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Je hart speelt een hoofdrol in het leven van een gelukkig bestaan. Wanneer je afstemt op je hart, zul je in staat zijn angsten, depressies en verdriet om te buigen naar gevoelens van liefde, blijdschap en
geluk. Daarom is dit boek gevuld met foto's, teksten en oefeningen die helpen de stem van je hart weer te horen. Voor jezelf en ook voor je vrienden. Want in dit boek zijn je vrienden de sleutel tot je blijde
hart. Laat hen je hart vullen met liefde, blijdschap en geluk - een heel leven lang 'Mijn Blijde Hart' helpt je een boek te creAren dat je vult met de hartverwarmende boodschappen van deze vrienden om je te
herinneren aan wie je werkelijk bent: een pracht van een mens die niets dan liefde verdient en waar je niet anders dan uitzinnig van kunt houden En als dit boek dan door je dierbaren voltooid is, heb je een
geschenk voor het leven. Blader er doorheen en je ogen gaan stralen en je hart zal zingen. Kun jij dan je gevoelens van liefde, blijdschap en geluk nog de kop in drukken?
Een jonge vrouw vertrekt tijdens de economische crisis in de jaren '30 van de VS naar Rusland, als eerste van drie generaties Amerikaanse joden in Rusland.
Advocaten Lacy Stoltz en Hugo Hatch werken al bijna tien jaar voor de Board on Judicial Conduct, een overheidsdienst die het gedrag van rechters onderzoekt. In al die tijd hebben slechts twee zaken ertoe
geleid dat rechters uit hun ambt werden gezet, in beide gevallen vanwege onbekwaamheid. Maar dan wordt Lacy benaderd door Greg Myers, een advocaat die noodgedwongen een nieuwe identiteit heeft
aangenomen. Greg vertegenwoordigt slechts één cliënt, een man die een corruptiezaak aanhangig wil maken onder de Klokkenluiderswet van Florida. De zaak betreft een corrupte rechter die grote sommen
geld heeft verduisterd. Een rechter die in zee is gegaan met de beruchte Coast Mafia. Het is een zaak die de klokkenluider miljoenen dollars beloning zal opleveren. Voor de betrokken advocaten blijkt het
echter een levensgevaarlijke zaak te zijn...
Meisje met negen pruiken is het ontroerende en ontwapenende dagboek van een meisje dat op jonge leeftijd vecht tegen een dodelijke vorm van kanker. Sophie van der Stap schreef een aangrijpend verslag
over de 54 weken waarin ze chemotherapie onderging. Openhartig én met humor vertelt ze over doktersintriges en geroddel van zusters, kaal worden en wenkbrauwen stiften, daten en verliefd zijn op dokter
K, pruiken shoppen en dansen in nachtclubs, maar ook over de gewenning, haar onzekerheden, angsten en, onvermijdelijk, de dood. Haar negen pruiken geven haar elk een ander gevoel en een andere
persoonlijkheid, en helpen haar haar ziekte te overwinnen. Meisje met negen pruiken was een enorme bestseller in Nederland en Duitsland en zal ook verschijnen in het Frans, Italiaans en Portugees. Deze
nieuwe editie is voorzien van een nawoord van Sophie, waarin ze beschrijft wat haar genezing haar heeft gebracht. Meisje met negen pruiken is het debuut van Sophie van der Stap (Amsterdam, 1983). Ze
woont en werkt in Amsterdam. In 2008 verscheen haar tweede boek: Een blauwe vlinder zegt gedag, het langverwachte vervolg op Meisje met negen pruiken. Ze beschrijft het mooi, soms tussen neus en
lippen door, soms expliciet. het parool Sophie is amusant, uitdagend en brutaal. dagblad de limburger Ik raad dit boek aan, niet alleen omdat het heel aangrijpend is, maar ook omdat het mooi is geschreven
en soms zelfs grappig. elle van rijn, flair
Een aangrijpende pageturner over een verloren liefde Op een vroege zomerochtend, lang voordat de anderen wakker worden, duikt de vijftigjarige Elle Bishop in het ijskoude water van het meertje naast Het
papieren paleis, het zomerhuis waar ze al sinds haar jeugd elke vakantie doorbrengt. Elle is gelukkig getrouwd en heeft drie kinderen, maar deze ochtend is alles anders. De avond tevoren is ze tijdens het
diner weggeglipt met Jonas, al sinds hun kindertijd haar beste vriend. Terwijl hun partners binnen zitten te kletsen hebben Jonas en Elle voor het eerst van hun leven seks met elkaar. De volgende
vierentwintig uur zullen allesbepalend zijn voor Elle. Kiest ze voor het veilige bestaan dat ze zo zorgvuldig heeft opgebouwd? Of gooit ze alles overboord voor het leven met Jonas waar ze nooit eerder van
durfde te dromen? Gaandeweg dringen de herinneringen aan haar jeugd zich steeds meer aan haar op. Hoewel ze een afschuwelijk deel daarvan altijd zo goed mogelijk verborgen heeft gehouden, wordt Elle
nu gedwongen de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Het papieren paleis is een verrassende en aangrijpende pageturner over liefde, familie, en de fouten uit het verleden die altijd boven water komen.
