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Arslan Roesakov, de ster van het Russische Kirovballet, helpt over te lopen naar het Westen. Er volgt een korte doch
vurige liefdesaffaire. Als Joan beseft dat ze qua talent niet eens in de schaduw van haar minnaar kan staan, verlaat ze
haar balletgezelschap en sticht ze met haar jeugdvriend Jacob een gezin. Ze verhuizen naar Californië, waar Joan
balletles gaat geven. Haar zoon Harry blijkt een uitzonderlijk talent en hij krijgt een aanstelling bij Joans vroegere
gezelschap in New York. Op dat toneel monden de gebeurtenissen langzaam maar zeker uit in een hartverscheurende, maar
onvermijdelijke ontknoping. Heen en weer springend door de tijd en in de beleving van diverse personages ontspint zich
een intrigerend en ontroerend verhaal over mensen die kunst in dit geval dans boven alles stellen, desnoods ten koste
van (slacht)offers op het persoonlijke vlak.
Ochtendlicht Sarah Rayner 2011-06-15 Zoals elke maandagochtend is het druk in de trein. Plotseling is er paniek. Een
man krijgt een hartaanval. Helaas komt de hulp te laat; tot verbijstering van de passagiers sterft het slachtoffer. De
levens van drie vrouwen veranderen abrupt door deze tragedie. Karen is de geschokte weduwe. Hoe moet zij het haar
kinderen vertellen? Haar beste vriendin Anna beseft nu dat ze dringend met haar partner moet praten over zijn
drankprobleem. De derde vrouw is Lou, die niet langer de waarheid over haar seksualiteit wil verhullen. De week na die
fatale treinreis worden Karen, Anna en Lou elkaars steun en toeverlaat.
Bloedzusters Jackson Pearce 2013-03-22 Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die haar hebben
verwond bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode mantel is Scarlett een
expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een
angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is. Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band
met haar zus langzaam verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze van een leven zonder
weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige vriend van Scarlett: Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met
zijn bijl. Maar verraad ze door de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een donker sprookje
met bloedstollende avonturen, moorddadige zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce studeerde Engels en
filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad.
Ze schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft
ze auditie gedaan voor het circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig gestoorde hond en een
licht loensende kat.
Eona Alison Goodman 2011-10-07 Daar waar macht is, is ook de meeste kans op verraad... Ooit was ze Eon, een meisje dat
haar leven waagde voor een droom. Nu is ze Eona en heeft het land haar nodig om de rechtmatige keizer op de troon te
krijgen. Tot haar afschuw moet ze een verbond sluiten met haar grootste vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft
in een handomdraai zou kunnen vernietigen.
Belevenissen van een buitenbeentje Andrea Portes 2016-07-12 Hoewel Anika bij het populaire groepje op school hoort,
voelt ze zich diep vanbinnen een buitenbeentje. Iets wat ze maar beter verborgen kan houden, want één misstap, en de
mooie maar berekenende Becky (bijgenaamd Darth Vader) zal haar leven tot een hel maken. Ze moet dus behoorlijk op haar
tellen passen, helemaal wanneer Logan, een mysterieuze jongen die resoluut wordt afgekeurd door Becky, belangstelling
voor haar heeft. Hoewel ze Logan steeds leuker gaat vinden, durft ze alleen maar stiekem met hem af te spreken. Pas als
de gebeurtenissen onvermijdelijk uitlopen op een tragedie, beseft Anika dat ze voor zichzelf én Logan had moeten
opkomen. 'Met haar geestige, charmante vertelstijl weet hoofdpersoon Anika de lezer onmiddellijk voor zich te winnen.'
- The New York Times 'Een memorabele heldin met een ontwapenend grappige vertelstijl.' - Publishers Weekly
Galgenveld John Sandford 2016-08-09 Op een mooie zomeravond heeft Layton Carlson jr. uit Red Wing, Minnesota eindelijk
eens geluk. Hij heeft de perfecte plek gevonden om alleen te zijn met zijn vriendinnetje: een afgelegen boerderij
midden tussen de maisvelden. Er is maar één probleem: de stank. Die is verschrikkelijk. Layton belt de lokale sheriff,
en als die op onderzoek uitgaat vindt hij een lijk in een watertank. En nog een, en nog een... Tegen de tijd dat Lucas
Davenport ter plaatse is, heeft de politie vijftien lichamen gevonden. En het einde is nog niet in zicht. De
slachtoffers blijken te zijn vermoord over een jarenlange periode. Elke zomer één moord, met de regelmaat van de klok.
