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As recognized, adventure as capably as experience approximately lesson, amusement, as well as concurrence can be gotten by just checking out a books Prince Martin And The Thieves A Brave Boy A Valiant Knight And A Timeless Tale Of Courage And Compassion Full Color Art Edition The Prince
Martin Epic Volume 2 with it is not directly done, you could take even more re this life, re the world.
We offer you this proper as competently as easy habit to get those all. We come up with the money for Prince Martin And The Thieves A Brave Boy A Valiant Knight And A Timeless Tale Of Courage And Compassion Full Color Art Edition The Prince Martin Epic Volume 2 and numerous book collections
from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Prince Martin And The Thieves A Brave Boy A Valiant Knight And A Timeless Tale Of Courage And Compassion Full Color Art Edition The Prince Martin Epic Volume 2 that can be your partner.

Warcross Marie Lu 2017-10-04 Warcross van Marie Lu Stel je voor: een virtual reality-game die de hele wereld beheerst... Voor de miljoenen spelers die elke dag inloggen is Warcross niet zomaar een virtual reality-game. Het is een hype, een lifestyle - en een belangrijke bron van inkomsten voor spelers
over de hele wereld. Dat geldt ook voor hacker Emika, die als premiejager illegale gokkers opspoort. Als ze dringend geld nodig heeft, neemt Emika een groot risico door de internationale Warcross-kampioenschappen te hacken. Ongewild belandt ze midden in de game en ineens is ze wereldberoemd.
Emika is ervan overtuigd dat ze gearresteerd zal worden, maar tot haar verbazing wordt ze benaderd door Hideo Tanaka, de steenrijke bedenker van het spel. Hij wil haar inhuren om een hacker te traceren die het hele Warcross-imperium dreigt plat te leggen. Halsoverkop vertrekt Emika naar Tokyo, naar
Hideo's wereld van roem en rijkdom. Maar al snel raakt ze zelf verstrikt in een duister complot. Deze spannende scifi-thriller waarin werkelijkheid en virtual reality door elkaar lopen laat je niet meer los. Stap in de wereld van Warcross – een wereld die angstaanjagend dichtbij is.
Schaduwliefde Ruta Sepetys 2016-09-08 Heb jij je weleens afgevraagd hoeveel een mensenleven waard is? Die ochtend was mijn broertje niet meer waard dan een zakhorloge. Het is 1941 en de vijftienjarige Lina is toegelaten tot de kunstacademie. Maar eerst heeft ze nog een lange zomer voor zich,
waarin ze zich opmaakt voor haar eerste afspraakjes met jongens. Dan, op een nacht, valt de geheime Sovjet-politie haar huis binnen en wordt ze samen met haar moeder en broertje naar Siberië gedeporteerd. Haar vader wordt ter dood veroordeeld en komt in een gevangeniskamp terecht. Lina legt de
verhalen van haar familie en de andere kampbewoners vast in haar tekeningen. Onzeker over het lot van haar vader, neemt ze een moedig en gevaarlijk besluit: ze gebruikt haar tekeningen als geheime boodschap en smokkelt ze het kamp uit. Maar zullen die haar vader in het gevangeniskamp wel
bereiken? 'Dit boek beneemt je de adem vanaf de eerste pagina, verovert je hart elke keer opnieuw en laat je de wonderlijke kracht zien van de menselijke geest en het uithoudingsvermogen.' De Leesfabriek
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 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 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
Prince Martin and the Cave Bear Brandon Hale 2019-05-02 Prince Martin and his cousin, Princess Margaret, rescue a blind cave bear from the circus. With the help of friends, they try to take him home to Northland...where the colossal creatures are bad - and the Northmen are worse. Can the companions
navigate the perils of Northland to finish their quest? Read as a stand-alone or as Book 4 in the series.
