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Don’t Give a Fuck gaat over het terugwinnen van de kwaliteit van je leven. Sarah Knight geeft een eenvoudig te gebruiken
tweestappenmethode om je eigen tijd terug te claimen. Niet meer als een kip zonder kop rondrennen om vooral anderen ter wille
te zijn. Er zijn genoeg dingen in je leven waar je je wél druk om moet maken – en daar heb je meer tijd voor als je de dingen waar
je eigenlijk geen bal om geeft, kunt laten schieten. Ruim na je huis met Marie Kondo nu je hoofd op met Sarah Knight. En dat
zonder excuses: #geensorry.
(1) LIEFDEVOLLE VERZORGING - Jared heeft weinig vertrouwen in de onverantwoordelijke Annie. De ene rampspoed na de
andere stort ze over hem uit. Maar wanneer hij een ongeluk krijgt, ontpopt zij zich als een verleidelijke Florence Nightingale! (2) IN
BESCHERMENDE HANDEN - Nikki had nooit avances moeten maken toen Galen en zij nog studiemaatjes waren, want sindsdien
is zijn houding op slag verkild. Pijnlijk, nu ze na lange tijd weer samen moeten werken. De aantrekkingskracht is er echter nog
steeds... (3) TUSSEN HOOP EN HARTSTOCHT - Mark Cameron is bepaald niet blij als zijn collega met de noorderzon vertrekt,
met medeneming van de praktijkkas. En dan komt ook nog eens diens nichtje rondsnuffelen. Wat is deze aantrekkelijke Dixie van
plan?
In de zomer van 1991 was ik een gewoon kind. Ik deed gewone dingen. Ik had vriendjes en vriendinnetjes, en een moeder die van
me hield. Ik was net als jij. Tot de dag dat mijn leven werd gestolen. Achttien jaar lang was ik een gevangene. Ik was iemands
bezit, om te gebruiken en misbruiken. Achttien jaar lang mocht ik mijn eigen naam niet uitspreken. Ik werd moeder en werd
gedwongen een zus te zijn. Achttien jaar lang heb ik een onmogelijke situatie overleefd. Op 26 augustus 2009 eiste ik mijn naam
weer op. Mijn naam is Jaycee Lee Dugard. Ik zie mezelf niet als slachtoffer. Ik heb het overleefd. Mijn gestolen leven is mijn
verhaal; in mijn eigen woorden, verteld op mijn manier, precies zoals ik het me herinner. De dennenappel staat voor mij symbool
voor het zaad van een nieuw begin. De JAYC Foundation helpt mensen opnieuw te beginnen met behulp van therapie met dieren.
Ze biedt ondersteuning en faciliteiten om gezinnen die te maken hebben gehad met ontvoering en de traumatische ervaringen die
daarmee samenhangen, tijdig te kunnen helpen gezinnen die moeten leren hoe ze er weer bovenop kunnen komen, zoals mijn
eigen gezin. Daarbij wil de JAYC Foundation schoolkinderen ervan bewust maken hoe belangrijk het is om op elkaar te letten.
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!
Life is full of challenges, some of the difficult ones you have to look for the humor to continue the pace. Dealing with dementia in
the elderly isn't a story everyone will run out and buy, but a story about how a cat helped an elderly parent deal with loneliness and
sadness is memorable. Mama Cat's love and dependency on Grandma made the difference and something to live for.
Get your sh*t together van Sarah Knight gaat over uitvinden waar je wel f*cks om wil geven, de kracht van negatief denken,
minder uitgeven en meer besparen, je angsten managen, tools om je sh*t op orde te krijgen, een einde aan de bullshitcyclus
maken, vermijdingsgedrag voorkomen en megaveel andere goeie sh*t. Een krachtige, grappig geschreven, nuttige gids om
eindelijk je doelen te bereiken door te focussen op waar je echt om geeft.