Hoe kon dit gebeuren zonder dat iemand het ooit merkte? Eén ding is zeker: de moordenaar woont vlakbij. Het is
waarschijnlijk iemand die ze elke dag tegenkomen... br>
Rode maan Benjamin Percy 2013-08-29 Patrick Gamble is een gewone, verlegen jongen tot hij als enige een terroristische
aanslag overleeft. Vanaf dat moment is hij held en inspirator tegen wil en dank. Claire Forrester ontdekt pas hoe
bijzonder zij is als haar ouders voor haar ogen worden neergeschoten en ze moet vluchten voor haar leven. Altijd meende
ze een normaal leven te kunnen leiden, maar als weerwolven door het hele land in opstand komen wordt ze ongewild
betrokken bij de zaak. Terwijl om hen heen de wereld onherkenbaar verandert en de kwade machten steeds sterker worden,
zullen de levens van deze twee jonge mensen voor altijd met elkaar verbonden zijn.
The Family Unit Laurence Klavan 2014-08-19 “Wonderfully strange tales―cunningly written―eerie and satiric by turn” from
the Edgar Award–winning author of The Cutting Room (David Greenspan, five-time Obie Award–winning author). The Family
Unit and Other Fantasies is a superb collection of darkly comic, largely fantastical stories set in our jittery,
polarized, increasingly impersonal age. Whether it’s the tale of a corporation that buys a man’s family; two mysterious
survivors of a superstorm who are given shelter by a gullible couple; an erotic adventure set during an urban terrorist
alert; or a nightmare in which a man sees his neighborhood being developed and disappearing at a truly alarming speed;
these stories are by turn funny and frightening, uncanny, and unnerving. “A masterful, unnervingly funny collection set
in a society with no place to hide: in other words, our own.” —Irina Reyn, award-winning author of Mother Country
“Laurence Klavan uncovers the places you didn’t know exist, the gaps between everyday life and existential horror,
where the disconnect between reality and the weird operates its quiet and subtle magic.” —Maxim Jakubowski, author and
editor of The Mammoth Book of Erotica “Disturbing, surprising, and unflinchingly intimate, Laurence Klavan’s stories
make the mundane bizarre and are absolutely engrossing.” —Danica Novgorodoff, author of The Undertaking of Lily Chen

Toen David zijn stem verloor Judith Vanistendael 2013-05-08 David heeft kanker; een verwoestende ziekte, niet alleen
voor hemzelf maar ook voor zijn familie. Dit verhaal begint op de kruising tussen leven en dood: Miriam bevalt van haar
eerste kind en hoort vlak daarna dat haar vader kanker heeft. Tamar, de jongste dochter van David, gaat op zoek naar
wat de dood precies betekent en hoe je een ziel levend kan houden. Paula kan het niet verkroppen dat haar man haar in
de steek laat. David wil vooral nog één mooie reis maken. Iedereen reageert op zijn eigen manier op de onontkoombare
dood van David. In Toen David zijn stem verloor zoekt Vanistendael een antwoord op de vraag hoe het voelt als het leven
een loopje met je neemt. Toen David zijn stem verloor is een verhaal dat onder je huid kruipt, vol herkenning van het
ongrijpbare.
Wat ik weet Julie Berry 2015-12-22 Na twee jaar spoorloos te zijn geweest, keert Judith terug naar Roswell Station.
Beschadigd als ze is kan ze niemand vertellen wat zij heeft doorstaan. De mensen in het broeierige kolonistenstadje
onder wie haar eigen moeder lijken trouwens niet eens te wíllen horen wat er met haar is gebeurd. Opgesloten in haar
stilte en door iedereen gemeden, leeft Judith haar treurige leven, terwijl ze haar zielenroerselen in een interne
monoloog toevertrouwt aan haar onbereikbare jeugdliefde Lucas. Dan breekt het onvermijdelijke moment aan waarop Judith
besluit voor zichzelf op te komen en de waarheid boven tafel te krijgen. Wat ik weet is een echte pageturner, maar dan
wel een die alle ruimte biedt aan prachtig, verstild proza. Het mysterie van Judiths verdwijning ontrafelt zich op
ingenieuze wijze, terwijl de lezer ondertussen wordt meegesleept in een liefdesverklaring die zijn weerga niet kent.
Een boek om je met huid en haar aan over te geven!
Gangsterland Tod Goldberg 2016-01-05 Sal Cupertine is een beruchte maffiamoordenaar in Chicago. De politie weet nooit
ook maar bij hem in de buurt te komen. Totdat hij zichzelf een keer verliest en drie undercover FBI-agenten vermoordt.