Matrix Lauren Groff 2021-09-09 Een grootse roman over macht, geloof, compassie en liefde De zeventienjarige Marie de France wordt weggestuurd van het hof van Eleonora van Aquitanië omdat ze te ruw en te grof is voor het huwelijk of het hoofse leven. Tegen haar zin in reist ze af naar Engeland, waar
ze aangesteld wordt als priores van een vervallen abdij. Bij aankomst is Marie geschokt door de toestand van de nonnen, die honger lijden en een zwakke gezondheid hebben, maar gaandeweg vindt ze haar plaats in het dagelijks leven van het collectief. Haar verlangen naar haar familie, haar vaderland en
haar jeugdige passies maken plaats voor iets nieuws: een onvoorwaardelijke toewijding aan de zusters en een stellige overtuiging van haar goddelijke visioenen. Marie, geboren in een familie van vrouwelijke strijders en kruisvaarders, is vastberaden om een nieuwe koers in te slaan met de vrouwen die ze
nu leidt en beschermt. Maar is haar nieuw gevonden geloof sterk genoeg in een wereld die zo snel op beangstigende wijze verandert, een wereld die geen plaats lijkt te hebben voor mensen als Marie?
De geheime tuin Frances Hogdson Burnett 2019-03-06 Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’ fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal
komen, hadden ze gezegd, alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan zij
de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances Hodgson Burnett verscheen voor het eerst
in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud. Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en
verbeelding onopvallend lijken, maar magisch zijn.
Die eeuwige Egyptenaren / druk 1 Terry Deary 2013-06-28 Informatie over allerlei zaken uit de geschiedenis van het oude Egypte. Met zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 12 jaar.
Rose onder vuur Elizabeth Wein 2014-04-16 Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap
van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
Magier Raymond E. Feist 2012-08-23 Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te worden. Op een dag stuiten ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een manier hebben gevonden om door
een scheuring in de werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc een leerling-magiër is, groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel van Raymond E. Feists
Magiër, het begin van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.
Samen op het ijs Susan Wiggs 2021-09-23 De Avalon-serie 4: Samen op het ijs Gerechtigheid voor iedereen, overal ter wereld... dat is waar juriste Sophie Bellamy voor vecht met haar werk bij het Internationaal Strafhof. Maar terwijl ze dat doet, glipt haar huwelijk haar door de vingers. Ze mag dan
succesvol zijn, ze is ook eenzaam. Noah Shepherd wil niets liever dan een gezin stichten, maar welke vrouw zit te wachten op een leven met een plattelandsdierenarts? Dan ontdekt hij tijdens een sneeuwstorm opeens een van de weg geraakte auto, met daarin een bloedmooie mysterieuze vrouw. Hoewel
ze een totaal verschillende achtergrond hebben, worden Noah en Sophie verliefd op elkaar, en lijkt er een mooie toekomst voor hen te liggen. Tot Sophie iets ontdekt wat haar ernstig aan het twijfelen brengt...
Horowitz horror Anthony Horowitz 2003 Veertien griezelverhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
Sneeuw als as Sara Raasch 2017-01-10 Zestien jaar geleden werd het koninkrijk Winter onder de voet gelopen door de kwaadaardige koning Angra. De Winterianen werden tot slaaf gemaakt en hun magie werd hun afgenomen. Alle hoop is nu gevestigd op de acht mensen die wisten te ontsnappen en
sindsdien op de vlucht zijn. Meira was nog maar een baby toen Winter werd aangevallen en kent alleen het leven als vluchteling. De Winterianen zijn vastbesloten om hun rijk ooit terug te veroveren en ondernemen daarvoor gevaarlijke verkenningstochten, waarbij Meira tot haar frustratie nooit mee mag.
Dus wanneer ze iets opvangt over een antiek medaillon dat Winter zijn magie kan teruggeven, besluit ze er stiekem achteraan te gaan om zichzelf te bewijzen. 'Plot en schrijfstijl zijn voortreffelijk! Zeer aan te bevelen.' - School Library Journal 'Een nieuwe wereld, een spannend avontuur en een grote liefde...
alles in één groot episch fantasyverhaal.' - Booklist
zwaarden tegen draken George R.R. Martin 2016-10-26 Van George R.R. Martins Game of Thrones - in vertaling Het Lied van IJs en Vuur - werden wereldwijd 75 miljoen boeken verkocht. In de tv-serie van HBO, op het moment het best bekeken programma ter wereld, spelen onder andere Michiel
Huisman (Daario Naharis) en Carice van Houten (Melisandre) grote rollen. Terwijl Tyrions reis naar het oosten een onverwachte wending neemt, zet Daenerys haar voorgenomen huwelijk door. Quentyn Martel en Barristan Selmy hebben er zo hun twijfels over. Wanneer het spektakel dat ter ere van de
bruiloft is opgezet danig uit de hand loopt, proberen ze elk op hun eigen manier de gang van zaken te keren. Maar dan komen de draken in actie en wordt de situatie onvoorspelbaar. Bij de Muur, in Westeros, raakt opperbevelhebber Jon Sneeuw steeds meer in de problemen. Tegelijkertijd zwoegt koning
Stannis door de sneeuw richting Winterfel. Daar raken de gemoederen in toenemende mate verhit door verdachte sterfgevallen, ruziënde heren en personen die niet zijn zoals ze zich voordoen...
