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Cuddly Kittens 2018 Wall Calendar
Introduces undergraduates to the key debates regarding space and culture and the key theoretical arguments which
guide cultural geographical work. This book addresses the impact, significance, and characteristics of the 'cultural turn' in
contemporary geography. It focuses on the development of the cultural geography subdiscipline and on what has made it
a peculiar and unique realm of study. It demonstrates the importance of culture in the development of debates in other
subdisciplines within geography and beyond. In line with these previous themes, the significance of space in the
production of cultural values and expressions is also developed. Along with its timely examination of the health of the
cultural geographical subdiscipline, this book is to be valued for its analysis of the impact of cultural theory on studies
elsewhere in geography and of ideas of space and spatiality elsewhere in the social sciences.
Toen Christopher McDougall een ezel adopteerde, dacht hij dat het dier in een veld zou staan, er schattig uit zou zien en
wortels zou eten. Maar Sherman was doordat hij werd verwaarloosd in zo'n slechte staat dat hij amper kon bewegen. Hij
was bovendien slechtgehumeurd en obstinaat. Om niet alleen fysiek, maar ook mentaal te genezen, geeft Chris hen op
voor een Burro Race, een uniek soort race waarin mensen en ezels samen over bergen en door beken rennen. Wat
Sherman er aan vertrouwen en zingeving mee wint, is iets wat ieder mens goed doet: meer natuur, meer buitenlucht en
meer beweging.
Since 1957, Chase's Calendar of Events lists everything worth knowing and celebrating for each day of the year: 12,500
holidays, historical milestones, famous birthdays, festivals, sporting events and much more. "The Oxford English
Dictionary of holidays."--NPR's Planet Money.
Nieuwe thriller van Ruth Ware, schrijver van In een donker, donker bos en De vrouw in suite 10; De dood van mevrouw
Westaway. Als Harriet ‘Hal’ Westaway een bericht ontvangt dat haar grootmoeder is overleden en er een flinke erfenis
op haar wacht, is dat goed nieuws: ze zit namelijk diep in de schulden en de schuldeisers worden steeds agressiever.
Het enige probleem is dat haar echte grootouders al jaren dood zijn. Wanneer ze afreist naar het landgoed om zich voor
te doen als de kleindochter van deze mevrouw Westaway, is er geen weg meer terug. Ze raakt steeds verder verstrikt in
haar eigen leugens en de duistere voorgeschiedenis van de familie – en iemand probeert koste wat kost te voorkomen
dat de waarheid aan het licht komt... ‘Meesterlijk tempo, meesterlijk geschreven.’ Kirkus Reviews, starred review ‘De
dood van mevrouw Westaway is haar beste thriller: donker en dramatisch, deels moordmysterie, deels familiedrama, en
volledig onweerstaanbaar.’ A.J. Finn, auteur van de bestseller De vrouw in het raam
Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen. Van AVI-M3 t/m AVIPage 1/5
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E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Takomiad of Surazeus - Goddess of Takoma presents 125,667 lines of verse in 2,590 poems, lyrics, ballads, sonnets,
dramatic monologues, eulogies, hymns, and epigrams written by Surazeus 1984 to 1992.
Nick ziet tot zijn verbazing een app op zijn telefoon verschijnen. Een app die zijn leven, net als het computerspel Erebos, weer volledig
overneemt. Vanaf ca. 13 jaar.
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela
beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien
wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het
verhaal van Mandela, door Mandela.
Susan Sontags inmiddels klassiek geworden Over fotografie is een baanbrekend onderzoek naar de rol van beelden in onze media-cultuur.
Het handelt over de bedoelde en onbedoelde effecten van fotografie. Sontag, destijds winnaar van de National Book Critics Circle Award for
Criticism, weet het moderne leven zo scherpzinnig te vangen dat kritische vragen niet uit kunnen blijven.
Megan and Irys have found themselves tangled in a web more intricate than either could have imagined. Sometimes you must stand against
your enemies and sometimes you must befriend them if you want to survive. --- Irys: The Masquerade was over but only now was I wearing
the mask. Everything appeared the same but to me it looked twisted and distorted. Megan was gone. I'd failed both my friend and my
Goddess. It was time for action. I would be a part of it. --- Megan: I was trapped and afraid, but I wasn't alone. Warriors were all around me.
Who could I trust? All I could hope was that Irys was safe and that Thayn would come for me. Until then, I would do what I had to do. *****
Second Wind is the action packed sequel to the first book in the Perspective book series by Amanda Giasson and Julie B. Campbell.
