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Het begon als een bevlieging. Pollie moest als de wiedeweerga een jongen
worden. Haren afknippen en een broek aantrekken was zo gebeurd. Leren om in
het openbaar winden en boeren te laten en hoe erbij te lopen als een gorilla
duurde wat langer... En nu is ze dan ingelijfd in het leger en ze is op zoek naar
haar verdwenen broer. Terwijl er een oorlog woedt. Er woedt altijd wel een
oorlog. Pollie en haar mederekruten zitten opeens midden in het gewoel, zonder
een greintje oefening – en de vijand zit ze op de hielen.
Een internationaal beroemde schrijver is zo druk doende met zijn literaire werk
en de plichtplegingen die dat met zich meebrengt, dat hij niet in de gaten heeft
dat hij zich langzaam van zijn vrouw, Esther, verwijdert. Zij was de vrouw die
hem zover gekregen had datgene te doen wat hij werkelijk wilde: een boek
schrijven. Dat boek, over een pelgrimstocht naar Santiago, beleefde een stille
triomf over de wereld en werd gevolgd door een mondiale bestseller over een
jongen die op zoek gaat naar een schat. Op het toppunt van zijn roem, wanneer
zij in Parijs bij hem is ingetrokken, neemt Esther het besluit
oorlogscorrespondente te worden. Ze wil weten waarom de mensen niet gelukkig
zijn en denkt daar achter te komen in een oorlogssituatie. Het laatst wordt zij in
Parijs gezien met een man met Mongoolse trekken. Dan is ze ineens verdwenen
en verdenkt men in eerste instantie de schrijver hiermee iets van doen te
hebben. Wat volgt is een lange tocht waarin hij naar zijn verdwenen geliefde op
zoek is, een odyssee die hem de ruimte geeft na te denken over zijn relatie met
Esther, over de liefde en over verdwijnende culturen waarin liefde een centrale
plaats heeft.
'Bond is wat iedere man zou willen zijn en wat iedere vrouw tussen de lakens zou
willen aantreffen.' - Raymond Chandler In Zwitserland loopt geheim agent 007
een oude vijand tegen het lijf, die zich heeft gevestigd als exploitant van een
exclusieve kliniek. In het Instituut voor Fysiologisch Onderzoek kan men voor
allergieën behandeld worden. Bond komt erachter dat de kliniek een dekmantel
is voor een experiment met biologische oorlogvoering. Om een ramp af te
wenden moet Bond zich met de informatie die hij heeft vergaard in veiligheid zien
te brengen. Hierbij wordt hij gedwarsboomd door de agenten van SPECTRE.
Maar Bond krijgt hulp van een vrouw die heel wat in haar mars heeft... Ian
Fleming werd geboren op 28 mei 1908 in Londen. Hij bezocht Eton College en
na een korte periode op de beroemde Royal Military Academy van Sandhurst
trad hij in dienst van het persbureau Reuters. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
werkte Fleming voor de marine-inlichtingendienst, waar hij van dichtbij
kennismaakte met de spionagewereld die hij in zijn James Bond-boeken zou
vereeuwigen. On Her Majesty's Secret Service, het elfde boek in de reeks,
verscheen oorspronkelijk in 1963. Ian Fleming overleed in 1964.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The Hitchhikers Guide to the
Galaxy) is een komisch sciencefictionfranchise bedacht door Douglas Adams.
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Het begon als een radiohoorspel van twaalf afleveringen, voor het eerst
uitgezonden in 1978 door BBC Radio, daarna door de BBC World Service. In
1981 werd er een zesdelige televisieserie gemaakt. Al snel volgden andere
media, waaronder een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen graphic
novels, een speelfilm en heel veel merchandise. De boekenserie was echter het
succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf delen van de reeks. In 2008
kreeg auteur Eoin Colfer toestemming van de weduwe van Douglas Adams om
de reeks af te maken met een zesde deel dat dit jaar in het Nederlands
verschijnt: En dan nog iets...