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle
eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren
verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Prince Martin and the Cave Bear Brandon Hale 2021-10-04 When a brave prince and his spirited princess cousin join a quest to rescue a blind bear cub, they discover that the bear's blindness might save them from fearsome raiders-and worse.
Een hoopvolle toekomst Karen Kingsbury 2020-01-15 Een ontroerend verhaal over pijn, geheimen, verbroken relaties en een liefde die zo sterk is dat het families weer samenbrengt. Josh kan niet veel goeddoen in de ogen van zijn ouders, maar slechts weinig mensen weten dat Josh een held is, die het
liefst verenigd wil worden met een dochter die hij nooit heeft ontmoet. Als het noodlot opnieuw toeslaat, ontdekt zijn naaste familie dat ze hem nooit echt hebben gekend. Wie kent Karen Kingsbury niet? Ze is de absolute nummer één van christelijke romanschrijvers in Amerika. Ze schreef onder meer de
bestseller 'Nooit te laat' en meer dan dertig andere aangrijpende romans. Ze won talloze prijzen en veel van haar boeken zijn verfilmd.
De leugens van Locke Lamora / druk 1 S. Lynch 2006-07-20
Prince Martin Wins His Sword Brandon Hale 2018-03-16 HIGH-STAKES ADVENTURE. RICH GRAYSCALE ILLUSTRATIONS. NARNIA MEETS OLD YELLER IN THIS UNFORGETTABLE DEBUT! This adventure's a throwback to simpler times. It appears to be prose-but it secretly rhymes. Kids can read to
themselves. They can read it aloud. It's about a young boy who is brave and unbowed. The kid goes on a quest, and when danger appears, he discovers true grit-and he conquers his fears. When the dust has all settled and Martin returns, he makes difficult choices and finally learns that it's not always easy
to do the right thing... But he makes it back home to his father, the King. When his quest is complete and brave deeds have been done, he discovers at last that his sword has been won! Black and white illustrations explode off the page-a feast for the eyes, irrespective of age. There's adventure
aplenty...and frightening foes. There is also a knight-and he follows his nose, sniffing out those in danger to serve and protect. But this boldest of knights isn't whom you'd expect... There's much more than just action and marvelous art: there's a moral embedded to enter the heart and the mind of your child.
It will challenge and thrill. This book won't be forgotten like other ones will. And the very best part? Martin makes a new friend! When kids finish this book, they won't want it to end. So bring joy to a child: buy a copy today!Come and meet the boy prince-and the knight named Sir Ray...
De 24 wetten van het verleiden Robert Greene 2004 Beschrijving van een succesvolle verleidingsstrategie aan de hand van vele voorbeelden uit de geschiedenis en literatuur.
Brieven aan de duisternis Brigid Kemmerer 2017-06-20 Ik zou net zo goed brieven aan de duisternis kunnen schrijven en een antwoord verwachten. Ik weet niet eens wie je bent, maar ik heb het gevoel dat ik je begrijp. Ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. Juliet laat brieven achter op het graf van haar
moeder. Declan werkt op het kerkhof vanwege een taakstraf. Wanneer hij een van Juliets brieven vindt, ontstaat een bijzondere briefwisseling, die zich al snel uitbreidt naar mail en app. Op papier en beeldscherm vertellen Juliet en Declan elkaar alles, denkend dat ze elkaar nog nooit ontmoet hebben. Ze
zitten echter op dezelfde middelbare school. Wat doe je als de enige persoon die je echt volledig vertrouwt niet is wie je dacht dat hij was?