Een ontroerende en humoristische feelgoodroman over een familie die leert wat belangrijk is in het leven Toms leven is een puinhoop. Sinds
de plotselinge dood van zijn vrouw Laura heeft hij moeite zich staande te houden. Hij verschuilt zich achter zijn baan bij een grote
commerciële tv-zender en heeft daardoor steeds minder tijd voor zijn twee dochtertjes. Gelukkig neemt Linda, zijn schoonmoeder, de meeste
zorg op zich. Ooit konden ze het goed met elkaar vinden, maar Toms gedrag stoort Linda behoorlijk. Ze probeert hem op alle mogelijke
manieren te helpen de dood van zijn vrouw te verwerken, maar hij weigert categorisch alle hulp. Dan neemt Linda een drastische beslissing:
ze trekt zich terug uit het leven van haar schoonzoon en kleindochters en vertrekt naar Australië. Tom moet zich maar zien te redden.
Geconfronteerd met de harde realiteit moet Tom alles op alles zetten om zijn gezin bij elkaar te houden. Zal Linda’s list om Tom wakker te
schudden slagen? De pers over de boeken van Mike Gayle: ‘Gayles gevoelige, maar scherpe roman, geschreven vanuit een mannelijk
perspectief, raakt je diep en geeft vrouwen een kijkje in de mannelijke psyche.’ Publishers Weekly ‘Hier is eindelijk een man aan het woord
zonder bindingsangst, die vrouwen begrijpt en zo heel fijn over zijn gevoel kan praten.’ Nu.nl ‘Mike Gayles schrijfstijl is scherpzinnig, lyrisch
en prachtig en doet denken aan David Nicholls.’ Irish Independent ‘Een emotioneel en verrassend grappig verhaal dat je in één ruk wilt
uitlezen.’ Fabulous
New York. Louise zou er schrijfster worden, ze zou groots en meeslepend leven. Nu is ze barista-slashbijlesdocent, altijd blut, altijd moe. Dan
ontmoet ze Lavinia. Mooie, rijke, excentrieke Lavinia, geboren in een wereld vol decadente operabezoeken, geheime boekwinkels en
champagne-overgoten feestjes. Dat leven wil Louise ook. Louise wil niets liever. En ze zal alles – maar dan ook alles – doen om het te
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krijgen.

NU ALS GROTE BIOSCOOPFILM: A STREET CAT NAMED BOB Het waargebeurde en wereldberoemde verhaal over de
vriendschap tussen straatmuzikant James en straatkat Bob. Sinds Bob de straatkat in 2012 verscheen, is het boek een
internationale bestseller geworden. Het verhaal van auteur James Bowen, een drugsverslaafde Londense straatmuzikant die door
de aanwezigheid van de door hem geadopteerde straatkat Bob de weg naar een gezond bestaan terugvond, trok wereldwijd veel
aandacht. James vindt een gewonde kat in het trappenhuis van zijn flat. Hoewel hij nauwelijks voor zichzelf kan zorgen, neemt hij
de rode kater mee naar de dierenarts en verzorgt hem tot hij weer op eigen poten kan staan. Maar Bob besluit te blijven en de
twee worden onafscheidelijk. Bob volgt James overal, in de bus, in de metro, en als hij geen zin heeft om te lopen zit hij op James'
schouder. Samen verdienen ze hun kostje op straat en worden al gauw beroemd. Zo kunnen ze allebei hun moeilijke verleden
achter zich laten. zie ook: www.facebook.com/OfficialJamesBowenandStreetcatBob www.twitter.com/StreetCatBob
www.instagram.com/streetcatnamedbob www.facebook.com/TheHouseOfBooks
Als Thomas met zijn familie verhuist naar een afgelegen plaatsje, gebeuren er geheimzinnige dingen. Volgens een oude
voorspelling moeten Thomas en zijn jongere broers en zussen als 'De Vijf' de stad Raveleijn bevrijden. Vanaf ca. 9 jaar.