Meneertje Grappig is de aller-, aller-, allergrappigste Meneertje die je ooit hebt
ontmoet. Hij woont in een theepot en rijdt rond in een schoen en zelfs de meest
chagrijnige brombeer krijgt hij geheid aan het lachen! De dunne witte boekjes
met grappige verhalen over de Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal
terug! Ideaal als klein cadeautje voor elke gelegenheid. Voor iedereen is er wel
een toepasselijke titel. Wist je dat er wereldwijd elke 2,5 seconde een Meneertje
of Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in 1976 is bedacht door het
zoontje van Roger Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het Nederlands
leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer
verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie
Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een
Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in
vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van
meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze
opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensapwaterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier
van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Drie totaal verschillende vrouwen voelen zich sterk met elkaar verbonden door
hun wraakgevoelens t.o.v. een aantrekkelijke rivale die hun leven heeft vergald.
Sinds 150 jaar is de klassieker van Charles Dickens een onmisbaar ingrediënt in de
Britse kersttraditie. Eigenlijk is het een spookverhaal, maar met een positieve
boodschap, waarin geesten proberen vat te krijgen op de harteloze vrek en
geldschieter Ebenezer Scrooge. Charles Dickens was een van de grote Victoriaanse
schrijvers met oog en hart voor de kwetsbaren - in het bijzonder kinderen. Hij schreef
een 'kerstavontuur' nadat hij in 1843 een school bezocht voor de ondervoede en
ongeletterde straatkinderen in Londen. Daarnaast heeft het betrekking op de eigen
herinneringen van de auteur aan Kerstmis en aan de kersttraditie. Het verhaal heeft
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veel van wat we nu associëren met Kerstmis gedefiniëerd: het familiebedrijf,
Kerstspelletjes, Kerstvoedsel en -dranken, vrijgevigheid en geschenken. De laatste
twintig jaar van zijn leven tot 1870 had Dickens zelf groot succes in het rondreizen en
voorlezen. Sindsdien is "A Christmas Adventure" niet alleen vele malen verfilmd, ook
als tekenfilm, en werd het ook geproduceerd als theater, musical, ballet en opera. Op
kerstavond krijgt hij bezoek van de gekwelde geest van zijn overleden zakenpartner,
Jacob Marley, en vervolgens van drie geesten die kerst in het verleden, heden en
toekomst vertegenwoordigen, en wordt het een harde les in vrijgevigheid en
mededogen, oftewel de ware geest van Kerstmis. Charles Dickens (1812-70) is een
van de grote namen in de Britse literatuur. Zijn boeken zijn sinds zijn leven voortdurend
gelezen en gepubliceerd, terwijl het werk doorgaat op het gebied van film, televisie en
theater. Als auteur schreef Dickens met humor over hoe de Engelse industrialisatie
vaak gruwelijke menselijke gevolgen kent, en hij heeft in zijn werken een bijzonder oog
voor de armen, vooral kinderen. Verschillende van zijn protagonisten zijn kinderen,
zoals Oliver Twist, David Copperfield en kleine Dorrit. Naast grote, kleurrijke romans
schreef hij kort proza en toneelstukken, reisboeken en kinderboeken.
Mevrouwtje Jarig is elke dag blij. Dat komt doordat er elke dag wel iemand jarig is, en
Mevrouwtje Jarig nu eenmaal gek is op cadeautjes. Ze is ook heel goed in het
uitzoeken, inpakken en geven van cadeautjes! De dunne witte boekjes met grappige
verhalen over de Meneertjes en Mevrouwtjes zijn weer helemaal terug! Ideaal als klein
cadeautje voor elke gelegenheid. Voor iedereen is er wel een toepasselijke titel. Wist je
dat er wereldwijd elke 2,5 seconde een Meneertje of Mevrouwtje-boek wordt verkocht?
Meneertje Kietel in 1976 is bedacht door het zoontje van Roger Hargreaves? er nu 48
verschillende titels in het Nederlands leverbaar zijn? Spaar ze allemaal!