Zout van de zee Ruta Sepetys 2016-03-25 Meeslepende roman over drie moedige jongeren. Geïnspireerd op een waargebeurd drama ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee van Ruta Sepetys, bekend van Schaduwliefde, is een spannend en avontuurlijk op feiten berustend verhaal dat

zich afspeelt in de Tweede Wereldoorlog. Zout van de zee gaat over drie moedige jongeren aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, die met duizenden andere vluchtelingen op zoek zijn naar de vrijheid. Ze ontmoeten elkaar op weg naar een voormalig cruiseschip dat hen in veiligheid moet brengen.
Hoewel ze door de oorlog lijnrecht tegenover elkaar staan, moeten ze samenwerken om te overleven. Het wordt een race tegen de klok. Redden ze het om op tijd bij het schip te komen?
De twaalf koningen van Sharakhai Bradley P. Beaulieu 2017-05-22 De Twaalf Koningen van Sharakhai is het eerste deel van Bradley P. Beaulieus fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sharakhai, de grote stad van de woestijn, het middelpunt van commercie en cultuur, wordt al eeuwenlang
geregeerd door twaalf koningen – wreed, meedogenloos, machtig en onsterfelijk. Met hun leger van Zilversperen, hun elitegroep Klingmaagden en hun heilige beschermers, de angstaanjagende asirim, behouden de koningen hun positie als onbetwiste, onverslaanbare heren van de woestijn. Er is geen
hoop op vrijheid voor wie onder hun juk leven. Zo lijkt het althans, totdat Çeda, een dappere, jonge vrouw uit de westelijke sloppenwijken, de wet van de koningen negeert door naar buiten te gaan op de heilige nacht van Beth Zha’ir. Die nacht leert ze niet alleen meer over haar eigen afkomst, maar ontdekt
ze ook de verschrikkelijke waarheid achter de geschiedenis van de koningen. Samen kunnen die geheimen wellicht eindelijk de ijzeren greep van de koningen breken... dat is als ze haar niet eerst vinden. Bradley P. Beaulieu werd verliefd op fantasy vanaf het moment dat hij Tolkiens De Hobbit begon te
lezen op de lagere school. Hij begon zijn eerste fantasy-roman te schrijven op de universiteit. De Twaalf Koningen van Sharakhai is zijn vierde grote boek. ‘Verstandige lezers springen nu op deze trein, want de rit belooft adembenemend te worden.’ Robin Hobb, auteur van De Boeken van de Zieners
‘Exotisch, weelderig en ongelofelijk vermakelijk. Beaulieu heeft gedenkwaardige personages gecreëerd in zijn rijke fantasiewereld.’ Michael J. Sullivan, auteur van De Openbaringen van Riyria
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
Stranddagboek Emily Henry 2020-07-02 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 voorgoed vernadert. Maar er wordt niemand verliefd. Beloofd.
De Verhalen Robin Hobb 2012-02-13 Een sublieme verhalenbundel die onder meer nieuwe feiten onthult over de wereld van De Boeken van de Zieners en De Kronieken van de Wilde Regenlanden. Onder haar eigen naam, Megan Lindholm, liet ze al zien hoe goed ze schreef voor ze onder het
pseudoniem Robin Hobb wereldfaam vergaarde. Een greep uit de onderwerpen in deze bundel: bovennatuurlijke wezens, zwervers met een groot geheim en... dodelijke katten. De gevarieerde onderwerpkeuze geeft aan hoe hoog en breed het doek is waarop Megan Lindholm en haar alter ego Robin Hobb
hun verhalen penselen.
Prince Martin and the Pirates Brandon Hale 2021-09-18 When pirates capture a boy prince on the high seas, he discovers that his only hope might come from the sea itself!
Handboek van een summoner Taran Matharu 2018-10-02 Het geïllustreerde handboek bij de Summoner-serie! De summoner: iemand die demonen kan oproepen en emotioneel aan zich kan binden. In dit handboek voor summoners staat het verhaal van James Baker – het epische dagboek dat de held uit
de Summoner-serie, Fletcher, inspireerde. Inclusief een uitgebreide demonologie, een gids met de basisbeginselen van het oproepen en prachtige illustraties van Hominum. Een must have voor iedere Summoner-fan!