Sal stemt in met een wild plan om zijn huid te redden. Wat plastische chirurgie en een flinke studie later bestaat Sal
Cupertine bestaat niet meer. Hij is rabbijn David Cohen geworden, voorganger van een grote synagoge in Las Vegas. Hij
geniet van zijn nieuwe rol en citeert naar hartenlust uit de Thora, al slipt er wel eens een tekst van Bruce
Springsteen tussendoor. Maar de maffia van Las Vegas heeft grote plannen met de rabbijn. En de FBI-agent die op eigen
houtje achter hem aan zit, lijkt evenmin van plan Sal met rust te laten...
Een stralende toekomst Rebecca Makkai 2019-10-01 'Dit boek heeft mij echt geraakt. Verbijsterend en hoopvol.' DWDD
Boekenpanel Chicago, 1985. Yale werkt bij een museum en staat op het punt om een bijzondere collectie binnen te halen.
Maar terwijl zijn carrière een hoge vlucht neemt, woekert de aidsepidemie. Na de begrafenis van zijn goede vriend Nico
wordt Yales vriendenkring snel kleiner, totdat hij alleen Fiona, Nico's jongere zus, over heeft. Dertig jaar later gaat
Fiona in Parijs op zoek naar haar dochter die haar niet meer wil spreken. Daar logeert ze bij een vriend, die fotograaf
was in Chicago in de jaren 80 en wordt zo opnieuw geconfronteerd met de verwoestende effecten die de aidscrisis heeft
gehad op haar leven. De verhalen van Yale en Fiona komen op verrassende en ontroerende wijze samen in een onvergetelijk
slot. 'Een van de eerste romans die verslag doet van de aidsepidemie vanaf de uitbraak tot het heden. Een meeslepend
verhaal over het leven in rampzalige tijden.' The New York Times 'Een ijzersterk verhaal over vrienden die onder de
zwaarst mogelijke omstandigheden hun menselijkheid trachten te behouden.' People Magazine 'Een hartverscheurend verhaal
over liefde en verlies maar ook over diepe verbondenheid.' Oprah Magazine 'Buitengewoon aangrijpend, levendig en
hoopvol.' The Guardian
Vleugelslag Wally Lamb 2010-10-25 De sublieme roman van de auteur van Vergeef me en Walvismuziek In zijn roman
Vleugelslag onderzoekt Lamb hoe oorlog en geweld mensenlevens onherroepelijk doen ontsporen. Mythen, psychologie en een
familiegeschiedenis die vele generaties teruggaat, vormen de bouwstenen van deze roman. Wally Lamb heeft met dit boek
een literaire krachttoer geleverd, een meditatie over het menselijk tekort en tegelijkertijd een onverschrokken maar
liefdevolle karakterstudie - precies datgene wat zijn vele fans van hem verwachten. Als de 47-jarige docent Caelum
Quirk en zijn vrouw Maureen, een schoolverpleegster, naar Colorado verhuizen, komen ze beiden op dezelfde middelbare
school te werken. In 1999 keert Caelum voor een paar dagen terug naar zijn geboorteplaats Three Rivers, Connecticut, om
bij zijn stervende tante te zijn. Wanneer hij op een morgen de televisie aanzet, ziet hij beelden van hun school:
Columbine High School, waar zich op dat moment een drama afspeelt. En hij weet: zijn vrouw is die dag op de school aan
het werk. Maureen bevindt zich inderdaad in de school en is getuige van het bloedbad. Wonderbaarlijk genoeg overleeft
ze het drama, maar ze betaalt daarvoor een hoge tol: ze kan het trauma niet te boven komen. Caelum en Maureen
ontvluchten Colorado om op de familieboerderij in Three Rivers een illusie van veiligheid te hervinden. Terwijl Maureen
er alles aan doet om weer de oude te worden, stuit Caelum in een van de slaapkamers van het huis op oude dagboeken,
brieven en krantenknipsels. Het intrigerende verhaal dat zij vertellen omspant vijf generaties Quirks, vanaf de
Amerikaanse burgeroorlog tot Caelums eigen problematische jeugd. Stukje bij beetje reconstrueert Caelum het leven van
de vrouwen en mannen wier erfenis hij met zich meedraagt en hij ontdekt de schokkende waarheid over zijn eigen afkomst.