Nijntje heeft een zere keel en moet aan haar amandelen worden geholpen. Ze vindt het
wel een beetje eng om naar het ziekenhuis te gaan. Vierkant prentenboekje met
eenvoudige tekeningen in heldere kleuren en tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar.
Het langverwachte vervolg op de wereldwijde bestseller Ready Player One! ‘Het is
moeilijk om de verwachtingen waar te maken na het ongelooflijke succes van Ready
Player One, maar Ernest Cline doet het toch.’ THE TIMES Een paar dagen na het
winnen van de door oasis-oprichter James Halliday georganiseerde wedstrijd doet
Wade Watts een ontdekking die alles verandert: in de archieven van Halliday ligt een
nieuwe technologie verborgen die de wereld zal veranderen en oasis duizend keer
wonderbaarlijker – en verslavender – zal maken dan zelfs Wade ooit had durven
dromen. Daarmee begint een nieuwe zoektocht, met een nieuw raadsel; Hallidays
allerlaatste easter egg. Maar een onmogelijk krachtige en gevaarlijke nieuwe rivaal ligt
op de loer. Iemand die over miljoenen lijken zal gaan om te krijgen wat hij wil. Dit keer
staan niet alleen Wades eigen leven en de toekomst van oasis op het spel, maar ook
het lot van de mensheid. ‘Een geweldige mix van spannende fantasie en dreigende
werkelijkheid.’ THE WALL STREET JOURNAL ‘Veel mensen denken dat Ernest Cline
over de toekomst schrijft, maar hij schrijft eigenlijk over de complexe wereld waarin we
nu leven. Of je nou zwart, wit, vrouw of man bent, dit verhaal gaat over jou!’ TREVOR
NOAH
Nu verfilmd tot tv-serie met een grote rol voor o.a. Gillian Anderson Na drie jaar in de
gevangenis kijkt Shadow uit naar de hereniging met Laura, zijn grote liefde. Maar vlak
voor hun weerzien komt Laura om bij een auto-ongeluk. Shadow heeft nu niets meer
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om voor te leven en op goed geluk accepteert hij een baan van de raadselachtige Mr.
Wednesday, die meer over hem lijkt te weten dan hijzelf. Ze maken een roadtrip door
Amerika, waarbij Shadow tal van excentrieke figuren ontmoet, met wie hij op
mysterieuze wijze verbonden blijkt. Shadow komt erachter dat iedereen geheimen
heeft, zelfs zijn Laura. Hij ontdekt ook dat de alledaagse realiteit niet de enige
werkelijkheid is, of zelfs maar de belangrijkste. Er dreigt een oorlog om de ziel van
Amerika, een oorlog waarin dromen, legenden en mythen een grote rol spelen. En
Shadow zit er middenin. ‘Origineel, boeiend en oneindig inventief.’ George R.R.
Martin, auteur van Game of Thrones
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een nieuw medicijn rekt haar leven voor
nog onbekende tijd. Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als zieke
behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker overleefd - ten koste van een been.
Vanaf het moment dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen ontsnappen aan de
zinderende wederzijdse aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom zijn.
Hazel laat Gus kennismaken met haar lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter
Van Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in een zin eindigt. Samen
besluiten ze op zoek te gaan naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de
personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De tocht leidt hen naar
Amsterdam, waar de schrijver als een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van
hem hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending die ze zich niet hadden
kunnen indenken. John Green heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook
geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de internationale bestsellerlijsten invloog
en is bekroond met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de VS werden van
‘The Fault In Our Stars’ nog voor verschijning meer dan 450.000 exemplaren
verkocht. Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één in de NY Times
bestsellerlijst. Inmiddels is de roman wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In
Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’ bekroond met de jury- en de
publieksprijs van de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014 veroverde
de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van het boek wereldwijd de bioscopen. De
film werd een regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van
zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij opgespoord door
een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder
beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een onmogelijk geheim:
Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat is niet alles: de goden van Asgard
bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te
voorkomen, moet Magnus in de Negen Werelden op zoek naar een wapen dat al
duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door reuzen hem dwingt te
kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het leven van honderden onschuldigen, maakt
Magnus een fatale beslissing. Soms is de enige manier om een nieuw leven te
beginnen door eerst te sterven...