Carrie van Stephen King is het bloedstollende verhaal over Carrie White, een buitenbeentje met een godsdienstwaanzinnige moeder, dat al twee keer werd verfilmd. Carrie heeft nooit de goede kleren aan, is
niet goed in spelletjes en is altijd de laatste die de grap begrijpt. En dus wordt ze het mikpunt van alle treiterijen. Maar Carrie is geen normaal meisje. Als ze wil, kan ze dingen laten bewegen met haar
gedachten. Het is een zonde, vindt haar moeder, daarom maakt ze het haar geheime spelletje. Ze kan knikkers laten dansen, kaarsen omgooien, deuren op slot doen. Dan komt uit onverwachte hoek een
vriendelijk gebaar. Een van de meisjes heeft spijt van haar aandeel aan de pesterijen en vraagt haar vriendje, een van de populaire jongens, om Carrie mee te vragen naar het schoolfeest. Dit valt in slechte
aarde bij de grootste pestkop van de klas die het Carrie niet gunt, en ze bedenkt een afschuwelijke wraakactie. Carries droom wordt werkelijkheid, om vervolgens op het hoogtepunt compleet aan
gruzelementen te vallen. Dan slaan bij Carrie alle stoppen door... Stephen King (1947) heeft meer dan tweehonderd verhalen op zijn naam staan, waaronder vijftig thriller- en fantasy-titels, alle wereldwijde
bestsellers. Zijn recentste boeken zijn Gevangen, 22-11-1963, Joyland, Dr. Sleep, Mr. Mercedes, De eerlijke vinder en De bazaar van boze dromen. Onlangs ontving King de National Medal of Arts, de
hoogste Amerikaanse onderscheiding voor kunstenaars. ‘Bloederig en angstaanjagend... je kan het niet neerleggen!’ Chicago Tribune ‘Staat garant voor koude rillingen.’ The New York Times
Al op jonge leeftijd raakt Aaron gedeeltelijk verlamd en vanaf dat moment moet hij vechten voor zijn zelfstandigheid. Wanneer hij Dorothy ontmoet, is het liefde op het eerste gezicht; zij is de enige die door
zijn handicap heen kijkt en ziet wie hij werkelijk is. Maar als Dorothy na een ongeval overlijdt, wordt Aarons geluk volledig weggevaagd. Dan ziet Aaron Dorothy plotseling weer op straat. Ze groet hem, slaat
een hoek om en verdwijnt uit het zicht. Daarna lijken ze elkaar steeds vaker te ontmoeten en dan praten ze over hun toekomst samen en hun dromen. Langzaam leert Aaron zijn verdriet te aanvaarden en
afscheid te nemen van zijn grote liefde.
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
Al is de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline is een emotionele, psychologische thriller voor iedereen die de boeken van Kristin Hannah verslindt. Op papier lijkt de nieuwe leraar Chris de ideale man, maar
alles aan hem is een leugen... Drie moeders, van wie hun zonen gezamenlijk in het sportteam op school zitten, raken verwikkeld in een sinistere plot als er een nieuwe leraar, Chris Brennan, op school komt
die niet is wie hij zegt te zijn. Maar iedereen blijkt geheimen te hebben, hoewel sommige dodelijker zijn dan andere... Plotwendingen en geheimen, intriges, spanning, familiedrama en zelfs een romance: Al is
de leugen nog zo snel van Lisa Scottoline heeft het allemaal. ‘Entertaining... Deze pageturner eindigt in een gewaagde achtervolging die het goed zou doen op het witte doek, en lezers zullen even
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verlangend uitzien naar de uitkomst van de broeiende romance als naar de afwikkeling van de razend spannende plot.’ Publishers Weekly
Het derde en laatste deel van de populaire Boonsboro Inn-trilogie Een ongecompliceerde los-vastrelatie is het beste van twee werelden... of toch niet? Het prachtige hotel staat al eeuwen in hartje Boonsboro.
