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De wereld knoeit met onze geest. De mate van stress en angst neemt toe. Een snelle,
gejaagde planeet zorgt voor een snel en gejaagd leven. We zijn meer verbonden, maar
voelen ons steeds eenzamer. En we worden aangemoedigd om ons zorgen te maken
over alles, van de wereldpolitiek tot onze BMI. Na jaren van depressie en
paniekaanvallen, werd het voor Matt Haig tijd om stil te staan. Hij ging op zoek naar de
link tussen wat hij voelde en de wereld om hem heen.
Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol
stof en rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de
wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf
ca. 4 jaar.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man met haar blote handen te
doden ¿ ze is een Begaafde, een van de weinige mensen die geboren zijn met een
bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of haar twaalfde,
als de Begaafde twee verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou
Katsa normaal gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de
andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst van de koning te stellen. Voor
hem moet ze het vuile werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar
alles wordt toch anders. Katsa had nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de
knappe prins Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te ontdekken, of
het verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven
koninkrijken kan vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde Staten. Ze
studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft allerlei banen gehad, o.a. bij een
hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
There are lots of things Joe would wish if he had the chance - that his family hadn't
moved from the city to the country, that his mum hadn't bought two ponies no one could
ride, and that one day he might have a dog of his own. So when he finds a lucky
horseshoe in his garden, he makes some wishes just for fun. After all, there's always a
chance they might come true... The first in a pony trilogy for boys and girls from the
author of the KATY'S PONIES trilogy.
Antwoorden van de Amerikaanse rabbijn op religieuze vragen van kinderen tot circa 12
jaar, die gekenmerkt worden door optimisme en vooruitgangsgeloof.

Op menselijke wijze vertelt een Engels raspaard zijn levensgeschiedenis, waarin
hij wreedheid onderging, droevige maar ook gelukkige ervaringen had.
Een laatste weekend zonder verplichtingen, voordat het werkende leven begint,
dat is de afspraak. Dansen tot in de vroege uurtjes, cocktails drinken in Las
Vegas en vooral: proosten op hun vriendschap en het leven. Een wilde nacht met
drie sexy mannen pakt voor de vriendinnen, Mia, Harlow en Lola minder
ongedwongen uit dan gepland. Terwijl de alcohol rijkelijk vloeit, sluiten zij een
pact: ze geven alle drie het jawoord aan de drie onbekenden. In het tweede deel
uit de reeks volgen we Harlow. Ondanks haar wilde nachten met Finn mag ze
hem totaal niet... wat verklaart waarom hun huwelijk maar 12 uur duurde. Hij
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probeert haar in alle opzichten te domineren. Is Harlow even stug als Finn? Of is
ze precies wat hij nodig heeft?
In the second adventure in Victoria Eveleigh's enchanting KATY'S EXMOOR
PONIES series, Katy is determined that her pony, Trifle, will become a star.
Perfect for fans of pony and animal stories, Pippa Funnell, Stacy Gregg and
Lauren St John. Katy is very proud of her pony, Trifle, and is sure that they will
win lots of rosettes together - just as soon as Trifle learns to behave at shows!
Little does she know that there are much bigger challenges in store for them. Will
Katy and Trifle have what it takes to become true champions?
Mij niet gezien (Picture me Gone) is het nieuwe verhaal van Meg Rosoff, die tien
jaar geleden met Hoe ik nu leef (How I live now) de wereld veroverde en vele
prijzen in de wacht sleepte. In Mij niet gezien gaat het over de 12-jarige Mila. Als
geen ander voelt ze mensen feilloos aan en kan ze situaties goed inschatten.
Wanneer een goede vriend van haar vader vermist wordt, denkt ze te kunnen
helpen door naar aanwijzingen te zoeken. Maar wanneer hij onvindbaar blijft,
begint ze hevig aan zichzelf te twijfelen. Heeft ze iets belangrijks over het hoofd
gezien? ‘Een verrassend gelaagd verhaal over vriendschap.’ Thomas de Veen,
NRC Handelsblad
Ringdrager Frodo heeft samen met zijn vriend Sam de taak op zich genomen om
de Ene ring naar de Doemberg in het land Mordor te brengen. Daar is de Ring
gemaakt en alleen daar kan hij vernietigd worden. Voor hen ligt een zware tocht.
Er is veel gevaar: niet alleen onderweg, maar ook in Mordor zelf, waar de
Donkere Vorst Sauron woont en waar zijn legers van orks hun kampen hebben...
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen ooit een held te
worden. Op een dag stuiten ze op een scheepswrak dat is aangespoeld op het
strand vlak bij het kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een
manier hebben gevonden om door een scheuring in de werkelijkheid Midkemia
aan te vallen. Terwijl Thomas traint als soldaat en Puc een leerling-magiër is,
groeien ze langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog hun
leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër - leerling is het eerste deel
van Raymond E. Feists Magiër, het begin van de reeks De Oorlog van de Grote
Scheuring.
Provides an annotated list of books designed to appeal to the interests of
reluctant readers in grades three through twelve, and indicates reading levels
Niemandsbruid Meg Rosoff De nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat ze zou
trouwen kroop Pell Ridley in het donker haar bed uit, kuste haar zusters vaarwel,
haalde Jack uit de wind en de regen van de boswei en vertelde hem dat ze
weggingen. Al was het niet waarschijnlijk dat hij bezwaar zou maken, als paard.
