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Gaby Mortimer heeft een perfect leven: een mooie baan bij de tv, een succesvolle man, een prachtige dochter en een groot huis in Londen. Tot ze tijdens het hardlopen stuit op het lijk van
een jonge vrouw en alle zekerheden uit haar bestaan wegvallen. Gaby belandt in een nachtmerrie. Onder je huid is de perfecte psychologische thriller voor lezers van S.J. Watsons Voor ik ga
slapen en liefhebbers van de boeken van Nicci French. Durrant beschrijft met veel gevoel hoe de hoofdpersoon verstrikt raakt in een psychologische achtbaan waaruit geen ontsnappen lijkt,
met een zeer sterke plottwist aan het einde.
Written with a focus on the English Language Arts Common Core Standards, this book provides a complete plan for developing a literacy program that focuses on boys pre-K through grade
12. • Examines and evaluates the most recent research about boys and nonfiction reading • Addresses the intersections of Common Core Standards and literacy for boys • Provides
annotated bibliographies of recommended books as well as lists of apps and other software for boys • Offers educators effective strategies to promote reading with boys and advice for
parents in developing a home reading plan for their sons
Step-by-step diagrams show young artists how to draw fantastic unicorns of all kinds in the newest addition to the popular Ralph Masiello drawing series. By following the simple steps shown
in red, mythical creature lovers and aspiring artists can create their own beautiful creatures. With only a few lines, young and young-at-heart artists can draw unikitties, unipiggies, uniowls, and
unicorns, as well as hideaways where the most intrepid creature hunters dare to find them.
Summary: "100 jaar Ahlers in Antwerpen" brengt het verhaal van het Antwerpse maritieme en logistieke bedrijf Ahlers, dat in 1909 werd opgericht door de gelijknamige familie uit Bremen. Het
bedrijf ging van start als agentuur, maar ontplooide ook activiteiten op het gebied van expeditie en rederij. De manier waarop twee generaties Ahlers en twee generaties Leysen deze
onderneming hebben geleid en groot gemaakt, wordt weergegeven tegen de achtergrond van het politieke, sociaal-economische en culturele leven in Antwerpen en daarbuiten. In de eerste
twee hoofdstukken wordt de geschiedenis beschreven van de oprichting van het bedrijf tot het einde van de periode waarin André Leysen aan het roer stond. In het derde en laatste hoofdstuk
vertelt de huidige bedrijfsleider Christian Leysen op een openhartige en persoonlijke manier over de voorbije vijfentwintig jaar. Hij geeft ook zijn visie op de toekomst van zijn bedrijf in een
wereld die voortdurend en tegen hoog tempo evolueert.
Het is een stralende zomerochtend in het stadje aan de Tyne waar Davie woont. Op straat komt hij zijn beste vriend tegen, die hem vertelt dat er een jongen is vermoord. Het blijkt om Jimmy
Killen te gaan. De dader kan dus niemand anders zijn dan Zorro Craig, want de families Killen en Craig zijn al sinds jaar en dag aartsvijanden. Het hele stadje loopt uit om het lijk te zien, maar
Davie krijgt al snel genoeg van alle roddels. Hij besluit de heuvel waartegen het stadje gebouwd is op te gaan. Hoe hoger hij komt, hoe meer Davie ontdekt over de toedracht van de moord,
maar vooral ook over het leven en zichzelf.
Internationale bestseller over de impact van technologie op ons leven: Google Glasses, zelfrijdende auto's, computers die het menselijk brein vervangen... De digitalisering heeft ons leven
drastisch veranderd, en we staan nog maar aan het begin van deze revolutie. 'Vanaf nu wordt de verandering pas echt duizelingwekkend', aldus Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee, beiden
verbonden aan het prestigieuze MIT. 'En het is aanpassen of verliezen.' Miljoenen mensen dreigen hun baan te verliezen, precaire machtsevenwichten verschuiven en de sociale ongelijkheid
groeit. Dit tweede tijdperk der machines kan echter ook zorgen voor meer welvaart. Maar dan moeten we nu de juiste keuzes maken.
Provides step-by-step instructions for drawing Halloween motifs including pumpkins, ghosts, a black cat, gravestones, a witch, a skeleton, and a haunted mansion.

Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Niek is voorbestemd voor iets GROOTS, iets WEERGALOOS! Iedereen zal hij voorbijstreven. Maar simpel is dat niet. Zeker
niet met aartsvijand Gina in de buurt. Niek HAAT Gina! Maar volgens zijn vrienden is het verschil tussen haat en liefde erg klein... Dan slaat het noodlot toe. Niek en Gina moeten
SAMEN een werkstuk maken. Gina ziet haar perfecte cijferlijst als sneeuw voor de zon verdwijnen. Kan Niek haar redden van een onvoldoende, of loopt alles anders dan
gepland?