The unofficial guide to becoming an ISK billionaire in EVE Online.
Meneertje Blij is altijd vrolijk. Maar dan ontmoet hij iemand die altijd diep ongelukkig is. Lukt het
Meneertje Blij om die zielenpiet aan het lachen te krijgen? Meneertje Blij is het derde deeltje
van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
Wetenschappelijke reflectie op de retoriek in het debat over de multiculturele samenleving.
Mevrouwtje Tover kan alles voor elkaar krijgen wat je je maar kunt voorstellen. En dat komt
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goed uit: zo zorgt ze ervoor dat Meneertje Blij weer blij wordt en dat Meneertje Kriebel niet
overdrijft met kriebelen! De dunne witte boekjes met grappige verhalen over de Meneertjes en
Mevrouwtjes zijn weer helemaal terug! Ideaal als klein cadeautje voor elke gelegenheid. Voor
iedereen is er wel een toepasselijke titel. Wist je dat er wereldwijd elke 2,5 seconde een
Meneertje of Mevrouwtje-boek wordt verkocht? Meneertje Kietel in 1976 is bedacht door het
zoontje van Roger Hargreaves? er nu 48 verschillende titels in het Nederlands leverbaar zijn?
Spaar ze allemaal!
Meneertje Jarig heeft altijd zijn feestmuts op en geeft partijtjes voor iedereen. Maar het lijkt
erop alsof hij één hele belangrijke verjaardag vergeet Meneertje Jarig is het zevende deeltje
van de Mevrouwtjes / Meneertjes-serie. Spaar ze allemaal!
In dit 22ste deel van de Schijfwereldreeks wordt een nieuw continent op de Schijfwereld
ontdekt. IksIksIksIks, een heet, droog en dor werelddeel. Via een badkamerraampje strandt
een groep tovenaars op dit 'lost continent'. De magiërs zijn op zoek naar een geneesmiddel
voor de Bibliothecaris die steeds van gedaante verandert. De aloude antiheld Rinzwind
(bekend van een aantal vroege delen van de Schijfwereldreeks) zwerft er ook rond en speelt
een belangrijke rol in het drama. De Schijfwereld is plat, zweeft door de ruimte en wordt
bevolkt door merkwaardige mensen en fantastische wezens (zombies, weerwolven, trollen,
dwergen).
As for film and literature, the horror genre has been very popular in the video game. The World
of Scary Video Games provides a comprehensive overview of the videoludic horror, dealing
with the games labelled as “survival horror” as well as the mainstream and independent works
associated with the genre. It examines the ways in which video games have elicited horror,
terror and fear since Haunted House (1981). Bernard Perron combines an historical account
with a theoretical approach in order to offer a broad history of the genre, outline its formal
singularities and explore its principal issues. It studies the most important games and game
series, from Haunted House (1981) to Alone in the Dark (1992- ), Resident Evil (1996-present),
Silent Hill (1999-present), Fatal Frame (2001-present), Dead Space (2008-2013), Amnesia: the
Dark Descent (2010), and The Evil Within (2014). Accessibly written, The World of Scary Video
Games helps the reader to trace the history of an important genre of the video game.
De opbloei van de 18e-eeuwse Engelse roman werd onder meer ingeleid door het werk van
Daniel Defoe (1660-1731). Naast honderden verhalen, artikelen en pamfletten schreef hij
Robinson Crusoe en in 1722 de Voor- en Tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders.