Lang begraven gevoelens van angst, boosheid, schuld en verdriet komen boven - maar leiden ook tot inzicht en tot hoop
voor de toekomst. Vleugelslag is een prikkelende en aangrijpende roman. Wally Lamb toont zich een virtuoos verteller
die dankzij een verscheidenheid aan stemmen en een bonte verzameling personages een beeld weet te geven van het mensdom
in al zijn facetten. De vorige twee boeken van Wally Lamb, Walvismuziek en Vergeef me, hebben veel lezers geraakt,
dankzij hun levendige verteltrant, groot psychologisch inzicht en bijtende humor. Een van de critici noemde Wally Lamb
een 'hedendaagse Dostojevski', wiens personages niet alleen worstelen met hun verleden, maar ook met een 'spottende,
sadistische God', in wie ze niet geloven, maar tot wie ze zich niettemin wenden in tijden van nood. (New York Times) '
In het begin was er Bob Meg Rosoff 2011-11-24 Stel je voor dat God een typische puber is. Hij is lui, slordig, met
zichzelf bezig, seksbelust, én staat op het punt Lucy te ontmoeten; het mooiste meisje op aarde. Helaas is het zo dat
altijd wanneer Bob verliefd wordt, er rampen volgen. Laten we bidden dat Bob niet verliefd wordt op Lucy.
Verbaas me Maggie Shipstead 2014-11-10 Verbaas me is het verhaal van Joan, een jonge Amerikaanse ballerina die in 1975
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Sense en Sensibility en Zeemonsters Jane Austen 2011-07-14 Een geestige en geslaagde interpretatie Jane Austen & Ben H.
Winters Sense & Sensibility & Zeemonsters Sense & Sensibility & Zeemonsters verrijkt de oorspronkelijke tekst van Jane
Austen met geheel nieuwe actiescènes vol gigantische kreeften, octopussen, tweehoofdige zeeslangen en andere
gedrochten! De gezusters Dashwood zijn hun huis uitgezet en zijn gedwongen te wonen op een mysterieus eiland vol woeste
wezens en duistere geheimen. Zullen de gezusters Dashwood zegevieren over gewetenloze schelmen om zo de ware te vinden?
Of zullen ze ten prooi vallen aan de tentakels van de wezens die hen belagen? De pers over Pride & Prejudice & Zombies:
`Pride & Prejudice & Zombies moet niet worden gezien als een vervanging van de klassieker, maar als een actualisering
van de klassieker. TOEF JAEGER, NRC HANDELSBLAD `Elk literair meesterwerk kan verbeterd kan worden door het toevoegen
van zombies. LEV GROSSMAN, TIME MAGAZINE oorspronkelijke titel Sense & Sensibility & Seamonsters Jane Austen is de
wereldberoemde auteur van de bestseller Pride & Prejudice en leefde aan het begin van de negentiende eeuw. Ben H.
Winters woont in Brooklyn.
Ghost world / druk 1 Daniel Clowes 1998
The jewel Amy Ewing 2016-10-20 Verkocht op een veiling aan een van de rijkste dames van het land... Dat overkomt
Violet. In het landhuis van de Hertogin wacht haar een leven vol luxe, maar ook gevangenschap en duistere plannen. De
nietsontziende Hertogin wil Violets bijzondere gave uitbuiten, tegen elke prijs. Violet moet ontsnappen voor het te
laat is. Dan blijkt dat haar beste vriendin Raven in gevaar is. Violet staat voor een onmogelijke keuze: moet ze Raven
redden of zichzelf?
Uitverkoren Carol Lynch Williams 2010-12-08 De dertienjarige Kyra is opgegroeid in een zeer geïsoleerde gemeenschap.
Haar vader heeft drie vrouwen, zijzelf heeft twintig broers en zussen, en er zijn zelfs nóg twee kinderen op komst.
Over haar leefomgeving heeft Kyra zich nooit iets afgevraagd. Totdat ze langzaamaan steeds meer in contact komt met de
buitenwereld. In het geheim bezoekt ze de Boekenbus om verboden boeken te lezen. En ze ontmoet Joshua, op wie ze
verliefd wordt, terwijl Kyra haar geliefde eigenlijk niet zelf mag kiezen. Als Kyra vervolgens moet trouwen met haar
zestigjarige oom die al zes vrouwen heeft staat Kyra voor een wanhopige keuze. Hierbij wordt ze geconfronteerd met
geweld en haar eigen angst om haar familie voor altijd te verliezen. Een krachtig en hartverscheurend boek over liefde
en hoop. Het schrijnende verhaal van een meisje dat worstelt om zichzelf en uiteindelijk de waarheid te vinden. Meg
Cabot
Het gewicht van bloed Laura McHugh 2014-08-07 De zeventienjarige Lucy Dane rouwt om de brute moord op haar vriendin
Cheri. Het lichaam van het meisje is een jaar na haar vermissing gevonden in een holle, dode boom. Als Lucy in een
verlaten caravan op het land van haar oom een kettinkje van Cheri vindt, is ze vastbesloten uit te zoeken wat er is
gebeurd. In het afgelegen stadje Henbane blijven geheimen niet lang verborgen en Lucys zoektocht leidt onverwacht ook
naar haar eigen verleden. Haar moeder is kort na haar geboorte spoorloos verdwenen, en al snel blijktdeze vermissing
onlosmakelijk verbonden met het lot van Cheri. Terwijl Lucy worstelt met angstige vermoedens over de schaduwkant van
Henbane probeert ze de gevaarlijke geheimen van haar familie te ontrafelen. Laura McHugh woont met haar gezin in
Missouri. Het gewicht van bloed is haar debuut en is persoonlijk door Karin Slaughter uitgekozen voor de Cargo-imprint
Slaughterhouse.