Sophie op de daken Katherine Rundell 2020-04-23 Gevierd kinderboekenschrijver Katherine Rundell verrast opnieuw met een prachtig en meeslepend verhaal over een meisje in het Parijs van de twintigste eeuw. Katherine Rundell, bekend van Feo en de wolven en De ontdekkingsreiziger, vertelt in Sophie
op de daken een meeslepend verhaal over familie en doorzettingsvermogen. Opnieuw een schitterende jeugdroman van een van de belangrijkste Britse kinderboekenauteurs van dit moment. Sophie overleefde als baby een schipbreuk en iedereen denkt dat ze wees is. Maar Sophie herinnert zich nog dat
haar moeder om hulp zwaaide toen Sophie in een cellokist in het Kanaal dreef. Volgens haar voogd is het bijna onmogelijk dat haar moeder nog leeft. Maar ‘bijna onmogelijk’ betekent ‘nog mogelijk’, vindt Sophie. Met de enige aanwijzing die ze heeft – het adres van de cellomaker – vlucht Sophie naar
Parijs. Daar krijgt ze hulp van Matteo en zijn ‘daklopers’, die in geheime plekken boven de stad wonen. Maar kunnen ze haar moeder vinden voordat Sophie wordt opgepakt door de autoriteiten? Of, nog belangrijker, voordat ze de hoop opgeeft? Katherine Rundells boeken zijn bekroond met grote literaire
prijzen, waaronder de Blue Peter Award, Costa Book Award en Waterstones Children’s Book Prize.
Ik woon in twee huizen Marian De Smet 2008 Nina (ik-figuur) heeft gescheiden ouders. Ze vertelt hoe het is om in twee huizen te wonen. Prentenboek met paginagrote, sfeervolle illustraties in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Heimwee naar een andere wereld Ottessa Moshfegh 2019-05-20 Er is iets onheilspellends aan de hand in de verhalen van Ottessa Moshfegh - iets dat haast een beetje gevaarlijk aanvoelt - terwijl ze tegelijkertijd ook betoverend zijn en je soms hardop aan het lachen maken. Haar personages zijn altijd op
een of andere manier onhandig; ze verlangen naar contact met anderen en proberen hun leven te beteren, elk op hun eigen manier, maar worden vaak gehinderd door verkeerde prikkels en existentiële onzekerheden. Heimwee naar een andere wereld is een masterclass in de variaties in zelfbedrog via een
breed scala aan personages die leven in onze huidige tijd. Maar het echt unieke aan haar vertelstem, de echte Moshfegh-ervaring, is de manier waarop ze het groteske en wanstaltige verlecht met tederheid en compassie. Het vlees is zwak, het hout is krom, mensen zijn wreed tegen elkaar, en stompzinnig,
en kwetsend. Maar soms openbaart schoonheid zich op vreemde plekken. En de duistere toon in deze verhalen is erg verfrissend. De lezer is in de handen van een auteur met een groot intellect, een groot hart die zich bedient van woedende uithalen en vlijmscherpe kleine speldenprikken. En die naald
raakt de gevoelige plek voordat we de prik zelfs maar voelen.
Rebel in de woestijn Alwyn Hamilton 2016-04-29 Rebel in de woestijn van Alwyn Hamilton is voor iedereen die genoten heeft van De Hongerspelen, De Kronieken van de Onderwereld, De selectie en Academicus Vampyrus: een verhaal vol romantiek en sterke personages. Rebel in de woestijn gaat over
een stoer meisje dat opgroeit in de woestijn en beter met pistolen dan jongens overweg kan. Vermomd als jongen doet ze mee aan een schietwedstrijd, maar voordat ze het weet is ze samen met een knappe, mysterieuze jongen op de vlucht en wordt ze achternagezeten door angstaanjagende djinns en
gewelddadige bandieten
De blauwe monnik Paul McCusker 2012-04-03 Een eeuwenoude ziekte, een hedendaagse pandemie... en alle hoop is gevestigd op iemand die al 350 jaar dood is. In 1666 stierf bijna elke inwoner van het Engelse plaatsje Eyam aan een vreselijke ziekte. Eeuwen later keert de ziekte terug, in gemuteerde
vorm, en gevaarlijker dan ooit. Elke dag komen er meer besmettingen, meer doden bij. De levens van miljoenen mensen liggen in de handen van de Time Scene Investigators, die de geschiedenis onderzoeken om hedendaagse ziekten te behandelen. McCusker en Larimore voeren de lezers mee in de
wereld van het medisch onderzoek en de farmaceutische industrie, in de actuele setting van een wereldbedreigende pandemie. Parallel daaraan loopt de17e-eeuwse huiveringwekkende geschiedenis van de blauwe monnik.
