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Een ijzingwekkend spannende standalone-thriller van de meester van de domestic suspense ‘Geweldig. Ik ben jaloers.’ Stephen King Dertig
jaar geleden werd er een kind gevonden in de bossen, een kleine jongen. Hij was volkomen verwilderd en had geen idee wie hij was of hoe
hij in de bossen terecht was gekomen. De naamloze jongen werd Wilde gedoopt. Nu is er weer een kind verdwenen, Naomi Pine, maar
niemand is er zeker van of het meisje niet gewoon een soort uit de hand gelopen verstoppertje speelt. Zelfs haar eigen vader lijkt zich niet al
te veel zorgen te maken. Maar strafrechtadvocate Hester Crimstein vraagt zich af of er niet iets duisterders aan de hand is. Haar kleinzoon
weet te vertellen dat Naomi vreselijk werd gepest op school en naarmate ze steeds meer verhalen van hem hoort, wordt Hester alleen maar
bezorgder. Ze belt Wilde, die met zijn militaire achtergrond en grote kennis van veiligheidsnetwerken vast wel weet wat hij moet doen. Maar
zelfs Wilde kan Naomi niet -vinden. Als er na vier dagen vertwijfeld zoeken per post een vinger wordt bezorgd, weet -Wilde dat het
vermeende verstoppertje spelen in een geheel nieuwe, verontrustende en -mogelijk gruwelijke fase is beland. Over Harlan Coben ‘Coben is
gewoon een van de allergrootsten aller tijden.’ Gillian Flynn 'Cobens thrillers staan op eenzame hoogte.' Algemeen Dagblad 'Coben is als
een ritje in een achtbaan: superieur vermaak. Onderweg uitstappen is zo goed als onmogelijk.' de Volkskrant
The perfect introduction to the Harry Potter Coloring Book series. This special Celebratory Edition features a selection of artwork from the
Harry Potter Coloring Book, Harry Potter Magical Creatures Coloring Book, and Harry Potter Magical Places & Characters Coloring Book,
along with several exclusive, never-before-seen images. Featuring intricate line drawings inspired by the Harry Potter films, the complex
designs in this coloring book offer hours of relaxation and artistic fun. Quirky and imaginative, this incredible edition to the best-selling Harry
Potter Coloring Book series is the perfect gift for fans of all ages. Also included is a selection of stunning full-color concept art and film stills
from the making of the Harry Potter films to stimulate your creativity.
Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers bevat, beschikbaar als een
download met prachtige kaftontwerpen van Olly Moss. Geniet van de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve speelgoedbeertje beleeft met al zijn vriendjes en hun beschermer Christoffer Robin allerlei
avonturen in het Honderd-Bunders-Bos. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Met een speciale trein die vertrekt van perron 93?4 belandt Harry Potter op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus, waar hij
alles leert over bezemstelen, toverdranken en monsters. En uiteindelijk moet hij het opnemen tegen zijn aartsvijand Voldemort, een
levensgevaarlijke tovenaar.
Een waanzinnig betoverende serie die met geen ander is te vergelijken. De ijzige verloofde is het eerste deel van de betoverende
Spiegelpassante-serie van Christelle Dabos. Treed binnen in een fabelachtig universum van zwevende arken en familieclans vol intriganten...
Ophelia, een eigenzinnig buitenbeentje en onbegrepen genie, heeft unieke gaven: ze kan door spiegels reizen en ze kan met haar handen de
geschiedenis van voorwerpen lezen. Ze leidt een rustig bestaan op de ark Anima. Tot ze onverwachts wordt uitgehuwelijkt aan Thorn, een
introvert maar invloedrijk lid van de Drakenclan. Ophelia is gedwongen haar verloofde te volgen naar de Hemelburcht op de ijzige ark Pool,
waar niemand te vertrouwen is. Daar ontdekt ze dat ze een pion is in een politiek spel dat niet alleen verschrikkelijke gevolgen heeft voor
haar eigen leven, maar ook voor haar geliefde ark Anima. Christelle Dabos is inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste YA-schrijvers
in Frankrijk, waar haar boeken regelrechte bestsellers zijn. Ook in andere landen is deze serie een ware hype. De ijzige verloofde is in
Duitsland genomineerd voor de gerenommeerde Deutscher Jugendliteraturpreis. De Nederlandse vertaling is van Eef Gratama. Lees ook De
vermisten van Maneschijn (deel 2), Het geheugen van Babel (deel 3) en De storm van de echo’s (deel 4). ‘Een toekomstige klassieker in de
young adult-literatuur.’ Lire, toonaangevend boekenmagazine
This special Celebratory Edition features a selection of artwork from the Harry Potter Colouring Book, Harry Potter Magical Creatures
Colouring Book, and Harry Potter Magical Places & Characters Colouring Book, along with several exclusive never-before-seen images. For
best results, we recommend the use of colouring pencils to colour and create your stunning pictures. He wizarding world is populated by an
unforgettable cast of magical beings and extraordinary beasts. From the heraldry of the four Hogwarts houses to the extravagant wares of
Weasleys' Wizard Wheezes, the world of Harry Potter overflows with radiant colour.
