht dat ze hierdoor
rust zou krijgen, maar dat is niet het geval. Ze verlangt naar haar parabatai Julian, maar een relatie met hem brengt hen allebei in gevaar. Dus besluit ze zijn broer
Mark te daten. Maar die heeft ook zijn eigen problemen... De Onseelie-koning is de Koude Vrede ondertussen zat en wil niet langer aan de eisen van de
schaduwjagers toegeven. Gevangen tussen wetten van twee werelden moeten Emma, Julian en Mark een manier vinden om alles te verdedigen waar ze voor staan,
voor het te laat is...
Geheimen Erin Watt 2018-03-13 De Royals – Geheimen is het derde deel in de verslavende en passionele serie De Royals, vanNew York Times-bestsellerauteur
Erin Watt. Een vleugjeVijftig tinten grijs voor jongeren van 15 jaar en ouder. Ella heeft haar hart verloren aan Reed, de aantrekkelijke bad boy van de steenrijke
familie Royal. Ondanks al zijn rotstreken gelooft ze in hem. Maar zelfs voor overlever Ella zijn de problemen van Reed en zijn vier broers op zijn zachtst gezegd een
uitdaging. Reed gaat voor Ella door het vuur. Maar om zijn eigen leven en daarmee dat van Ella te redden, moet hij zijn dubieuze verleden achter zich zien te laten.
Kan hij dat? En lukt het hen om de geheimen van hun families voor eens en voor altijd te ontrafelen?
De Cirkel Dave Eggers 2013-10-30 ALLES WAT GEBEURT MOET OPENBAAR ZIJN Mae Holland kan haar geluk niet op als ze wordt aangenomen bij de Cirkel, het
machtigste internetbedrijf ter wereld. De persoonlijke e-mails van de gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer en aankopen zijn met elkaar verbonden door
een universeel besturingsprogramma. Het resultaat: iedereen heeft slechts één online identiteit. Een nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin is
aangebroken. PRIVACY IS DIEFSTAL Mae laat zich meeslepen door de energie van het bedrijf, de groepsactiviteiten en de feestjes, de oneindige mogelijkheden zelfs als ze het leven buiten de campus langzaam uit het oog verliest, een ontmoeting met een collega haar in verwarring brengt, en haar bijdrage aan de Cirkel
steeds meer openbaar wordt. GEHEIMEN ZIJN LEUGENS De Cirkel is een intelligente, geestige en spannende roman die vragen oproept over ons geheugen, onze
geschiedenis, privacy, democratie en de grenzen aan onze kennis van de wereld.
Midnight Sun Stephenie Meyer 2020-08-04 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. Het
langverwachte nieuwe boek van Stephenie Meyer – Twilight is terug! Toen Edward Cullen en Bella Swan elkaar ontmoetten in Twilight werd er een iconisch
liefdesverhaal geboren. Maar tot nu toe hebben fans alleen Bella's kant van het verhaal gelezen. Eindelijk kunnen lezers nu ook Edwards versie van het verhaal
lezen. Dit onvergetelijke verhaal, verteld vanuit Edwards perspectief, krijgt een nieuwe en donkere wending. De ontmoeting met Bella is de meest zenuwslopende en
intrigerende gebeurtenis die hij in zijn jaren als vampier heeft meegemaakt. Hoe meer fascinerende details we leren over Edwards verleden en de complexiteit van
zijn gedachten, hoe meer we begrijpen waarom dit de meest bepalende strijd van zijn leven is. Hoe kan hij zijn hart volgen als dit betekent dat hij Bella in gevaar kan

brengen? In Midnight Sun neemt Stephenie Meyer ons mee terug naar een wereld die miljoenen lezers heeft geboeid, en nog altijd boeit, en brengt ons een nieuwe
epische roman over de verwoestende gevolgen van onsterfelijke liefde. Lees de hele serie! Twilight Nieuwe maan Eclips Morgenrood
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van
Mandela, door Mandela.
Anna & de French kiss Stephanie Perkins 2015-04-15 Een heerlijk meidenverhaal in romantisch Parijs Anna kijkt erg uit naar haar laatste jaar op school in Atlanta,
waar ze een cool bijbaantje heeft, een lieve vriendin en waar haar secret crush opeens interesse in haar lijkt te hebben. Dan wordt ze door haar vader naar de
kostschool in Parijs gestuurd. Anna voelt zich eerst doodongelukkig, maar dat gevoel ebt gauw weg als ze Étienne St. Clair ontmoet. Étienne is charmant en heeft de
looks & de brains… en een vriendin. Maar in de Stad van de Liefde moeten wensen uit kunnen komen. Zal een jaar vol bijna-romantische ervaringen eindigen met de
felbegeerde French Kiss?
De Avond Voor Kerstmis Clement Clarke Moore 2006 De ouders van zes slapende kinderen zijn getuige van het bezoek dat de kerstman aan hun huis brengt.
Prentenboek met fraaie illustraties in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar
Als je het licht niet kunt zien Anthony Doerr 2015-01-07 Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met
haar vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten
naar het Bretonse Saint-Malo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op
in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in
Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen gewonnen. Hij
schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th
Century Fox. Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail 'Absoluut
betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The Times
Het betoverde land achter de kleerkast Clive Staples Lewis 2005 Prentvertelling met een bewerking van het verhaal over vier kinderen die via de kleerkast in het
toverland Narnia komen. Vanaf ca. 10 jaar.
Orthodoxie G.K. Chesterton 2017-01-28 Het autobiografische geloofsgetuigenis ‘Orthodoxie’ van de Engelse schrijver en essayistGilbert Keith Chesterton (18741936) heeft tot op de dag van vandaag vele lezers geraakt en geïnspireerd. Chesterton laat ons delen in zijn verwondering over het aloude christelijk geloof dat meer
dan andere religies blijkt aan te sluiten bij de werkelijkheid. ‘Ondanks al zijn persoonlijke eigenaardigheden slaagde hij erin het christelijk geloof met zoveel
spitsvondigheid, humor en intellectuele overtuigingskracht naar voren te brengen als niemand in de 20e eeuw dat gelukt is’ (Philip Yancey). In de boekenkast staat
Chesterton naast Augustinus, Pascal, C.S. Lewis en Bonhoeffer.
The choice (De keuze) Nicholas Sparks 2016-01-11 Travis Parker heeft alles wat hij maar kan wensen: een leuke baan, goede vrienden en een prachtig huis. Hij
geniet met volle teugen van het leven en is ervan overtuigd dat een relatie hem alleen maar in de weg zou staan. Tot Gabby Holland naast hem komt wonen. Travis
doet zijn best contact met haar te krijgen, maar de mooie Gabby lijkt er niet van gediend. Ondanks al haar afwijzingen, en ondanks de aanwezigheid van Gabby’s
vriend, probeert Travis dicht bij haar te komen. Zijn koppige pogingen zijn het begin van een emotionele reis die geen van beiden had kunnen voorzien en hun
confronteert met de hartverscheurende vraag: hoe ver kan en mag je gaan in de hoop op liefde?
De mens en zijn symbolen Marie-Louise von Franz 1992 Introductie tot het werk van de Zwitserse psychiater (1875-1961).
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