Hierin komt een bijna even eenzame, vrouwelijke Robinson aan het woord, die in de Londense
(onder)wereld een niet aflatende strijd voert om financiële en sociale zekerheid. Vrouwen
zonder geld en vrijwel zonder werk zijn aangewezen op de man: "Ik, verleid door de ergste van
alle duivels, de armoede, maakte gebruik van wat men een knap gezicht noemde, om mijn
noden te verlichten, en schoonheid tot een pooier van de ontucht te doen zijn." Molls strijd leidt
tot twaalf jaar "hoererij", vijf huwelijken, waarvan eenmaal met haar eigen broer, en tenslotte
tot twaalf jaar stelen, gevangenschap in het beruchte Newgate, en deportatie naar Virginia,
waar zij in de nieuwe wereld uiteindelijk tot welstand komt. De levensbeschrijving van de vrouw
die zo hartstochtelijk vecht voor een plaats in de nieuwe, rijke en zelfbewuste middenklasse,
heeft een schitterend tijdsbeeld opgeleverd vol levenechte taferelen, en een verhaal dat ook nu
nog meeslepend is door zijn wervelende dialogen en hoge tempo.
Aan de oevers van de rivier de Mississippi zoeken Tom Sawyer en zijn vrienden elke keer
weer avontuur. Dan een noodlottige nacht op het kerkhof waar ze getuige zijn van een moord.
De jongens leggen een bloedvloeiing af om nooit het geheim te onthullen en ze vluchten weg
om piraten te zijn op zoek naar verborgen schatten. Maar wanneer Tom vast komt te zitten in
een grot, kan hij dan ongedeerd ontsnappen?
'De Da Vinci Code heeft een verpletterende indruk op me gemaakt. Het is niet alleen spannend
van begin tot eind, maar ook erg leerzaam.' Mordin, Scholieren.com De Da Vinci Code is een
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van de beroemdste thrillers aller tijden. Een bloedstollend avontuur waarin je meteen van alles
opsteekt van geschiedenis, kunst en geloof. Voor deze speciale jeugdeditie heeft Dan Brown
zijn verhaal bewerkt en ingekort. Professor Robert Langdon loopt in Parijs een afspraak mis
met een medewerker van het Louvre; die blijkt kort daarvoor te zijn vermoord. Voor de politie is
Langdon de belangrijkste verdachte. Geholpen door Sophie Neveu slaat Langdon op de
vlucht. Hij weet dat de conservator aanwijzingen heeft achtergelaten die alleen hij kan
ontcijferen. Met Neveu begint hij een speurtocht naar de reden van de moord. Maar de politie
en de moordenaar zitten hun op de hielen... Dan Browns wereldberoemde boeken, De Da
Vinci Code, Het Bernini Mysterie (Angels & Demons) en Inferno, zijn verfilmd.
Fans van 'Het leven van een loser' zullen de hilarische avonturen van Tom Groot zeker
waarderen. Via het dagboek van Tom maken we kennis met een groot striptekenaar, een
briljante musicus (al is er tot nu toe niemand komen luisteren naar zijn tweemansband) en een
meester in het verzinnen van smoesjes. Zijn meester ziet er nog wel de humor van in, maar
zijn zus Delia drijft hij tot waanzin. Zijn lezers zullen echter vanaf de eerste bladzijde gek op
hem zijn.
Er gebeuren merkwaardige dingen in de opera van Ankh-Meurbork... Een meesterbrein in
avondkleding jaagt jonge sopraantje de stuipen op het lijf, af en toe sterft iemand een
raadselachtige dood, en er sluipt een geheimzinnige schim door het gebouw die nogal rare
briefjes achterlaat. Dit alles onder het scherpe oog van twee oude dames met punthoeden op
die in de engelenbak pinda's zitten te eten. Ze kijken naar de kroonluchter en zeggen dingen
als: 'Volgens mij hangt er een ongelukje in de lucht.' Ja, ja, opoe Wedersmeer en Ootje Nak,
de beste heksen van de Schijfwereld, zijn een avondje uit, en dat heeft nogal wat
consequenties...