In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Laat je inspireren tot een mooier en zinvoller
leven. In Good Vibes, Good Life beschrijft Vex King hoe je de kracht van positiviteit kunt benutten. Hoe kun je echt van jezelf houden? Kun je
negatieve emoties omzetten in positieve? Is het mogelijk om blijvend gelukkig te worden? Wat is je doel in het leven en hoe vind je dat? Vex
King, die veel tegenspoed in zijn eigen leven overwon, inspireert met zijn antwoorden een volgende generatie spirituele zoekers. Hij helpt de
lezer een leven te creëren om van te houden. Dit alles op een manier die eenvoudig te volgen, nuchter en herkenbaar is.

The Ultimate Unofficial Guide to the ysteries of Harry Potter: Books 1-4 shows would-be sleuths how to hunt for JK
Rowling’s clues in a fun-to-read manner. With this Guide in one hand and the Harry Potter books in the other, you’ll
read the series in a whole new light as you: -- uncover the detail with which Rowling has crafted her story and her world -delve below the surface to ferret out Rowling’s sly clues Not only will you be amazed at how deceptively Rowling’s
hidden those clues, you’ll learn how to discover new ones on your own! There are questions in Books 1-4 Rowling still
hasn’t answered, even after Book 6! Do you know what they are? The Ultimate Unofficial Guide to the Mysteries of Harry
Potter is for you if: -- You’re new to the series and want a leg up or -- You’ve read all the books, but it’s been a while.
Pull out your memories for another look and tighten your skills! Do you know how to solve Snape's poison bottle puzzle in
the room "through the trapdoor?" Did you know there are actually 2 solutions to that puzzle? Do you know what Rowling
told us in the first four books about the secrets Neville and Professor Snape hold? Do you understand exactly how
Dumbledore's "Mirror of Erised" worked? (Rowling’s said we’ll see it again!) Are you aware that what Harry saw in the
Mirror was not accurate? Here’s what the Guide says about spotting a clue: "In chapter 16 of Book 1, J.K. Rowling writes
that Harry 'watched an owl flutter toward the school across the bright blue sky, a note clamped in its mouth.' Even after
reading the book several times, it still catches readers by surprise when they realize that this note was the message used
to trick Headmaster Dumbledore into leaving the school for a trip to London. That clue doesn't help us solve the plot of
the book and it was never explained or mentioned again, but when we then see a similar clue in Book 4, we need to pay
much closer attention! Look for yourself - it's awesome!" The Ultimate Unofficial Guide to the Mysteries of Harry Potter is
best read alongside JK Rowling’s books—not as a replacement! It does not give the plot away in advance, but there IS a
spoiler warning because it discusses the endings of each of the books in chronological order. No Harry Potter collection
is complete without the Guide. Written by fans for fans, it is the perfect holiday gift for the Potter fan in your life—or
yourself!
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Een gloednieuwe editie van dit standaardwerk uit de wereld van Harry Potter, met een nieuw voorwoord van J.K. Rowling
(onder het pseudoniem Newt Scamander) plus zes nieuwe fabeldieren! Het meesterwerk van Newt Scamander heeft als
verplicht schoolboek op Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus generaties tovenaars beziggehouden.
Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden is een onmisbare introductie in de wereld van de magische dieren van de
tovenaarswereld. De jarenlange reizen en het onderzoek van Scamander zijn van ongelofelijk belang geweest. Sommige
dieren zullen de lezers van de Harry Potter-serie bekend voorkomen - de Hippogrief, de Basilisk, de Hongaarse
Hoornstaart... Andere zullen zelfs de meest enthousiaste amateur Magiezoöloog verrassen. Ontdek nu alles over de
bijzondere gewoontes van magische dieren op vijf werelddelen... De opbrengst van dit boek gaat naar
liefdadigheidsintellingen die jongeren en kinderen helpen een beter leven te krijgen. 20 % hiervan wordt verdeeld door
Comic Relief en 80 % door Lumos Foundation. Comic Relief is a registered charity in the UK with charity number 326568
(England/Wales) and SC039730 (Scotland). Lumos Foundation is a geregistered charity in the UK with no 1112575.
Color is a powerful selling tool. It is the first thing to catch the consumer's eye in the shop window. Get the color choice
wrong and an entire range can stay on the racks. So, how do colors arrive on the runway or the sales floor and why do
different companies all seem to choose similar colors each season? The answer lies in the work of the huge color
forecasting industry. Color Forecasting for Fashion breaks down the forecasting process—from how to put together a color
palette to color theory and the way that colors behave—and helps you to build the combination of research and intuitive
skills that a successful designer or forecaster needs.
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie teruggebracht naar het koninkrijk
Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren
alleen zó groot, dat niet alleen zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te
verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is het van het grootste belang dat Amari
haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op haar schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Dribbel gaat op de boerderij op zoek naar baby-dieren. Vierkant prentenboek met eenvoudige, felgekleurde tekeningen
en uitklapbare delen. Vanaf ca. 2 jaar.
Action Figures, Books, Ornaments, Costumes, Calendars, Art, Coins, Dolls, Jewelry, Lunch Boxes, Toys, Movies Harry
Potter Casts His Spell on Collectors Welcome, Muggles, to the magic, mystery, and merchandise of the wonderful
wizarding world of Harry Potter! Harry Potter Collector's Handbook will bewitch you with colorful images and current
values of licensed products based on the famous boy wizard and his charming chums and nefarious foes. Just for you,
we've conjured: • 1,000+ spellbinding listings, pictures, and secondary market values. • Information
arranged—magically!—in alphabetical order to make it easy to find what you're looking for. • A diverse array of collectibles
from rare first editions of books worth thousands of dollars to items worth slightly fewer galleons. If you're mesmerized by
"Pottermania," you'll never want to depart the enchanting world of witchcraft and wizardry presented in Harry Potter
Collector's Handbook.
Aan het einde van Fantastic Beasts and Where to Find Them wordt met hulp van Newt Scamander de machtige duistere
tovenaar Gellert Grindelwald gevangengenomen in New York. Grindelwald weet echter te ontkomen en verzamelt
volgers om zich heen die geen enkel vermoeden hebben van wat zijn werkelijke doel is: de heerschappij van tovenaars
over alle modderbloedjes en dreuzels. In een poging de plannen van Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus
Perkamentus nogmaals de hulp in van zijn voormalige leerling Newt Scamander. Zich onbewust van de gevaren zegt
deze toe opnieuw zijn hulp te verlenen. In een steeds sterker verdeelde tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de
proef gesteld, zelfs onder trouwe vrienden en familie. Dit tweede filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van
MinaLima, bevat een scala aan verwijzingen naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere Harry
Potterserie.
Onder een villa in Miami ligt voor 25 miljoen aan narco-goud. Allerlei criminelen jagen erop, waaronder Hans-Peter
Schneider, een genadeloos monster dat de ziekste fantasieën van de allerrijksten uit laat komen. Om bij het goud te
komen moet hij alleen nog wel afrekenen met de van oorsprong Colombiaanse Cari Mora, die op het huis past. Wanneer
Hans-Peter haar ziet, denkt hij niet alleen het goud maar ook een mooi, weerloos speeltje te hebben gevonden. Maar
daarmee onderschat hij Cari Mora op dodelijke wijze.