Het heeft vreugde en verdriet gekend, oorlog en vrede, liefde en haat. Nu is het oud en moe en rijp voor de sloop. Maar dan wordt het gekocht door de familie Montgomery: drie broers, die samen een
aannemersbedrijf runnen, en hun excentrieke moeder. Zij willen het pand liefdevol opknappen en nieuw leven inblazen door er een bed & breakfast in te beginnen: de Boonsboro Inn. Ryder weet wel dat hij
niet de meest sociale Montgomery-broer is, maar dat zijn moeder zonder overleg Hope Beaumont als manager voor de bed & breakfast heeft aangenomen, ergert hem mateloos. Toch moet hij toegeven dat
ze gelijk had: Hope is efficiënt en toegewijd. En waanzinnig sexy. Wat hem betreft staat niets een ongecompliceerde, los-vastrelatie in de weg. Tot zijn verrassing is Hope het daar niet alleen mee eens, ze
blijkt zelfs nog beter in los-vast dan hij. Wat positief lijkt, tot hij merkt dat hij méér wil...
Den Haag is de Indische hoofdstad van Nederland. Dat was al zo tijdens de koloniale periode. Verlofgangers uit Indië streken neer in de buurt rond de departementen en zorgden voor een Indische sfeer.
Gebouwen, monumenten, straatnamen, buurten en kunstcollecties herinneren aan deze periode. Na de Indonesische onafhankelijkheid, toen veel Indische Nederlanders zich in de residentie vestigden, bleef
Den Haag de Indische hoofdstad. De Indische cultuur wordt hier levend gehouden door de jaarlijkse Pasar Malam Besar, Stichting Het Indisch Huis, tal van Indische verenigingen en in literatuur, muziek en
beeldende kunst van Indische Hagenaars. Allemaal getuigen van een bloeiende Indische cultuur en nieuwe generaties met Indische creativiteit. In deze bundel wordt in twaalf bijdragen gereflecteerd op het
Indische erfgoed en de Indische cultuur in Den Haag. Aan de orde komen De Gebouwde Omgeving, De Indische Muze en De Indische Mens. Elke bijdrage geeft een fascinerend beeld van de enorm
gevarieerde wisselwerking tussen het Indische en Den Haag. Dit boek maakt duidelijk hoezeer het 'artistieke en creatieve Indische' zich ook buiten de grenzen van Den Haag heeft doen gelden. Deze bundel
is uitgebracht ter gelegenheid van de manifestatie De Indische Zomer' die in 2005 in Den Haag plaatsvond.
In een sierlijke stijl en met een groot inlevingsvermogen schrijft de Nigeriaanse auteur Chimamanda Ngozi Adichie over Amerika en Afrika en over de band tussen mannen en vrouwen, ouders en kinderen. In
het beklemmende 'Een persoonlijke beleving' zoeken een christelijke vrouw en een arme moslima tijdens straatrellen dekking in een winkel. In 'Morgen is te ver' ontdekt een vrouw het verschrikkelijke geheim
achter de dood van haar broer. En in het titelverhaal wordt de eenzaamheid beschreven van een Nigeriaans meisje dat vol goede hoop naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, maar eenmaal aangekomen
moet vaststellen dat het land niet voldoet aan haar verwachtingen.
Persoonlijk verhaal van een Duitse vrouw die als klein meisje en later als puber jarenlang leefde temidden van de Fayu-stam op Nieuw-Guinea.
An Ozobot is a small robot designed to follow user-created paths. Through simple text written to foster creativity and problem solving, students will learn the art of innovation. Large, colorful images show
students how to complete activities. Additional tools, including a glossary and an index, help students learn new vocabulary and locate information.