Verdwaal opnieuw in de prachtig gecreëerde konijnenwereld van Richard Adams Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van
een groep konijnen die onder leiding van opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een nieuwe woonplaats. Onderweg moeten ze
talloze gevaren trotseren, maar uiteindelijk vinden ze een prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw bestaan opbouwen. Daar
wacht hun echter de grootste strijd ooit... Het verhaal van Waterschapsheuvel is een knappe parabel over leiderschap en
democratie, over moed en vriendschap. Het is een loflied op de Engelse natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met het
Nederlandse landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers geboeid door de avontuurlijke zwerftocht en de karakters van de
konijnen, die hun eigen taal, geschiedenis en folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel ‘De fabelachtige kracht van dit
boek schuilt in de door vrijwel alle critici geprezen authenticiteit waarmee gedrag en gewoonten van het konijn, de omgeving
waarin het leeft en de relaties tot andere dingen worden beschreven.’ Martin Ros in NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind
in de wilgen en In de ban van de ring, en toch weer anders. Adams is in de eerste plaats een voortreffelijk verteller.’ The
Economist ‘Een geweldig boek. Er wordt een zeer geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd, waarin zeer zeker een goed
onderbouwde aanklacht tegen de mensheid doorklinkt.’ The Guardian
Een wombat (ik-figuur) doet niet veel meer dan slapen, eten en krabben. Maar af en toe wil hij ook wel eens iets anders. Een
bijzondere maaltijd bijvoorbeeld. Of mensen als huisdier. Oblong prentenboek met kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
The second volume of exuberant, lively letters from legendary travel writer Patrick Leigh Fermor The first collection of letters from
Patrick Leigh Fermor, Dashing for the Post, delighted critics and public alike. This second volume, More Dashing, presents a
further selection of letters that exude a zest for life and adventure characteristic of the man known to all as 'Paddy'. Paddy's
exuberant letters contain glimpses of the great and the good: a chance conversation with the Foreign Secretary, Anthony Eden,
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when Paddy opens the wrong door, or a glass of ouzo under the pine trees with Harold Macmillan. They describe encounters with
such varied figures as Jackie Onassis, Camilla Parker-Bowles, Oswald Mosley and Peter Mandelson, while also relating
adventures with the humble: a 'pick-nick' with the stonemasons at Kardamyli, or a drunken celebration in the Cretan mountains
with his old comrades from the Resistance, most of them simple shepherds and goatherds. Paddy was at ease in any company –
unfailingly charming, boyish, gentle and fun. Patrick Leigh Fermor has long been recognised as one of the greatest travel writers of
his time. Nowhere is his restless curiosity and delight in language more dazzlingly displayed than in his letters, skilfully edited in
this collection by Adam Sisman.
His Texas Sweetheart Veterinarian Tripp Willoughby returns to his hometown of Juniper Bluff knowing he has no right to ask for
forgiveness. He thought keeping his Crohn’s disease a secret was the right thing to do—but he ended up breaking his college
girlfriend’s heart. Now Diana Matthews has a new life running a cafe and working with animals. Reluctantly, she accepts his help
with her pet therapy program. And as the furry animals bring them together, Tripp remembers how things used to be with
Diana—and is convinced he must find a way to reveal the truth and win her back.
Bob is geen gewone kat. Gezeten op de schouders van zijn baasje James, is hij een bekende verschijning in de straten van Londen. James
is straatmuzikant en ze treden samen op. Overal worden ze herkend en Bob is simpelweg onweerstaanbaar. In Bob de straatkat beschreef
voormalig zwerver en drugsverslaafde James hoe hij door de vriendschap met Bob een nieuwe invulling aan zijn leven kon geven. Sindsdien
is Bob bezig de harten van mensen over de hele wereld te veroveren en misschien wel de beroemdste kat ter wereld te worden. Over hun
belevenissen in de straten van Londen schreef James dit tweede boek.
Dog Man is niet te filmen in zijn grappige vierde avontuur! Dog Man heeft een oppas voor Kleine Karel geregeld. Gelukkig maar, want Dog
Mans leven wordt verfilmd... En onze blaffende boevenvanger mag aan het werk als bewaker op de filmset! Maar dan blijkt de oppas eigenlijk
de gemene kat Karel te zijn. En die heeft duistere plannen voor zijn kleine kloon. Als deze slechterik Kleine Karel meesleept naar de filmset,
wordt het echt spannend: kan Dog Man zijn vriendje beschermen, én ervoor zorgen dat de film niet in de soep loopt? Dav Pilkey heeft weer
een hilarisch Dog Man-boek gemaakt. Vol spannende avonturen, grappige omsla-no-scopen en tekentips om zelf mee aan de slag te gaan.
Vertaald door Tjibbe Veldkamp.
Grappige gedichtjes over de dagelijkse belevenissen van het grappige schaap Veronica, de gezellige dametjes Groen, en de dominee. Met
speelse illustraties in kleur en zwart-wit. Vanaf ca. 9 jaar.