Plan the perfect Harry Potter–themed party with this official entertaining guide, featuring a treasury of crafts, projects,
party foods, and activities to help you throw enchanting celebrations inspired by the films. Every event is magical when
it’s inspired by the imaginative Wizarding World of the Harry Potter films! Bursting with gorgeous photography and
sprinkled with fascinating behind-the-scenes film facts, Harry Potter: Festivities & Feasts offers step-by-step instructions
on how to create, craft, and cater five unique Harry Potter-themed events. Packed with fun and unique crafts, recipes,
and activities, this book includes complete blueprints for a colorful house-themed birthday party, mysterious magical
creatures-themed Halloween party, glittering Yule Ball-inspired soiree, cozy movie marathon, and charming Harry Potterinspired wedding reception. Each party includes a complete planning strategy, plus ideas, photos, and instructions for
decorating your space, catering your buffet table, sending out invitations, creating favors, planning activities, and more.
Crafts and menu are chosen to match the occasion, and include projects like our DIY Sorting Hat, decorations like the
Deathly Hallows Wreath, party foods like our color-coded Hogwarts House Pizzas, and games like Quidditch Bean Bag
Toss. Each project or recipe is easy to make using common household items and ingredients, and many include free
downloadable templates based on the original graphic art from the films. With ideas ranging from simple plans for
beginner hosts to more elaborate arrangements for experienced party-planners, you can re-create each party in full or
mix and match elements to create your own unique celebration. Whether you’re planning a casual small gathering or a
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large-scale formal event, this book includes everything you need to make your next party an event family and friends will
not want to miss. INCLUDES 5 COMPLETE PARTIES: Full instructions for invitations, decor, activities, party food, and
more to create magical parties and events! EXCLUSIVE PATTERNS AND PROJECTS: Downloadable templates for
official designs based on the original graphics from the films, including a Hogwarts Letter Invitation and Daily
Prophet–Wrapped DIY Wizarding Crackers. FESTIVE FOOD: Recipes for buffet offerings from appetizers to main dishes
to drinks and desserts, including Hogwarts House Pizzas, Triwizard Cakes, Defeating the Basilisk Sausage Roll, and a
gorgeous Patronus Charm Pull Cake—perfect for weddings! INSPIRING IMAGES: Gorgeous full-color photography of
food, projects, and tablescapes help ensure success! OFFICIAL HARRY POTTER BOOK: An official Harry Potter
entertaining guide.
Een modern, waargebeurd sprookje vol drama, liefde & vriendschap - maar dan in het beroemdste kantoor ter wereld!
Beck is 25 wanneer ze in 2012 per ongeluk in het Witte Huis belandt. Ze is net in Washington DC komen wonen en
probeert zo goed en zo kwaad als het gaat rond te komen. Tot ze op een dag online een vacature vindt die - funny story een vacature blijkt voor stenograaf in het Witte Huis. Van de een op de andere dag maakt ze onderdeel uit van het
eliteteam dat de president overal volgt, met een vast plekje in Air Force One. Het Witte Huis omvat een compleet nieuwe
wereld vol glamour, drama, intriges en protocollen, maar het blijkt ook gewoon een kantoor, met leuke en minder leuke
collega’s. Beck beschrijft hoe ze de hele entourage leert kennen van Barack Obama, vriendschappen sluit en ook nog
eens verliefd wordt op de rechterhand van de president die, net als zij, al bezet is. Wanneer kun je beginnen? is het
waargebeurde verhaal van een jonge vrouw die onwaarschijnlijke vriendschappen sluit, haar hart verpandt, haar stem
ontdekt en leert wat er echt toe doet tijdens haar eerste échte baan. In het Witte Huis. OMG.
Na de dood van zijn ouders woont Harry Potter in de bezemkast bij zijn zeer onvriendelijke tante en oom. Op zijn elfde
hoort hij dat hij een tovenaar is. Dat verandert zijn hele leven. Vanaf ca. 11 jaar.
De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De
varkens, die lang tevoren in het geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de
revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun voorrechten steeds
verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze
gemeenschap kan ten slotte niet uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een
totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft verloren.