Tessa heeft alles te verliezen. Hardin heeft niets te verliezen... behalve haar. Tessa wist dat Hardin wreed kon zijn, maar als haar een gerucht bereikt over de ware oorsprong van hun relatie,
slaat dat bij haar in als een bom. Is Hardin wel de diepzinnige, aandachtige jongen op wie Tessa verliefd werd, ondanks zijn boze buitenkant, of kent ze hem eigenlijk helemaal niet? Ze wou
dat ze hem gewoon kon verlaten. Maar zo simpel is het niet. Niet met de herinnering aan hun gepassioneerde nachten samen. Zijn verzengende aanrakingen. Zijn hongerige zoenen. Hardin
beseft maar al te goed dat hij een fout heeft gemaakt, misschien wel de grootste van zijn leven. Hij wil voor Tessa vechten, en voor hun liefde. Maar kan hij wel echt veranderen? Anna Todd
was altijd een gretige lezer van romantische boeken én een liefhebber van boy bands. Nu ze die twee passies kan combineren in de romantische After-serie - Hardin is geïnspireerd op Harry
Styles van One Direction - komt voor haar een droom uit.
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid heeft de planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen, maar het zonnestelsel vormt inmiddels
een dicht netwerk van koloniën. Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun
lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden ondertussen op een op drift geraakt
ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog in het universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een
schip van de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij ontdekt meer, véél meer
zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan van de complete mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde
professional. Dit is sf van het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' George R.R. Martin
Een 15-jarige prinses ontvlucht haar land per zeilschip om te ontkomen aan een gearrangeerd huwelijk.
17 Kay Scarpetta Kay Scarpetta is te gast in een praatprogramma op tv waar ze spreekt over de sensationele zaak van de vermiste, doodgewaande Hannah Starr. Wanneer ze na de
uitzending thuiskomt, ligt er een verdacht pakje op haar te wachten. Een bom? Deze levensbedreigende situatie staat niet op zichzelf: Scarpetta krijgt binnen de kortste keren te maken met
een beroemd acteur die van een seksueel misdrijf wordt beschuldigd en bovendien met de verdwijning van een mooie, puissant rijke vrouw, die ooit een duistere rol speelde in het leven van
Scarpetta's nichtje Lucy. Patricia Cornwell, die ooit haar carrière begon als misdaadverslaggeefster, is een van de meest gewaardeerde thrillerauteurs ter wereld. Haar serie over Scarpetta is
veelvuldig bekroond, onder meer met de Edgar Award en de Gold Dagger Award. De Scarpetta Factor is, na Scarpetta, de zeventiende Kay Scarpetta thriller: een uitzonderlijk spannende,
angstaanjagende thriller over 's werelds beroemdste patholoog-anatoom. www.patriciacornwell.com
Het is 3 mei 1664, de dag dat een achttienjarig meisje publiekelijk wordt gewurgd op de Dam in Amsterdam. Het is een evenement waar de halve stad voor uitloopt. Een schilder voelt geen
neiging te gaan kijken. Hij heeft zijn gedachten bij een doek waar hij die ochtend materiaal voor heeft gekocht: rode en gouden pigmenten. Later die dag hoort hij van zijn zoon de details over
de gruwelijke laatste minuten van het meisje. Margriet de Moor vertelt het spannende verhaal van Elsje Christiaens, een meisje uit Jutland dat in een barre winter besluit per boot naar
Amsterdam te reizen. Daardoorheen loopt het verhaal van de schilder en diens verdriet over zijn gestorven vrouw. In een lichte stijl beschrijft De Moor hoe gebeurtenissen uit zijn levensloop
op de dag van de terechtstelling met de lotgevallen van het meisje verstrengeld raken, uitmondend in een doodstille ontmoeting.
De wachtpost is de 25ste Jack Reacher-thriller van bestsellerauteur Lee Child. Hij schreef het samen met zijn broer Andrew Child. Jack Reacher stapt uit de bus in Nashville, Tennessee, op
zoek naar eten, een bed en wat goeie oude countrymuziek. Maar als hij vervolgens een groep muzikanten tegen het lijf loopt die zijn afgezet door een gewetenloze cafébaas, voelt hij zich
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genoodzaakt in te grijpen... Jack Reacher hoopt weer op het beste en houdt rekening met het ergste. De ‘uiterst verslavende serie’ volgens The New York Times gaat verder in teamverband.
Bestsellerauteur Lee Child schrijft vanaf nu samen met zijn broer Andrew Child. En dat belooft wat!