Love Inspired brings you three new titles! Enjoy these uplifting contemporary romances of faith, forgiveness and hope. A MAN FOR HONOR
The Amish Matchmaker by Emma Miller Luke Wheeler shows up on Honor King’s doorstep determined to get the Amish widow to forgive
him for leaving her at the altar—and to give him a second chance. But this time it’s not just Honor he needs to win over, but her four
rambunctious kids. Can Luke show Honor that he’s the perfect match for her family? HILL COUNTRY REUNION by Myra Johnson When
Diana Matthew decides to spearhead a pets-for-therapy program at her aunt’s assisted-living facility, it means joining forces with veterinarian
Tripp Willoughby. Diana thought she’d marry Tripp—until he ended their relationship. Tripp is happy to be growing closer to Diana again, but
will the secret he’s kept all these years tear them apart once more? THE LAWMAN’S RUNAWAY BRIDE Comfort Creek Lawmen by
Patricia Johns Police chief Chance Morgan can’t believe Comfort Creek’s mayoral decree that he work with Sadie Jenkins on the town’s
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ceremony for fallen soldiers—not when everyone knows she left his now-deceased brother at the altar. As they spend time together, will
Chance’s guilt over his feelings for the pretty event planner prevent him from his own happily-ever-after?
Spanning a decade, the story explores the power of the vows we make to others, and, more binding, those we make to ourselves. Evoking
the hardship, spring-fed beauty, and complexities of community in the rural Midwest ...
Vivian Gornick duikt steeds terug in dezelfde boeken. Als onzekere jonge vrouw, als succesvolle schrijfster, op haar twintigste,
vijfenveertigste, zestigste. Steeds vindt ze zichzelf in nieuwe personages, ziet ze de boeken met een verbaasde nieuwe blik. Hoe heeft ze het
zo verkeerd kunnen onthouden? Gornick herleest Sons and Lovers van D.H. Lawrence en verliest haar sympathie voor de hoofdpersoon. De
gevoelige Eddie in een roman van Elizabeth Bowen wordt een weerspiegeling van haar eigen eerste vriendje. Ze neemt een kat, voelt zich
onbegrepen door de kat, en zoekt troost in Particularly Cats van Doris Lessing. In negen scherpe essays, half autobiografie, half
literatuurkritiek, beschrijft Gornick haar steeds veranderende band met haar favoriete boeken. Gornick weet met haar precieze taalgebruik
het ongrijpbaar tijdloze aan literatuur tastbaar te maken.
‘Een aangrijpend verhaal over het onder ogen zien van de eigen sterfelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor keuzes en beslissen wat
echt waarde heeft.’ The Herald Een lief cadeauboek met een mooie boodschap: kijk om je heen, omhels je geliefden en geniet van het leven
zolang je kunt De dagen van de verteller zijn geteld. Hij is vervreemd van zijn familie, alleenstaand en heeft alleen zijn kat als gezelschap.
Een bezoek aan de dokter zet zijn leven op zijn kop: hij blijkt ernstig ziek te zijn en mag van geluk spreken als hij het einde van de week nog
haalt. Maar voordat hij kan beginnen met het uitvoeren van zijn bucketlist, krijgt hij een bijzonder aanbod: in ruil voor het laten verdwijnen van
één ding uit de wereld, kan hij steeds een extra dag te leven krijgen. En zo begint een wel heel opmerkelijke week. Want hoe bepaal je wat
het leven de moeite waard maakt? Hoe kun je iets wat je eigenlijk niet nodig hebt onderscheiden van wat je dierbaar is? Als katten van de
wereld verdwijnen is een verhaal over verlies en verzoening, over de reis van een man die ontdekt wat er echt toe doet in het moderne leven.
De pers over Als katten van de wereld verdwijnen ‘Kawamura’s roman is een magische combinatie van humor en levenslessen.’ The Irish
Times ‘Een warme, eigenzinnige roman die met een verrassende emotionele kracht reflecteert op het leven, de liefde en familiebanden.’
The Observer
Betovernde moderne klassieker over een meisje dat opgroeit bij een heks. ‘Er zit magie in sterrenlicht. Dat is algemeen bekend. Maanlicht is
een heel ander verhaal. Maanlicht IS magie.’ Elk jaar laten de dorpelingen een baby achter als offer voor de heks in het woud. Niemand
weet dat Xan, de gevreesde heks, de achtergelaten kinderen juist liefdevol naar families aan de andere kant van het woud brengt. Dit keer
voedt ze het achtergelaten kind per ongeluk met maanlicht, waardoor het meisje vervuld raakt van magie. Xan besluit Luna op te voeden als
haar eigen dochter. Met de jaren worden Luna’s magische krachten sterker. Wanneer haar dertiende verjaardag nadert, besluiten de
dorpelingen eindelijk jacht te maken op de heks die hun leven al jaren overschaduwt. Zij weten niet dat Xan en Luna hun magie goed
gebruiken en dat het echte kwaad veel dichterbij is... ‘Onmogelijk om weg te leggen... Het meisje dat de maan dronk is net zo spannend en
gelaagd als klassiekers zoals Peter Pan en The Wizard of Oz.’ – The New York Times Book Review Bekroond met de Newbery Medal voor
het mooiste kinderboek.
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