De 12-jarige Kester woont in een wereld waarin alle dieren zijn uitgeroeid. Denkt hij. Dan ontmoet hij een groepje pratende duiven en een bazige kakkerlak (‘De Generaal’). Ze
hebben zijn hulp dringend nodig: er leven nog wel een paar dieren, maar ze zijn ziek. Samen met een edelhert, een enthousiast wolfje, een hooghartige kat, een dansende
dwergmuis en het meisje Polly vertrekt Kester op een gevaarlijke missie. Het wordt een race tegen de klok, want ze worden achternagezeten door de wraakzuchtige Kapitein
Skuldiss, die alle dieren voorgoed wil uitroeien... ‘Van dit soort series wil je graag dat ze én grappig én spannend én ontroerend zijn, en De laatste wilde dieren is dat allemaal.’ Edward van de Vendel
Joris moet op een ochtend in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar die is intens gemeen. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Maar dan
gebeuren de vreemdste dingen. Joris en de geheimzinnige toverdrank is een fantastisch kinderboek van de wereldberoemde 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. Joris woont op een boerderij, ver van alles af. Op een zaterdagochtend moet hij in zijn eentje op zijn grootmoeder passen, maar Joris haat zijn grootmoe,
dat akelige, hekserige ouwe wijf. Hij bedenkt een plan: hij gaat een toverdrankje voor haar maken. Er gaat van alles in: kanariezangzaad, varkenstabletten, motorolie en nog veel
meer. Grootmoe drinkt het drankje en ze groeit en groeit. Ze gaat door het plafond en zelfs door het dak heen! Wanneer Joris en zijn vader besluiten nog meer toverdrankjes te
gaan maken, gebeuren de vreemdste dingen. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Inleidende informatie over het ontstaan, de inhoud en achtergronden van de bijbelse geschriften.
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Here's help in selecting current, nonfiction books that will get boys excited about reading. • Citations for over 1,700 current nonfiction titles published between 2007–2009 that will
appeal to boys • Interviews with seven authors, including Kadir Nelson, author of We Are the Ship, recent winner of numerous children's literature awards, and a great role model
for young male readers • Nonfiction booktalks that can be used word-for-word when presenting books to students • Reproducible booklists • Photos of featured male authors •
Book cover illustrations
The tenth book in Ralph Masiello’s popular drawing series shows budding artists how to illustrate quirky aliens from out of this world. Clear, linear steps in red outline how to
draw the friendly Martians. Challenge steps in blue encourage adding extras to each masterpiece.
If emotionless monotones are all that come to mind when you think of robots, it’s time to rewire your motherboard. Open this book and let the renegade robots within inspire you
to build your own high-tech humanoids.
Het waargebeurde verhaal van een van de grootste spionageoperaties van de koude oorlogEen tunnel van bijna een halve kilometer lang onder de Berlijnse Muur: het was een gewaagd en
verbazingwekkend plan van de CIA om de meest cruciale telefoonlijnen van de KGB en het Sovjetleger te kunnen afluisteren. De tunnel werd uitgerust met de modernste apparatuur en de
ontdekking ervan zou tot een enorme confrontatie met de Sovjets kunnen leiden. Maar er bevond zich een mol in hun midden...Verraad in Berlijn vertelt het waargebeurde verhaal van een van
de meest ambitieuze spionageoperaties ooit. Het brengt de Koude Oorlog – hoogtijdagen voor spionnen en dubbelagenten – tot leven en geeft een van de grootste verraders van het Westen
een gezicht: de Britse mol George Blake, van Nederlandse afkomst.
Features step-by-step diagrams that demonstrate how to draw fairies, including a fairy godmother, a fairy princess, and a garden fairy.
A valuable, one-stop guide to collection development and finding ideal subject-specific activities and projects for children and teens. • Provides an excellent resource for libraries considering
creating makerspaces • Helps educators locate instructions for entertaining and educational program and curricular activities that range from cooking and e-drawing to performing magic tricks,
solving puzzles, mask-making, and outdoor games • Utilizes a subject heading organization and indexes multi-topic titles by chapter for ease of use • Supplies plans targeted for distinct age
ranges: lower elementary (K–3rd grade), elementary (3rd–6th grade), middle school (6th–9th grade), and high school (9th grade and above) • Includes an appendix containing additional online
sources of information that augment the book's content
De rode leeuw beschrijft de zoektocht van de ongelukkige Hans Burgner, die na de dood van zijn vader een angst ontwikkelt voor het onafwendbare: de dood. Geobsedeerd door geruchten
over een levenselixer gaat hij in de leer bij een mysterieuze geneesheer en alchemist. Door zijn gekmakende behoefte het elixer te bezitten vermoordt hij zijn leermeester. Spiritueel onervaren
als hij is, brengt het elixer hem geen verlossing, maar juist vervloeking. Na het gedronken te hebben begint Hans reis door de tijd waarbij hij elke eeuw opnieuw geboren wordt, maar wel met
dezelfde ziel en dus ook met dezelfde ervaringen en herinneringen. De lezer wordt meegetrokken in de labyrintische zoektocht naar de verlossing van zijn vloek. Wanneer Hans zich in de
achttiende eeuw aansluit bij de magiërs van graaf St. Germain bepaalt het lot een nieuwe straf voor zijn vroegere zonde: hij wordt herboren aan het begin van de eenentwintigste eeuw.