Alexander von Humboldt Danica Novgorodoff 2022-02-22 Budding botanists, growing geologists, and early explorers will
dive into this picture book biography about the father of ecology, Alexander von Humboldt. The captivating prose and
art from a New York Times bestselling illustrator will spark a passion for discovery and conservation in the youngest
readers. Whether sailing across the ocean, hiking through the jungle, or climbing the highest volcanic peaks,
everywhere Alexander went, he observed the land, animals, and culture. And where others saw differences, Alexander
spotted connections. Discover the incredible life of naturalist Alexander von Humboldt, whose explorations created the
basis for modern ecology, whose travels made him one of the most famous scientists of his day, and whose curiosities
have inspired generations of creative thinkers.
Comics Confidential Leonard S. Marcus 2016-09-27 A must-have collection for comics fans and creators everywhere, packed
with interviews and original comics by today’s foremost graphic novelists. Respected anthologist Leonard S. Marcus
turns his literary microscope to the world of comics, which has lately morphed and matured at a furious pace. Powerful
influences from manga to the movies to underground comix have influenced the thirteen artists and writers interviewed
in these pages to create their own word-and-picture narratives. Here are their moving, funny, inspirational stories:
true tales from the crucible of creative struggles that led each to become a master of one of today’s most vibrant art
forms. The book also contains an original graphic short on the common theme of “the city" from each of the artists, a
mini-comic set in a cityscape of their choosing—present-day, historical, or imaginary. Featuring interviews with: Harry
Bliss Catia Chien Geoffrey Hayes Kazu Kibuishi Hope Larson Danica Novgorodoff Matt Phelan Dave Roman Mark and Siena
Cherson Siegel James Sturm Sara Varon Gene Luen Yang
Promoting Great Reads to Improve Teen Reading: Core Connections with Booktalks and More Lucy Schall 2015-02-12 Support
current educational initiatives with a ready-to-use tool that will help you with selection, motivation, and skill
building relative to titles published within the last five years. • Helps librarians promote new fiction and nonfiction
to teens and to build literacy • Supports the new national and state standards through learning extensions • Offers
read-alikes for titles popular with teens • Features skill-building exercises • Includes selection criteria that speak
to appropriateness and appeal
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.
Het gesticht Madeleine Roux 2014-07-03 De zestienjarige Dan Crawford moet voor straf naar een speciale zomerschool om
zijn eindexamen te kunnen halen. Eigenlijk heeft Dan er best zin in: op zijn eigen school heeft hij geen vrienden en
wie weet wat voor mensen hij nu gaat ontmoeten. Al snel ontdekt hij dat het schoolgebouw een voormalig gesticht is waar
gestoorde criminelen werden opgesloten. Terwijl Dan en zijn nieuwe vrienden Abby en Jordan het duistere oude gebouw
onderzoeken, komen ze erachter dat het geen toeval is dat ze alle drie naar de school zijn gestuurd. Het gesticht is de
sleutel tot een angstaanjagend verleden, en sommige geheimen kunnen niet altijd verborgen blijven. Madeleine Roux is
geboren in Minnesota en woont nu in Louisiana. Haar zeer succesvolle blog Allison Hewitt Is Trapped is een unieke vorm
van fictie in feuilletonvorm. Het gesticht is haar eerste boek voor jongere lezers.
Zoon van de schaduwen Juliet Marillier 2017-02-24 Zoon van de Schaduwen is het tweede deel van Juliet Marilliers Zeven
Wateren-trilogie. In dit magische sprookje, in de Keltische schemering van het oude Ierland, ontspint zich een machtige
en betoverende geschiedenis. Diep verscholen in de Ierse bossen ligt het landgoed Zeven Wateren. Landbouw en veeteelt
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vormen de middelen van bestaan. Liadan, de dochter van Sorcha, raakt bij toeval in de ban van de mysterieuze
Beschilderde Man. Haar verhouding tot de Beschilderde Man is Liadan niet meteen duidelijk: is hij een vriend of een
vijand...