Harry kan niet wachten tot hij terug mag naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus, om aan zijn vierde
schooljaar te beginnen. Maar voor het zover is, wordt hij door de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de Duffelingen
opgehaald, om mee te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan nog niet dat er dat jaar op Zweinstein
een nog groter en spannender evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle opwinding en magische gebeurtenissen,
probeert hij zich toch op zijn lessen te concentreren. Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort,
met behulp van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die Niet Genoemd Mag Worden
opnieuw zal toeslaan, wordt steeds groter...
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en jezelf
zijn, poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De
jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en
de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De
universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the
Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een
moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
De zomervakantie is voorbij, maar Harry Potter keert dit jaar niet terug naar Zweinstein. Hij staat voor de gevaarlijke en
haast onmogelijke opdracht van Perkamentus: de overgebleven Gruzielementen opsporen en vernietigen. Zal hem dat
lukken?
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans om haar volk te redden...
Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een minderheid
met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers
van de koning haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een donkere huid
iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van
een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu
voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in
haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor een young
adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek
grote thema's - als ras, politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue
'Complexe personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer
naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie
Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en Warcross
Het land wordt geteisterd door vreemde rampen en aanslagen en hoewel het hartje zomer is hangt er een hardnekkige,
onheilspellende mist. In de Ligusterlaan zit Harry Potter ’s avonds laat ongeduldig op de komst van professor Perkamentus te
wachten. Wat kan er er zo belangrijk zijn dat Perkamentus hem bij de Duffelingen op komt zoeken en dat niet wachten kan tot
Harry’s terugkeer naar Zweinstein? Zou het iets te maken hebben met de oude profetie die Harry aan het eind van zijn vijfde
schooljaar gehoord heeft? Harry’s zesde jaar op Zweinstein begint ongebruikelijk, als Voldemort opnieuw aan kracht wint en de
werelden van Dreuzels en tovenaars zich steeds meer met elkaar vermengen...
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Introduces children's literature, presents information for children's and school librarians, offering plans for book-based programs,
ways to collaborate with teachers and families, assignment suggestions, and recommended resources.
Eustaas probeert Jill, die zich eenzaam en ongelukkig voelt op kostschool, te troosten met verhalen over het geheimzinnige land
waar hij de afgelopen zomer geweest is. Jill zou daar ook wel eens naar toe willen. Geheel onverwacht gaat deze wens in
vervulling. In Narnia komen ze erachter dat Rilian, de zoon van koning Caspian, verdwenen is. Aslan geeft Jill en Eustaas de taak
hem te vinden. Ze krijgen van hem vier aanwijzingen die ze moeten onthouden. Dat lukt echter niet en het vinden van de prins lijkt
onmogelijk te worden...
Met hulp van de uil en de eekhoorn verdrijft konijntje Woelwater een gemene wezel uit het bos. Prentenboekje met tekeningen in
kleur. Vanaf ca. 3,5 jaar.
Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan beginnen, moet hij de zomervakantie bij zijn gemene oom en tante
doorbrengen. Door een magisch ongeluk komt hij ‘s avonds laat op straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte
volgeling van Jeweetwel, uit de gevangenis van Azkaban is ontsnapt. Hij is op de vlucht en heeft het wellicht op Harry gemunt. Er
volgt een enerverend schooljaar met nieuwe vakken als Dreuzelkunde en Zorg voor Fabeldieren, spannende Zwerkbalwedstrijden
en griezelige voorspellingen. De school wordt bewaakt door Dementors, de gevreesde bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn
lessen Verweer tegen de Zwarte Kunsten hard nodig hebben.
Welkom in de tovenaarswereld! Kijk mee hoe regisseur David Yates en producer David Heyman Fantastic Beasts and Where to
Find Them, het nieuwe avontuur van J.K. Rowling, hebben verfilmd. Met Beleef de magie: Het boek bij de film Fantastic Beasts
and Where to Find Them kun je kennismaken met Newt Scamander, magie-zoöloog, en de belangrijkste personages, plaatsen,
dingen en dieren waar hij mee te maken krijgt in het New York van de jaren twintig. Ontdek de magie van het Magical Congress of
the United States of America (MACUSA, het geheime Amerikaanse equivalent van het Ministerie van Toverkunst) en de magische
geheimen van Newts koffer. In elk deel worden de belangrijkste personages beschreven, met onthullend commentaar van Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Colin Farrell en vele anderen. In de interviews met David Heyman,
David Yates, Stuart Craig, Colleen Atwood en een magisch legioen van andere crewleden kun je alles lezen over het
decorontwerp, de kostuums, make-up, special effects, de design afdeling en de rekwisieten (vooral toverstokken!). Dit officieel
door Warner Bros. Consumer Products goedgekeurde boek, vol met fantastische foto's waarmee je een exclusief kijkje achter de
schermen kunt nemen, is de ultieme gids en de perfecte introductie van Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten heeft van Een weeffout in
onze sterren van John Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige
Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars een verpletterende roman voor jongeren en volwassenen. Wij zijn Sinclairs.