De nieuweling van Taran Matharu Het eerste deel in de Summoner-serie Als smidsleerling Fletcher ontdekt dat hij demonen uit een andere wereld kan oproepen, reist hij samen met zijn
demon Ignatius af naar de Vocans Academie. Daar worden leerlingsummoners getraind in het gebruik van hun magische gaven, om deze in te kunnen zetten in de oorlog tegen de vijandelijke
orks. Onder de leerlingen bevinden zich de kinderen van machtige edelen, die meer ervaren zijn in het omgaan met hun demonen en zich ver boven Fletcher en de andere burgerleerlingen
verheven voelen. Samen met zijn vrienden, de dwerg Othello en de elf Sylva, raakt Fletcher verzeild in een gevaarlijk machtsspel, dat een hoogtepunt bereikt als er aan het eind van het
eerste jaar moet worden gestreden om een machtige positie in de Raad van de Koning. Het lot van een heel koninkrijk ligt in zijn handen. Lees de hele Summoner-serie: Summoner 1 - De
nieuweling Summoner 2 - De edele Summoner 3 - De strijdmagiër Prequel - De outcast
Teaching and Learning in the 21st Century: Embracing the Fourth Industrial Revolution explores responsive and innovative pedagogies arising from findings of research and practitioner
experiences, globally. This book clarifies concepts and issues that surround teaching and learning for the 21st century.
Historisch overzicht van de culturele en politieke ontwikkelingen in Japan sedert de doorbreking van het isolement van dat land door de Amerikanen in 1853.
De vijftienjarige Nigeriaanse Kambili is de dochter van een rijke en fanatiek religieuze man die voor de buitenwereld de reputatie heeft van een filantroop. Maar hij regeert zijn gezin met harde
hand en het leven van Kambili wordt bepaald door zijn strenge regels. Tijdens een logeerpartij bij een vrijgevochten tante ontdekken zij en haar broer dat het ook anders kan: overal staan
boeken, heerlijke etensgeuren overheersen en gelach weerklinkt door het huis. Als ze naar hun vader terugkeren, escaleert de situatie binnen het gezin en Kambili moet alles op alles zetten
om haar familie bijeen te houden.
The Expanse 2 - Calibans Strijd We zijn niet alleen... Op Ganymedes, graanschuur van het stelsel van Jupiter, moet een Marsiaanse marinier wanhopig toezien hoe haar peloton wordt
afgeslacht door een monsterlijke supersoldaat. Op Aarde probeert een hooggeplaatste politica te voorkomen dat er opnieuw een interplanetaire oorlog uitbreekt. En op Venus veroorzaakt een
buitenaardse protomolecule mysterieuze veranderingen die misschien wel effect hebben op het hele zonnestelsel. Ondertussen, ver weg in de ruimte, bewaren James Holden en zijn crew van
de Rocinante nog altijd de vrede voor de Outer Planets Alliance. Maar hun besluit om een wetenschapper op het door oorlog verscheurde Ganymedes te helpen met de zoektocht naar zijn
vermiste dochter, loopt anders af dan gepland. Alles lijkt erop dat de toekomst van de complete mensheid afhangt van één schip. Holden en zijn crew vormen nu de laatste verdedigingslinie
tegen de invasie van een buitenaards ras... een invasie die waarschijnlijk al begonnen is. 'Calibans Strijd is nog beter dan Leviathan Ontwaakt. Dit is ouderwetse space opera, het soort sf
waar ik als kind het liefst mijn tanden in zette. Een echte pageturner die zich afspeelt in een zeer levendig zonnestelsel. Corey heeft zichzelf overtroffen.' George R.R. Martin
In het Nigeria van de jaren zestig, een land dat verscheurd wordt door een burgeroorlog, komen drie levens samen. Ugwu, een jongen uit een arm dorp werkt als huisknecht voor een
universiteitsprofessor. Olanna heeft haar luxeleventje in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos achter zich gelaten om bij de charismatische professor te gaan wonen. De derde hoofdpersoon is
Richard, een verlegen Engelsman die in de ban raakt van Olanna's geheimzinnige tweelingzus. Tegen de achtergrond van de gruwelijke burgeroorlog worden deze drie personages op
onverwachte wijze met elkaar geconfronteerd. De explosieve situatie stelt hun idealen en hun loyaliteit aan elkaar zwaar op de proef.
