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Lees alle drie de delen van De Hongerspelen-trilogie achter elkaar met dit 3-in-1 e-book voor extra veel leesplezier! In De Hongerspelen gaat
Panem, het land dat ooit bekendstond als Noord-Amerika, gebeukt onder het keiharde regime van het Capitool. Als Katniss' zusje wordt
ingeloot voor de jaarlijkse Hongerspelen, waarin 24 jongeren strijden op leven en dood, neemt Katniss haar plek in. Hoe ver zal ze gaan om
te overleven? In Vlammen, het tweede deel, komen liefde, politiek, opstand en intrige samen in de grootste en gevaarlijkste arena ooit.
Spotgaai is het bloedstollende slot van de trilogie. In haar Hungergames-boeken verweeft Suzanne Collins actie, avontuur, mythologie,
sciencefiction, romantiek, filosofie en reality-tv met elkaar. Als basis voor deze opmerkelijke verhalen dienden niet alleen de vroegere
Romeinse gladiatorenspellen, maar ook de mythe van Theseus en Minotaur.
Als een jongen gedwongen wordt tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst te nemen in het Britse leger, besluit zijn 15-jarige broer met hem mee
te gaan zonder de gevolgen te kunnen overzien.
Van de winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur Amerika, de tweede helft van de negentiende eeuw. De gevluchte slavin Sethe
vermoordt uit wanhoop haar dochtertje Beminde om haar te behoeden voor de slavernij. Maar Beminde keert terug als kwade geest en
terroriseert haar moeder. Het is uiteindelijk Denver, de tweede dochter van Sethe, die het gezin van de beklemmende vloek weet te
verlossen. Beminde is een schitterende en angstaanjagende roman over het beladen verleden van de Verenigde Staten.

Twee halfzussen, Effia en Esi, groeien apart van elkaar op in het achttiende-eeuwse Ghana. Effia wordt uitgehuwelijkt aan een
Engelsman, om vervolgens in weelde te leven. Esi wordt gevangengenomen, verkocht als slaaf en op de boot naar Amerika gezet.
Weg naar huis vertelt over de levens van de nakomelingen van Effia en Esi in de daaropvolgende driehonderd jaar. Yaa Gyasi
beweegt zich vrijelijk door de geschiedenis en tussen twee continenten - van de stammenstrijd en slavernij in Ghana naar de
Burgeroorlog in Amerika, en van de kolenmijnen in het zuiden van de Verenigde Staten naar de volksverhuizingen richting
Manhattan in de twintigste eeuw - en schetst zo een krachtig en indringend portret van volken in beroering.
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo
bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn
best. Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze
meegemaakt hebben: hun cultuur, familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm
Gladwell zien waarom sommige mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende
wetenschap, zelfhulp en amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij The New Yorker.
Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won de
National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
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Dolfje is gevangengenomen en een jager wil soep van hem koken! Kan Dolfje ontsnappen? Spannend en grappig avontuur voor
lezers vanaf 8 jaar. Dolfje Weerwolfje rent door het Weerwolvenbos. Een stem echoot tussen de bomen: ‘Ik ruik
weerwolvenvlees!’ Het is Knuppel – de jager. In het Handboek voor weerwolfjagers heeft hij gelezen dat je van weerwolven
lekkere soep kunt maken. Zijn kookpot staat klaar. Dolfje is gevangen! Hoe redt hij zichzelf uit de soep? Dolfje verzint het ene
verhaal na het andere, de hele weerwolfnacht lang. Maar is dat genoeg om Knuppel op andere gedachten te brengen?
The highly-respected book of reference of sought-after Independent Schools in membership of the Independent Schools Council's
Associations: HMC, GSA, The Society of Heads, IAPS, ISA and COBIS.
Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de Europese Unie.
Leerboek voor studenten aan gezondheidsopleidingen binnen het hoger onderwijs.
Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan dan ze dacht.
Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Alyson Noël, De Onsterfelijken 6 - Lotusbloem Ever en Damen hebben al eeuwenlang bittere rivalen, jaloerse vrienden en hun grootste
angsten overwonnen, allemaal in de hoop ooit samen te kunnen zijn, voor altijd. In Lotusbloem is hun gezamenlijke lot eindelijk binnen
handbereik. Worden Ever en Damen voorgoed verenigd of wreed uit elkaar gedreven? In dit laatste deel lees je de ontknoping van De
Onsterfelijken... `Vanaf hoofdstuk één in Evermore was ik verslaafd.' Maartje OP DE-ONSTERFELIJKEN-HYVES.NL `Als je eenmaal over
Ever en Damen hebt gelezen, kun je niet meer stoppen!!' TEENSREADTOO.COM Alyson Noël woont in Laguna Beach, Californië. Haar
serie De Onsterfelijken, over Ever en Damen, wordt in 33 landen vertaald en de filmrechten van de reeks zijn voor miljoenen dollars verkocht.
A highly practical and visual approach to the latest Cambridge IGCSE ICT syllabus that develops students' confidence step by step. Now
updated for the latest Cambridge syllabus for first examination in 2016, it has been written to build confidence for both the practical and
written assessments. Ensure extensive exam preparation with Stephen Doyle, who has over 30 years experience of teaching, examining and
assessing ICT at all levels. His practical approach is trusted by teachers around the world to support achievement. To strengthen students'
assessment potential, interactive tests are included via online access. This new edition of Complete ICT is available as a print book, an online
book, or a print and online package, so you can choose the format that is right for you.
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