Op de ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van
haar ouderlijk huis. Haar jongste (stief)broertje Bean wil met haar mee. Samen
trekken ze rond door het negentiende-eeuwse Engeland. Onderweg raakt Pell
eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt. Tijdens haar zoektocht ontmoet
ze een stroper, zigeuners en een paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige
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wijze het rauwe leven op het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
Maak kennis met Stick Dog: een nieuwe kinderboekenheld met vier poten, een
natte neus en vooral een onstilbare honger. Samen met zijn vier chaotische
hondenvrienden gaat Stick Dog op jacht naar de perfecte hamburger, want ze
hebben bijzonder veel trek… Als die zoektocht toch ietsje ingewikkelder blijkt dan
verwacht, is het tijd voor een nieuw plan. Stick Dog en zijn vrienden storten zich
van het ene avontuur in het andere: van het stelen van een auto tot met z’n
vijven van een berg afspringen. Wat er ook gebeurt, deze honden zijn
vastbesloten om vanavond hamburgers te eten!
In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud
monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van
de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik in Het Meer van de
Maan, John Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finchserie. Voor Arlo Finch en de Rangers van Pine Mountain is zomerkamp meer dan
alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar
een eeuwenoud monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt.
Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en zijn
beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken
te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze verder speuren, doet
Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol
magie, monsters en vreemde wezens.’ Coolesuggesties.nl
De cynische Saoirse (17) gelooft niet meer in de liefde. Ze is vastbesloten om
nooit meer aan een serieuze relatie te beginnen. Tot ze op een
eindexamenfeestje Ruby ontmoet. Die daagt haar uit tot een experiment: een
zomer vol klassieke dates die zo in een romantische comedy zouden passen, en
die eindigt zodra vakantie voorbij is – geen verwachtingen van eeuwige liefde,
geen gebroken harten, geen gezeur. Klinkt als een perfect plan, maar Ruby en
Saoirse vergeten één ding: aan het einde worden de personages in de film altijd
écht verliefd.
In its 114th year, Billboard remains the world's premier weekly music publication
and a diverse digital, events, brand, content and data licensing platform. Billboard
publishes the most trusted charts and offers unrivaled reporting about the latest
music, video, gaming, media, digital and mobile entertainment issues and trends.
Joe is delighted that his pony, Lightning, is brilliant at mounted games. The two of
them make a great pair and Joe can't wait for them to try out for the Prince Phillip
Cup team. There's just one problem - Lightning seems quite small now that Joe is
growing so fast. What will he do when he's too big to ride her? And what will
happen to Lightning if she is sold? The second in a pony trilogy for boys and girls
from the author of the Katy's Ponies trilogy.
Katy is very proud of her pony, Trifle, and is sure that they will win lots of rosettes
together - just as soon as Trifle learns to behave at shows! Little does she know
that there are much bigger challenges in store for them. Will Katy and Trifle have
what it takes to become true champions?
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Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar
Antarctica vlucht, ontdekt ze de jacht op ijsdraken en zet ze alles op alles om de
ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather Fawcett is een
spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol draken, magie en avontuur.
Ember komt voortdurend in de problemen. Niet handig, als je eruitziet als meisje
maar je eigenlijk een vuurdraak bent en iedereen je wil doden. Ze vlucht van het
drukke Londen naar Antarctica, maar daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken,
en stort ze zich nog dieper in de problemen. Want de ijsdraken moeten gered, al
kost het haar haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is dierenliefde.
Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet aan onze natuur. Met pratende kat
en humeurige deurklink.
Laat je meevoeren door dit verrassende fantasy-verhaal over een onwaarschijnlijke held.
'Verhalen gaan niet alleen maar over strijd en wraak,' zegt de bard. 'Je moet ook de
hoofdpersonen tot leven laten komen. Een beetje spanning, een beetje sfeer, dat hoort er ook
bij. En wat romantiek.' Welkom in de wereld van Podkin Eenoor Ieder konijn weet wie Podkin
Eenoor is. Van jong tot oud kennen ze de verhalen over hun onverschrokken, slimme
soortgenoot. Zijn status is legendarisch, mythisch haast. Maar zijn die verhalen niet een beetje
overdreven? Het is midwinternacht als een rondreizende bard aankomt in de konijnenburcht
van Doornwoud. In ruil voor een maaltijd en een slaapplek biedt hij aan het échte verhaal te
vertellen. Ademloos luisteren de konijnen naar de geschiedenis van Podkin Eenoor - het
dappere konijntje dat ondanks zijn jonge leeftijd hun allergrootste vijand wist te verslaan.
Magische illustraties Met heel veel sfeer, spanning en een onderliggende grimmigheid laat dit
fantastische avonturenverhaal zich vergelijken met klassiekers als De Hobbit en natuurlijk
Waterschapsheuvel. De even zo magische illustraties zijn van David Wyatt, die eerder boeken
illustreerde van auteurs als J.R.R. Tolkien, Edgar Allan Poe en Terry Pratchett.
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 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.
Katy's birthday doesn't feel very special, until she discovers a tiny newborn foal on the moor.
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Katy longs for the foal to be hers. But how will she ever persuade her family? -- cover.
Harriet Manners weet best veel. Zo weet ze dat een gemiddeld mens 100 kilo per jaar eet, al
doet haar zwangere stiefmoeder hard haar best hier overheen te gaan. Maar wat Harriet níét
weet is wat haar rol binnen het gezin wordt als de baby er straks is. Een modellenklus in Japan
is dé kans om er tussenuit te glippen. Zal Geek Girl haar draai vinden aan de andere kant van
de wereld?
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