Not a Cat: a memoir Winter Miller 2022-03-22 A funny, expansive, affirming story with a powerful message of selfdetermination for young kids: No one can label us if we do not allow ourselves to be labeled. Our identities are ours
to choose and to live. Between his opening greeting and the bookend closing page on which he stalks away after taking
no questions, Gato wants to make one thing perfectly clear: Although he has four legs, two ears, and a long, long tail,
the word “cat” does not define him. His identity is his alone to describe and determine. With the help of Danica
Novgorodoff’s laugh-out-loud illustrations, he takes us on a tour of his adventures, accomplishments, and daily
activities that makes mincemeat of our first impressions. He wears a sweater and a leash, so is he a dog? He runs in
pastures, so is he a horse? He likes flowers, so is he a bee? He swims, so is he a duck? He has flown in airplanes and
ridden in subways, so is he a person? Maybe he’s all those things, but what he truly is, he wants us to know, is Gato.
To underline the story’s message of empowerment and self-identity, the back cover and backmatter include photos of the
real Gato (Winter Miller’s cat) doing everything he claims and more. Signs on walls, headlines in newspapers, New
Yorker cartoon homages, and sight gags on every page reward repeated readings and will make this book the first one
that parents reach for at bedtime.
De verloren prins Julie Kagawa 2015-09-29 Mijn naam is Ethan Chase. En of ik ooit mijn achttiende verjaardag zal halen,
is nog maar de vraag. Want ik zit dik in de problemen. Toen ik nog maar een kleuter was, werd ik ontvoerd door de fae
en meegenomen naar hun magische wereld vol vreemde en wrede wezens. Ik werd gered door Meghan, mijn zus, die nu
koningin is van het IJzerrijk. Sindsdien heb ik geprobeerd de fae te negeren en nóóit te laten merken dat ik ze kan
zien, want hoe minder je opvalt, hoe veiliger het is. Stom genoeg heb ik het verpest. Ik wíst gewoon dat ik me niet had
moeten bemoeien met de problemen van Todd, een half-phoeka, die zich de woede van de fae op de hals heeft gehaald. Nu
kan ik me niet meer afzijdig houden - helemaal niet nu een groot en lang vergeten gevaar almaar dichterbij komt... Maar
wat pas echt stom is, is dat ik verliefd ben geworden op Kenzie, het mooiste meisje van school, waardoor zij nu ook
groot gevaar loopt...
De koorts Megan Abbott 2014-01-10 In een Amerikaans stadje breekt paniek uit als een aantal jonge meiden plotseling
ziek wordt door een mysterieus virus. Deenie Nash ziet haar vriendin Lise voor haar ogen neervallen. Het gerucht doet
de ronde dat de omstreden inenting tegen het hpv-virus de boosdoener is. Als de ziekte zich steeds verder verspreidt,
proberen Deenie, haar vader en haar broer, hun zorgvuldig gekoesterde geheimen voor zich te houden.
De maîtresse Danielle Steel 2018-07-03 In de roman De maîtresse van Danielle Steel gaat het om de keuze tussen een
luxeleventje of de kans op echte liefde. In de roman De maîtresse van Danielle Steel gaat het om de keuze tussen een
luxeleventje of de kans op echte liefde. De hoofdpersoon is de beeldschone Natasha, die alles heeft wat haar hartje
begeert: kleding van Dior en Chanel, een verblijf op een enorme luxe jacht en diners aan de Middellandse Zee. Het enige
waar het haar aan ontbreekt is vrijheid. Theo Luca, een eigenzinnige jonge schilder, ziet haar aan de arm van
miljardair Vladimir Stanislas en krijgt Natasha niet uit zijn hoofd. Hij is dolverliefd. Maar wil zij wel weg van haar
luxe leven? En zal Vladimir haar ooit laten gaan?