Virtual reality is the next frontier of communication. As technology exponentially evolves, so do
the ways in which humans interact and depend upon it. It only follows that to educate and
stimulate the next generation of industry leaders, one must use the most innovative tools
available. By coupling education with the most immersive technology available, teachers may
inspire students in exciting new ways. Emerging Tools and Applications of Virtual Reality in
Education explores the potential and practical uses of virtual reality in classrooms with a focus
on pedagogical and instructional outcomes and strategies. This title features current
experiments in the use of augmented reality in teaching and highlights the effects it had on
students. The authors also illustrate the use of technology in teaching the humanities, as
students well-rounded in the fields of technology and communication are covetable in the
workforce. This book will inspire educators, administrators, librarians, students of education,
and virtual reality software developers to push the limits of their craft.
The Legend of Sleepy Hollow (Dutch edition)

Meneertje Kabaal maakt altijd heel veel lawaai, maar dat vinden de andere
mensen in het dorp niet zo leuk. Hoe kunnen ze hem ooit leren om eens zachtjes
te doen? Meneertje Kabaal is het vierde deeltje van de Mevrouwtjes / Meneertjesserie. Spaar ze allemaal!
In this timely new book, Christopher Paul analyzes how the words we use to talk
about video games and the structures that are produced within games shape a
particular way of gaming by focusing on how games create meaning, lead to
identification and division, persuade, and circulate ideas. Paul examines the
broader social discourse about gaming, including: the way players are socialized
into games; the impact of the lingering association of video games as kid's toys;
the dynamics within specific games (including Grand Theft Auto and EA Sports
Games); and the ways in which players participate in shaping the discourse of
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games, demonstrated through examples like the reward system of World of
Warcraft and the development of theorycraft. Overall, this book illustrates how
video games are shaped by words, design and play; all of which are negotiated,
ongoing practices among the designers, players, and society that construct the
discourse of video games.
Raoul Duke en Dr. Gonzo reizen in hun Chevrolet cabrio - de Grote Rode Haai gevuld met 'twee zakken weed, vijfenzeventig mescalinetabletten, vijf vellen
krachtige blotters, een zoutvaatje halfvol cocaïne en een veelkleurig arsenaal
uppers en downers, gillers, lachers... plus nog 1 liter tequila, 1 liter rum, een krat
Budweiser, 0,5 liter pure ether en vierentwintig ampullen amylnitriet' naar Las
Vegas, alwaar zij in opdracht van een chic New Yorks sportblad geacht worden
verslag te doen van de legendarische Mint 400, een motorrace dwars door de
Nevada-woestijn.
'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig
kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van
bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én
op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. Daantje is aardig, slim, oplettend en hij zit vol grappen. Hij
woont in een oude woonwagen, samen met zijn vader, een geweldig verteller en
een genie op het gebied van vliegers. Net als de dorpsagent en de
domineesvrouw stroopt Daantjes vader af en toe een fazantje omdat het zo
vreselijk spannend is... en lekker! Hun grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks
een jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met zijn vader bindt Daantje de
strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
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.
Alles is online, online is alles. Er valt niet te ontsnappen aan de invloed die van
digitale technologie uitgaat. In een paar decennia zijn alle aspecten van het leven
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door het internet getransformeerd, van onderwijs tot werk, van vriendschap en
liefde tot lijden en dood. Een grens tussen een 'echte' en een 'virtuele' wereld is
al lang niet meer te trekken: het leven is door en door gemedialiseerd. Toch lijkt
de 'digitale revolutie' zich haast geruistloos te hebben voltrokken; wie staat er
nog bij stil? MIriam rasch werd tegelijk met het internet volwassen. In deze
essaybundel probeert ze te doorgronden hoe digitale ontwikkelingen ons hebben
veranderd. Geïnspireerd door schrijvers en filosofen vraagt ze zich af wat het
betekent om mens te zijn in een door data geregeerde wereld. Hoe vind je de
weg in de uitgestrektheid van het internet, in een oneindige wereld die
overweldigend en tegelijkertijd prachtig is?
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