Niemand komt iets tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust van
Massachusetts. Misschien is dat alles wat je hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons leugenaars zijn. Lees dit boek. En als
iemand je vraagt hoe het eindigt, lieg.
Bursting with beautiful illustrations to color, Harry Potter: The Official Hufflepuff Coloring Book is a must-have coloring book for
members of this house and fans of the magical film series. Grab your colored pencils—it's time for coloring wizardry! Show your
house pride with intricate all-new artwork of characters, iconic objects, and magical places from the Harry Potter films, all themed
to house Hufflepuff. Featuring important house moments from the Triwizard Tournament, Yule Ball, feasts, and so much more, this
coloring book is jam-packed with special designs and scenes every loyal Hufflepuff will love. GORGEOUSLY INTRICATE: 64
pages of intricate designs, perfect for hours of coloring relaxation and creativity BELOVED CHARACTERS: Includes all-new
artwork of beloved Hufflepuffs, including Cedric Diggory, Nymphadora Tonks, Pomona Sprout, and more COLLECT ALL
HOGWARTS HOUSES: Collect all four official Harry Potter Coloring Books: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, and Hufflepuff
OFFICIAL WIZARDING WORLD COLORING BOOK: Created in collaboration with the studio behind the Harry Potter films 20th
ANNIVERSARY: Released to coincide with the 20th anniversary celebration of the first Harry Potter film.
"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de koning. De spiegel vertelt
haar altijd dat zij het allermooiste is, totdat op een dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot mooiste wordt verklaard. De koningin ziet
groen van jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt, probeert de koningin
zelf om haar te vergiftigen. Zullen de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De Gebroeders Grimm zijn de klassieke
grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’, ‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste
sprookjes, waarvan sommige later zijn verfilmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de klassieke avonturen van ‘Hans en
Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond als taalkundigen een
buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels
kunnen de sprookjes worden verslonden in iedere levende taal.
Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande
jaren: niet alleen wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te
negeren. Harry vindt dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry
nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet
ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
De vier kinderen uit Het betoverde land achter de kleerkast komen weer in Narnia terecht, dat er nu stil en verlaten bij ligt. Ze
proberen prins Caspian te helpen de troon te veroveren, zodat er weer vrede kan komen.
"From the films of Harry Potter"--Cover.
Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante gaat Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus Pocus. Maar alleen al om daar te komen blijkt een ware heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto
Harry en zijn vriend Ron uitkomst biedt. Na alle avonturen van het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen Toverdranken, Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen wijden.
Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder dagboek...
Detective Cormoran Strike en zijn assistent Robin Ellacott staan voor een nieuw mysterie, en op een kruis punt in hun leven. Als
Robin Ellacott een mysterieus pakket opent, krijgt ze de schrik van haar leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen. Haar
baas, privédetective Cormoran Strike, is niet zozeer verrast, maar meer op zijn hoede. Er zijn vier mensen uit zijn verleden die hij
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in staat acht tot zo’n gruwelijke daad. De politie heeft al snel een van hen als verdachte aangemerkt, maar Strike denkt dat ze de
verkeerde hebben. Dus besluit hij met Robin te graven in de duistere achtergrond van de andere drie. De dader laat dat echter
niet op zich zitten... De pers over Het slechte pad 'Solide vakwerk van Galbraith/Rowling.' de Volkskrant 'Uitstekend en
meeslepend verhaal.' Thrillers-leestafel.info
Copyright: c44b4218f5e54910ce166aa113edc9da

Page 5/5

Copyright : fanrekord.diefantastischenvier.de