Eenhoorn op rolletjes Dana Simpson 2020-08-11 Een Evi en eenhoorn-avontuur. Evi is beste vrienden met eenhoorn. En dus
loopt alles in Evi’s leven op rolletjes. Met narcisme (eenhoorn), sarcasme (Evi) en heel veel humor. Voor heel veel
leeftijden. Dit e-book is een ePub3-bestand, dus geschikt voor tablets en de meeste e-readers met een kleurenscherm
(niet geschikt voor zwart-wit e-readers). Controleer of uw apparaat dit bestandsformaat kan weergeven. Eenhoorn op
rolletjes is het tweede deel in de hilarische graphicnovelserie Evi en eenhoorn van Dana Simpson. Volledig in kleur,
voor meisjes met humor vanaf 8 jaar. Evi is nog steeds beste vrienden met eenhoorn. En dus zorgt eenhoorn dat alles in
Evi’s leven op rolletjes loopt, zoals alleen een eenhoorn dat kan. Met humor. Dit is de vriendschap waar iedereen over
wil lezen. Basisschoolproblemen en de worsteling om jezelf te zijn, maar dan vermengd met narcisme (eenhoorn) en
sarcasme (Evi). Deze serie is smullen voor heel veel leeftijden.
Alexander Von Humboldt Danica Novgorodoff 2022-02-22 Budding botanists, growing geologists, and early explorers will
dive into this picture book biography about the father of ecology, Alexander von Humboldt. The captivating prose and
art from a New York Times bestselling illustrator will spark a passion for discovery and conservation in the youngest
readers. Whether sailing across the ocean, hiking through the jungle, or climbing the highest volcanic peaks,
everywhere Alexander went, he observed the land, animals, and culture. And where others saw differences, Alexander
spotted connections. Discover the incredible life of naturalist Alexander von Humboldt, whose explorations created the
basis for modern ecology, whose travels made him one of the most famous scientists of his day, and whose curiosities
have inspired generations of creative thinkers.
De leestip Shelly King 2015-03-06 Als Maggie Duprés haar baan bij een groot bedrijf verliest, vreest ze dat ze weer bij
haar moeder zal moeten intrekken. Gelukkig vindt ze al gauw weer werk in een tweedehandsboekhandeltje, een baan die
haar op het lijf geschreven is.Tijdens het lezen van een antieke uitgave van Lady Chatterley’s Lover vindt ze de
betoverende liefdesverklaringen van twee geliefden die elkaar, zo lijkt het, nog nooit in het echt hebben ontmoet.
Maggie besluit op zoek te gaan naar deze Henry en Catherine om ze te verenigen én het boekwinkeltje te redden van de
ondergang. Haar avontuur brengt echter verwarrende en onvoorspelbare consequenties met zich mee...
De wintersoldaat Daniel Mason 2019-03-14 Wenen, 1914. Lucius is een tweeëntwintigjarige geneeskundestudent als Europa
in de greep raakt van de Eerste Wereldoorlog. Meegesleept door romantische verhalen over operaties op het slagveld
neemt hij dienst in het leger en rekent op een aanstelling bij een goedgeorganiseerd veldhospitaal. Maar als hij
aankomt in een gevorderde kerk ergens ver afgelegen in een dal in de Karpaten, treft hij een ijskoude, door tyfus
geteisterde buitenpost aan. Alle dokters zijn gevlucht; de enige achterblijver is een mysterieuze verpleegster, zuster
Margareta. Maar Lucius heeft nog nooit een scalpel gehanteerd. En terwijl de oorlog voortraast over het winterse
landschap, wordt hij verliefd op de vrouw van wie hij een primitief soort geneeskunde leert. Dan wordt er op een dag,
vanuit de sneeuw, een bewusteloze soldaat binnengedragen, wiens uniform is volgepakt met vreemde tekeningen. Hij lijkt
niet meer te redden, totdat Lucius een beslissing neemt die het leven van de dokter, de patiënt en de zuster voorgoed
zal veranderen. Van de vergulde balzalen in het keizerlijke Wenen tot de bevroren wouden van het Oostelijk front, van
armzalige operatiekamers tot slagvelden met woeste kozakken te paard: De wintersoldaat is een verhaal over oorlog en
geneeskunde, over loyaliteit, over liefde in turbulente tijden en, uiteindelijk, over de fouten die we begaan en de
zeldzame kansen die we krijgen om het goed te maken.
The Undertaking of Lily Chen Danica Novgorodoff 2014-03-25 "Fictional graphic novel telling a magical realist story set
in the world of the black market for deceased brides in China"-Spaar de spotvogels Harper Lee 1999 Het dagelijks leven in een klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een
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proces tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict, gezien door de ogen van twee kinderen.
Één leven Megan Rapinoe 2020-11-10 ‘Stap over je eigen schaduw. Wees meer, wees beter, wees groter, doe meer dan je
kunt.’ Dat is de boodschap van Megan Rapinoe, een van de meest getalenteerde atleten ter wereld. Met het Amerikaanse
vrouwenvoetbalelftal behaalde ze olympisch goud en won ze tweemaal een WK. Maar ook naast haar succes op het
voetbalveld is Rapinoe een grootheid. Ze is voorvechter van vrouwenrechten en drijvende kracht achter sociale
veranderingen. Ze strijdt voor gelijke behandeling en betaling, en voor lhbti-rechten. Deze fenomenale atleet met een
groot rechtvaardigheidsgevoel schreef een autobiografie voor iedereen die van sport houdt of een rechtvaardiger wereld
nastreeft. Of allebei.