Huis van aarde & bloed Sarah J. Maas 2020-03-14 De nieuwe serie van wereldwijde bestsellerauteur Sarah J. Maas Crescent City is een bruisende, moderne stad waar mensen en magische wezens op gespannen voet met elkaar samenleven. De stad strekt zich uit in zeven districten, van het knusse
stadshart en chique woonwijken, tot duistere uithoeken en de beruchte markt waar van alles te koop is, van vers vlees tot smokkelwaar. In de stad maken vier huizen de dienst uit. Bryce Quinlan – half mens, half Fae – behoort tot het huis van aarde & bloed, net als alle andere mensen, dieren, heksen en
Fae. Samen met haar vrienden geniet ze volop van alles wat Crescent City te bieden heeft. Maar als de stad wordt getroffen door een wrede moord, komt er abrupt een einde aan haar zorgeloze leven. Bryce krijgt de opdracht de dader te ontmaskeren, samen met de beruchte huurmoordenaar Hunt Athalar.
Maar hun verwoede poging het mysterie op te lossen, zet meer in beweging dan ze lief is. De pers over de Glazen troon-serie ‘Een unieke combinatie van liefde, actie en personageontwikkelingen. Een waardige afsluiter van een van de populairste YA/fantasy-reeksen ooit.’ Hebban.nl ‘Wie begint kan niet
meer stoppen met lezen. Deze wereld slokt je op en laat je niet meer los.’ The Guardian ‘Epische fantasy in de stijl van In de ban van de ring en Game of Thrones.’ The Huffington Post
Windhaven George R.R. Martin 2013-04-09 George R.R. Martin is de auteur van het bestsellende fantasy-epos Het Lied van IJs en Vuur, waarop de razend populaire televisieserie Game of Thrones is gebaseerd. Wereldwijd werden er van deze legendarische reeks miljoenen boeken verkocht. Lisa Tuttle
maakte naam met haar werk als sciencefictionschrijver én als redacteur van vele prijswinnende anthologieën. Op de planeet Windhaven is het contact tussen de honderden kleine eilandjes waaruit de wereld bestaat schaars. De onrustige zeeën vol gevaarlijke monsters maken het schepen onmogelijk om
over te varen. Maar dan ontdekt de mens dat hij, met zelfgemaakte metalen vleugels, kan vliegen. Sindsdien trotseren zogeheten zilvervliegers met gevaar voor eigen leven de verraderlijke oceanen. Maris van Amberly is opgevoed door een vlieger en wil niets liever dan boven de eilanden van Windhaven
vliegen. Volgens de traditie gaan de vleugels echter naar haar stiefbroertje Col. Maris besluit hier tegenin te gaan en eist dat zilvervliegers voortaan worden gekozen op basis van hun talent, niet volgens het geboorterecht. Dit pakt helaas anders uit dan Maris had verwacht. `Het was niet de bedoeling om de
hele nacht op te blijven om Windhaven uit te lezen. Maar ik kon gewoon niet anders. Anne McCaffrey, auteur van De Drakenrijders van Pern
Prince Martin and the Thieves Brandon Hale 2018-03-15 EPIC ADVENTURE. STUNNING GRAYSCALE ILLUSTRATIONS.THE HOBBIT MEETS TREASURE ISLAND IN THIS "CLEVERLY WRITTEN" TALE. Captured by bandits! Could things get much worse for Prince Martin and Ray in this story in
verse? They're unarmed. They're tied up. No one knows they've been caught! These thieves are bad news. And their leader has got a most dastardly plan for the Prince and Sir Ray... They should never have entered the forest that day! Now they hang from two snares that are tied to a tree. But sometimes
things happen we cannot foresee... What if one act of kindness can alter events? What if payback is owed to Sir Ray and the Prince? There is rich grayscale art-quite a feast for the eyes-and an ending that comes as a shocking surprise... This adventure's got heart. It will thrill and inspire. When young kids
read this tale, they will surely aspire to be kind like the Prince and be bold like Sir Ray. BRING DELIGHT TO A CHILD-BUY A COPY TODAY!