Provides step-by-step instructions for drawing common farm sights, including pigs, horses, and tractors.
Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een donkere broek en met Vos cape om, sloop de koningin haar woonvertrekken uit,
en stapte een wereld binnen van verhalen en leugens. Bitterblauw, koningin van Monsea, raakt in de ban van de wereld buiten de kasteelmuren. Overdag proberen haar raadsmannen het
verleden angstvallig voor haar verborgen te houden, maar s nachts komt ze meer en meer te weten over de heerschappij van haar vader, koning Leck. Bitterblauw wist dat haar vader niet
geliefd was, maar het begint haar te dagen dat haar koninkrijk vijfendertig jaar lang in handen is geweest van een krankzinnige. En dat ze, om de wonden te helen, dieper en dieper moet
graven in de herinneringen die haar adviseurs zo wanhopig proberen te vergeten.
Een kat, een hond, een konijn, een kuiken, een schildpad, een eekhoorn en een vogeltje wonen samen in een huisje in het bos. Alleen over het eten kunnen zij het niet eens worden.
Prentenboek met gekleurde afbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.

Ralph Masiello has taught young artists how to draw robots, dragons, dinosaurs, farm animals, fairies, and bugs. He’s introduced readers to techniques to capture creatures from
the ocean, objects from Ancient Egypt, and spooky characters from Halloween on paper. In the tenth book in his drawing series, Ralph Masiello brings the spirit of Christmas
alive. Starting with the snowman—a winter staple—Ralph guides budding illustrators through to the "Decoration Station" where step-by-step instructions teach them to draw trees,
lights, ornaments, and wreaths. Then there’s the fireplace and the stockings—not to mention Santa and Mrs. Claus and all their friends and helpers at the North Pole! The book
provides artists with the tools to create a true holiday scene. As in all of Ralph’s drawing books, there are extra steps outlined in blue for artists who want more of a challenge.
Back matter includes a list of books and websites for further celebration of the winter and holiday season.
This is book two of a series of three books. The series takes students on an interdisciplinary cross content journey entitled, Creating Art Through the Ages. Each book provides
experiences in language arts, social studies, math and art as the students investigate ancient and modern civilizations. “Discovery and Knowledge”, explores the ancient Roman
civilization, the Middles Ages and Renaissance. Explorers set sail to discover land, treasures, raw materials and knowledge on behalf of their mother country and religion. The
development of the printing press enabled the disbursement of knowledge through books. Discovery and the pursuit of knowledge is the underlying theme during this era. In this
book, it is reimagined for students with experiences through stories, interactive role-playing activities, and art projects.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn, een robot. Ze snapt niet wat er
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gebeurd is en wat ze nu moet doen. Kan een robot wel overleven in de wilde natuur? De dieren op het eiland zijn bang voor haar of gedragen zich agressief. Pas als Roz zich
ontfermt over een jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan verschijnen er een aantal robots die Roz met geweld terug
willen halen omdat haar grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De avonturen van Roz en de wilde dieren op het eiland zijn in
Amerika zeer succesvol. Mede door de korte hoofdstukken, het spannende en ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het
is in meer dan 20 talen vertaald.
Author/illustrator Ralph Masiello explores the world of dragon lore, from the mystical Australian rainbow serpent to the revered imperial dragon of China. Just follow the steps in
red to create your own mythical, magical beasts. Extra bonus steps in blue show how to add realistic scales and more advanced details.
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een
ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar heel
klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Academische vaardigheden zijn de gereedschappen die je tijdens en na je universitaire studie kunt inzetten om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter
discussie te stellen. Dit handboek is bedoeld voor bachelorstudenten van interdisciplinaire opleidingen en biedt concrete instructies, tips en voorbeelden om beginnende
studenten te ondersteunen bij het ontplooien van de verschillende vaardigheden. De volgende elementen komen in het handboek aan bod: - studeren - lezen van
wetenschappelijke teksten - onderzoek doen op basis van literatuur - argumenteren - schrijven - presenteren - interviewen - discussiëren en debatteren - reflecteren - kritisch
denken
Op zijn twaalfde verjaardag ontvangt Archie Greene een geheimzinnig cadeau, dat wordt bezorgd door iemand van een gerenommeerd advocatenkantoor. Het is een
vierhonderd jaar oud boek dat geschreven is in een taal die hij niet kent. In het pakket zit ook een speciale opdracht, Archie moet het boek terugbrengen naar het Museum van
Magische Varia. Archie heeft geen idee waarom juist hij het boek heeft gekregen, maar hij merkt al snel dat duistere krachten er alles voor over hebben het boek te bemachtigen.