This Is How You Die Matthew Bennardo 2013-07-16 If a machine could predict how you would die, would you want to know?
This is the tantalizing premise of This Is How You Die, the brilliant follow-up anthology to the self-published
bestseller, Machine of Death. THIS IS HOW YOU DIE Stories of the Inscrutable, Infallible, Inescapable Machine of Death
The machines started popping up around the world. The offer was tempting: with a simple blood test, anyone could know
how they would die. But the machines didn't give dates or specific circumstances-just a single word or phrase. DROWNED,
CANCER, OLD AGE, CHOKED ON A HANDFUL OF POPCORN. And though the predictions were always accurate, they were also often
frustratingly vague. OLD AGE, it turned out, could mean either dying of natural causes, or being shot by an elderly,
bedridden man in a botched home invasion. The machines held onto that old-world sense of irony in death: you can know
how it's going to happen, but you'll still be surprised when it does. This addictive anthology--sinister, witty,
existential, and fascinating--collects the best of the thousands of story submissions the editors received in the wake
of the success of the first volume, and exceeds the first in every way.
Sterrenstof Krystal Sutherland 2016-10-20 Henry is nooit verliefd geweest. Tot Grace aan het begin van het examenjaar
bij hem op school komt. Grace is vreemd. Ze draagt jongenskleren. Ze loopt met een kruk. Ze zegt nee tegen het
hoofdredacteurschap van de schoolkrant, waar Henry al jaren van droomt. Het is overduidelijk dat Grace een groot
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verdriet met zich meedraagt. En toch. Henry wordt verliefd op haar. Tot over zijn oren, met open ogen, met alle kans op
een gebroken hart. Want als je geen risico durft te nemen voor de liefde van je leven... wanneer dan wel?
Dans met mij Jean Kwok 2014-07-02 Charlie Wong is de dochter van een straatarme noedelmaker en een mooie prima
ballerina. Als haar moeder op jonge leeftijd overlijdt, vervalt het gezin in armoede. Charlie kan niet langer naar
school en moet meehelpen de kost te verdienen, maar kan geen ander werk vinden dan een miserabel afwasbaantje in een
Chinees restaurant. Daar werkt ze dag en nacht, zeven dagen per week, want ze is vastbesloten haar jongere zusje een
betere toekomst te geven. Dan komt er een uitgelezen kans op haar pad: ze kan aan de slag als receptioniste bij een van
de beste dansstudio’s in uptown New York. Ze is geïntimideerd door de mooie, getalenteerde dansers en de rijke
studenten, maar thuis kan ze er niets over vertellen. Haar traditionele vader wantrouwt alles wat westers is, en zou
haar zeker dwingen ontslag te nemen. Als Charlie het danstalent van haar moeder blijkt te hebben geërfd, groeit haar
zelfvertrouwen en voor het eerst in tijden geniet ze weer van het leven. Tot haar zusje ernstig ziek wordt. Charlie zal
moeten beslissen waar haar hart ligt: bij haar familie of bij haar eigen toekomst...
Voetafdrukken David Farrier 2020-10-20 In ‘Voetafdrukken’ neemt David Farrier onder de loep wat voor fossielen wij
achter zullen laten. Wat blijft er over van onze huidige leefomgeving en de spullen van ons dagelijks leven? Hoe ziet
de wereld van de toekomst eruit, over tienduizend jaar? Of tien miljoen jaar? Het Antropoceen laat overal zijn sporen
na: in de lucht, de oceanen en op het land. Resten van steden, wegen en bruggen zullen als sporenfossielen in de diepe
tijd opduiken. Maar ook nutteloos plastic in de oceaan en kernafval opgeborgen in aardlagen zijn niet zomaar weg. Zelfs
de CO2 die we de afgelopen honderd jaar hebben uitgestoten zit nog honderdduizend jaar in de atmosfeer. De fossielen
van de toekomst vertellen ons veel over hoe we leven in het nu. In ‘Voetafdrukken’ worden we uitgenodigd na te denken
over hoe wij herinnerd zullen worden in de mythen en verhalen van onze verre nazaten. David Farrier rekt de grenzen van
wat de mens vermag te verstaan op en verandert daarmee niet alleen ons tijdsbesef, maar ook onze blik op de wereld van
vandaag.
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