Na het verdrijven van de Ska houdt Koning Aillas met zijn Ulfse troepen de onneembare vesting Poelitetz bezet, tot groot ongenoegen van Koning Audry van Dahaut, op wie de Ska het fort
hadden veroverd. Koning Casmir van -Lyonesse is er al evenmin gelukkig mee, want nu kan hij Dahaut niet langer via de Vlakte der Schaduwen binnenvallen; de Oude Eilanden balanceren
op het randje van een grote oorlog... Hoog in de Teach tac Teach tracht oppermagier Murgen vanuit zijn kasteel Swer Smod een mysterieuze dreiging af te wenden, terwijl vanuit een glazen
bol de verslagen Tamurello hem in de vorm van een wezelskelet met boosaardige zwarte oogjes gadeslaat. Prinses Madouc van Lyonesse komt erachter dat ze een wisselkind is en besluit
om, bijgestaan door Ridder Pom-pom, de wijde wereld in te trekken op zoek naar haar stamboom en de Graal. Het wordt een tocht vol gevaren en magie terwijl in de diepte Joald zich roert...
Voor Madouc, het sluitstuk van de vermaarde Lyonesse trilogie, ontving Jack Vance een World Fantasy Award. Madouc is deel 54 van Het Verzameld Werk van Jack Vance, uitgegeven door
Spatterlight. Omslagillustratie: Luc Desmarchelier. Deze vertaling van Annemarie van Ewyck verscheen eerder bij Meulenhoff, Amsterdam 1990. De tekst van de Spatterlight editie is op
diverse punten gecorrigeerd en aangepast aan de hedendaagse spelling. Bevat 6 pagina's nieuwe kaarten.
Lokvogel van Flynn Berry is perfect voor de lezers van Het meisje in de trein en Zusje. Als Nora de trein neemt van Londen naar het platteland om haar zusje, Rachel, op te zoeken, verwacht
ze haar op het station aan te treffen. Maar Rachel is er niet en ook bij haar thuis wacht Nora geen warm onthaal: Rachel is het slachtoffer geworden van een beestachtige moord. Nora is in
shock en ontroostbaar. Ze heeft moeite terug te keren naar het normale leven. Een onopgeloste aanranding uit het verleden heeft ervoor gezorgd dat ze weinig vertrouwen in de politie heeft,
en dus besluit ze de moordenaar van haar zusje zelf te vinden. Maar Nora raakt steeds verder geobsedeerd door de gruwelijke moord en de geheimen daaromheen... Een geweldige
psychologische thriller over de diepgewortelde liefde tussen twee zussen.
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
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of Thrones.’ The Huffington Post
Zaq, een cynische, door de wol geverfde journalist, en Rufus, een jonge journalist die reikhalzend uitkijkt naar het moment waarop hij kan doorbreken, worden vanuit de Nigeriaanse
krantenredacties gerekruteerd om de ontvoerde vrouw van een Britse petrochemicus op te sporen. In een kano varen ze naar de olierijke regionen van de Nigerdelta, langs verlaten dorpen en
door verwoeste landschappen waar milities de dienst uitmaken en de levens van gijzelaars het enige betaalmiddel vormen. Naarmate de reis vordert, ontwikkelt Rufus zich tegen wil en dank
tot de schakel tussen alle betrokkenen. Voor de journalisten blijkt de zoektocht naar de vermiste vrouw steeds meer een missie te worden om hun eigen verwarde levens te ontrafelen. 'Dit is
een boek dat je in één adem uitleest. The Boston Globe `Een filmisch avontuur (), maar ook een politieke tragedie in de traditie van Graham Greene. PublishersWeekly `Habila is een
bedreven verteller en een meester in structuur. Olie op water is een echte pageturner. The Daily Telegraph `Aangrijpend tot het eind. The Sunday Times `Actueel en urgent. The Guardian
`Meesterlijk. Gebaseerd op de klassieke detectiveroman, maar [het boek] opereert ook op een dieper, metaforisch en filosofisch niveau. The Independent `Habila () gebruikt in Olie op water
zijn beeldende kracht ().NRC Handelsblad
3D printers can turn any idea into a real, three-dimensional object you can hold in your hand. Through simple text written to foster creativity and problem solving, students will learn the art of
innovation. Large, colorful images show students how to complete activities. Additional tools, including a glossary and an index, help students learn new vocabulary and locate information.
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