Archie komt terecht in een wereld waarin boeken kunnen praten, bibliothecarissen toverkracht bezitten en magische spreuken tot leven komen.
Dit is een verhaal over de zee. Over geheimzinnige zeewezens en woeste piraten. Over het Zwarte Huis van de Admiraal, waarvan ze zeggen dat er een monster woont. Over een grijze vuurtoren op een
eiland dat nog net vastzit aan het vaste land. Over Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, die iedere avond de eenenzestig treden beklimt om het licht aan te steken. Over een stormachtige avond,
waarop de lucifers op zijn en alles misgaat. Maar vooral over dapper zijn en meer kunnen dan je ooit had gedacht.
You've created a STEAM program in your library, but how do you work literacy into the curriculum? With this collection of resource recommendations, direction for program development, and activities, you'll
have students reading proficiently in no time. • Presents complementary annotated books and discussion questions to engage students in STEAM topics • Offers topical project and problem-solving activity
ideas for students in the library makerspace • Provides research and additional resources for teachers and librarians to use in implementing successful STEAM programs
This easy-to-follow guide makes it simple for robot lovers and aspiring artists alike to learn how to draw robots. In step-by-step illustrations, beloved author/illustrator Ralph Masiello shows kids how to use
circles, ovals, and other shapes build the body of a basic robot. Then it's off to the warehouse for spare parts where artists can use dials, switches, and antennae to make their design one of a kind. Bonus
challenge steps show artists how to add claws, armor, and other fantastic features. The simple shapes and sequenced steps will encourage both confidence and creativity for artists at any level.
Cleveland, 2005. Een jongeman zit net op de universiteit wanneer hij Emily ontmoet. Ze houden van literatuur en xtc en worden verliefd op elkaar. Maar wanneer Emily naar New York moet verhuizen, besluit
hij te stoppen met zijn studie en in het leger te gaan. Ze trouwen nog snel voor hij wordt uitgezonden naar Irak. Aldaar blijkt hij niet opgewassen tegen de bikkelharde realiteit en hij verliest zich met zijn
medesoldaten in verboden middelen: ze blowen, snuiven, nemen pijnstillers en kijken porno. En velen sterven. Bij terugkomst lijdt hij aan hevige ptss en hij raakt - samen met Emily - verslaafd aan heroïne.
Ze proberen voor zover mogelijk een normaal leven te leiden, maar wanneer het geld opraakt, besluit de ex-oorlogsheld banken te gaan overvallen. emCherryem werd geschreven op een typemachine in de
gevangenis. Het is een rauwe en schrijnende vertelling van een nieuwe, urgente stem uit het hedendaagse verwarde Amerika.
In dit zesde boek raakt onze held diep in de problemen. Is Dog Man dit keer zélf de boef?! Als de bank in de stad beroofd wordt, lijkt er maar één dader te zijn: Dog Man! Baas, Pien Petjeaf en Kleine Karel
zetten alles op alles om zijn onschuld te bewijzen. Zou het boeventeam van Biggie er iets mee te maken hebben? Ondertussen probeert Dog Man zijn draai te vinden in de hondenbak. Maar de andere
honden zijn heel onaardig tegen hem. En van die gemene bewaker hoeft hij ook geen hulp te verwachten... Komt Dog Man ooit nog op vrije voeten? En kan Karel, de gemeenste kat van de wereld, misschien
een handje helpen? Een heerlijk Dog Man-verhaal vol humor, avontuur en tekentips, geschreven door Dav Pilkey en vertaald door Tjibbe Veldkamp.
Dit e-book is niet geschikt voor zwart-wit e-readers. Wanneer Danny erachter komt dat Chantal zijn naam heeft gezet op de loserlijst in de meiden-wc, begint een nachtmerrie. Binnen tien minuten richt hij een
voedselgevecht aan in de kantine, krijgt hij knallende ruzie met het mooiste meisje van de klas en haalt hij zich de woede op de hals van de grootste pestkop van zijn school. Danny en zijn vriend Jasper
MOETEN van die loserlijst af zien te komen. Maar hoe? De loserlijst van Holly Kowitt is een grappig boek vol humor voor de fans van de serie Het leven van van een loser, H.N. (Holly) Kowitt schreef naast
De loserlijst meer dan veertig kinderboeken vol humor.
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