De Fevre Dream George R.R. Martin 2013-09-25 George R.R. Martin, De Fevre Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft grote moeite werk te vinden als kapitein van een rivierstomer op de Mississippi. Als een rijke aristocraat hem onverwacht een lucratief aanbod doet, is Abner meteen op zijn hoede. De
reden? De spookachtig bleke Joshua York met zijn kille blik gaat er volledig aan voorbij dat Abners vloot op één boot na compleet is vergaan tijdens een ongewoon strenge winter. Het laat hem bovendien onverschillig dat hij zijn investering de komende tien jaar niet zal terugverdienen. Wat wel zijn redenen
zijn om de gevaarlijke Mississippi op te gaan, vertelt hij niet en de enige voorwaarde die hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag zonder vragen te stellen accepteert, hoe bizar, willekeurig of bevreemdend dat gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend akkoord, misschien tegen beter weten in. Pas
tijdens de eerste reis met de Fevre Dream dringt het langzaam maar zeker tot hem door dat hij een overeenkomst is aangegaan waarvan de afloop heel onzeker is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice Dagboek van een onsterfelijke. Dit is revolutionair werk.' Rocky Mountain News
Vogelvrij Angus Donald 2010-06-09 Robin Hood is de beruchtste bendeleider uit de geschiedenis. Hij is een charismatisch maar meedogenloos heerser die zijn legertje vogelvrijen met ijzeren hand regeert. Hij is de held van de lagere klassen, maar de prijs voor zijn bescherming is hoog: informanten
verliezen hun tong, verraders hun hoofd, en als er gevochten moet worden, dan dien je te komen. Alan Dale komt op jonge leeftijd als voortvluchtige dief in deze brute wereld terecht. Als hij wil overleven, moet hij een zwaard leren hanteren, een luit leren strelen, en zijn vingervlugheid verder ontwikkelen.
Maar bovenal moet Alan het vertrouwen van Robin Hood zien te winnen en te houden Dit is een oerspannende, puntje-van-je-stoel historische thriller die Hood eer aandoet. The Times
Bloed & Honing Shelby Mahurin 2021-05-18 Lou is haar heksenkring ontvlucht. Ze moet zo onopvallend mogelijk leven om niet de aandacht te trekken en vooral geen magie gebruiken, want in Cesarine worden heksen zoals zij zonder pardon op de brandstapel gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke huwelijk
met heksenjager Reid Diggory is het leven er niet makkelijker op geworden. Nu zitten zowel de heksenjagers van de kerk als de heksen hen op de hielen. Ze hebben bondgenoten nodig, maar wie wil hen nog helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder uit elkaar worden gedreven, lokt de lafhartige Morgane,
een heks die Lou beter kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk kat-en-muisspel. Is ontsnappen nog mogelijk?
Heer van de vliegen William Golding 2016-03-11 Nog altijd even opwindend en tot nadenken stemmend als toen het in 1954 verscheen, schept 'Heer van de vliegen' een gewelddadig, treff end beeld van de menselijke natuur, en wat er met deze gebeurt als de beschaving ten onder gaat. Een groep
schooljongens stort neer op een onbewoond eiland. Zonder ouders of ander volwassen toezicht moeten ze met elkaar samenwerken om te overleven, waar ze jammerlijk in falen. Hun strijd om het bestaan krijgt geleidelijk steeds meer barbaarse trekken. Heer van de vliegen werd bij verschijning met lof
overladen, maar commercieel succes bleef in eerste instantie uit. Geleidelijk aan werd het echter een cult-favoriet onder studenten en critici, en werd het vaak vergeleken met Salingers De vanger in het graan wat betreft invloed op de moderne literatuur.
Code Kathy Reichs 2013-06-11 Het derde deel in de spannende jeugdreeks met het nichtje van Temperance Brennan, alias Bones, in een van de hoofdrollen. De Viralen vinden een doos met daarin een ingewikkelde puzzel. Shelton ziet kans het raadsel te ontcijferen, maar die leidt alleen maar naar nog
meer aanwijzingen van de Gamemaster. Een tweede, nog belangrijker aanwijzing ligt binnen handbereik als de Viralen die uitdaging aan durven te gaan.Maar de jacht verandert al snel in een nachtmerrie. Als ze een tweede doos vinden, blijkt deze een nepbom te bevatten, en een angstaanjagend voorstel
van de Gamemaster. Ergens ligt een echte bom verborgen en de Viralen moeten alles op alles zetten in een adembenemende race tegen de klok.
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