Een ontroerend en bekroond feel good verhaal voor ieder mens dat wel eens het gevoel heeft buiten de boot te vallen of anders te
zijn. 'Iedereen is goed in iets, op zijn eigen manier. Maar als je een vis in een boom laat klimmen en hem daarop beoordeelt, zal hij
zijn hele leven denken dat hij dom is.' - Albert Einstein Ally is slim. Slim genoeg om iedereen voor de gek te houden. In welke klas
ze ook terechtkomt, ze is kampioen in het voorkomen dat iemand haar geheim ontdekt. Ze kan namelijk niet lezen. Maar dan krijgt
ze een nieuwe meester. Hij begrijpt dat er achter Ally’s stoerheid een ander meisje zit. Een meisje dat helemaal niet dom is, maar
dyslectisch. Voor Ally vallen alle puzzelstukjes langzaam op hun plaats. Haar zelfvertrouwen groeit en er gaat een wereld voor
haar open.
When he is paired with a girl who has lost her legs, Rescue worries that he isn't up to the task of being her service dog.

De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten of ze familie heeft en waar haar geestelijk gehandicapte moeder vandaag
komt. Ze besluit met de bus op pad te gaan om haar verleden te achterhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid en het belang om rust te vinden in een drukke wereld van een van de
invloedrijkste boeddhistische leermeesters van dit moment Rust vinden in een drukke wereld De Koreaanse
boeddhistische monnik Sunim geeft les over verschillende levenskwesties, van liefde en vriendschap tot werk,
levensdoelen en spiritualiteit. Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moderne, drukke leven te zoeken naar
rustpunten. Zo legt hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin
Sunim laat het belang zien van sterke relaties met anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en mild moet zijn
tegenover jezelf. De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig
aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld ook rustig worden. De pers over Dingen die je alleen ziet als je er de
tijd voor neemt ‘Dit handboek voor mindfulness en kalmte, een bestseller in Korea, staat vol wijze adviezen over reflectie
en hoe het rustiger aan te doen in het leven.’ Elle.com ‘Sunims woorden zijn diepgaand én herkenbaar, eenvoudig én
verfijnd, en elk hoofdstuk voelt meer aan als een gesprek met een lieve, bedachtzame vriend dan als het lezen van weer
een boek over mindfulness. Perfect voor lezers die op zoek zijn naar een onderbreking van hun drukke leven. Sunims
filosofie roept een kalme zekerheid op, die doet denken aan Libanees-Amerikaanse dichter Kahlil Gibran.’ Publishers
Weekly ‘Oude boeddhistische filosofie voor de moderne tijd. Diepgaande maar begrijpelijke wijsheden over omgaan met
de dagelijkse sleur – en over in het oog houden wat er nu echt toe doet. Leg dit boek op je nachtkastje om je hoofd leeg
te maken voor het slapengaan.’ Real Simple
Het waargebeurde en unieke verhaal van een trouwe hond die een jappenkamp als krijgsgevangene overleefde en ander
gevangenen de moed gaf om de verschrikkingen te doorstaan. 'Een buitengewoon en aangrijpend verhaal van een
unieke held tussen medegevangenen van de Japanners tijdens WOII: een loyale Britse Pointer genaamd Judy.' - Kirkus
'Weintraub schetst uitstekend de menselijke verhalen - soms pijnlijk en soms inspirerend - die een rol speelden in de
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saga van Judy.' - Boston Globe
Na Nevermoor 1 – Morrigan Crow en het Wondergenootschap van Jessica Townsend is er nu het superspannende
vervolg: Wondersmid – De roeping van Morrigan Crow. Morrigan Crow is ontsnapt aan haar dodelijke vloek en is
inmiddels toegelaten tot het Wondergenootschap. Eindelijk hoort ze ergens bij! Het Wondergenootschap belooft haar
veiligheid en vriendschap voor het leven. Maar Morrigan krijgt niet waar ze al jaren van gedroomd heeft... Morrigan is
Wondersmid. En omdat Wondersmeden een slechte naam hebben, is iedereen bang voor haar. Bijna al haar nieuwe
vrienden keren zich tegen haar. Tot overmaat van ramp wordt de magische stad Nevermoor opgeschrikt door een reeks
mysterieuze verdwijningen. Dan doet Ezra Windbuil, de enige Wondersmid die Morrigan kent en de boosaardigste man
die ooit geleefd heeft, haar een aanbod dat ze bijna niet kan weigeren... Is haar hoop op een nieuw leven al vervlogen
voordat het zelfs maar begonnen is? Over Nevermoor: ‘Nevermoor is een fantastisch oord, en verdient een eigen plekje
naast Zweinstein.’ Jaapleest.nl ‘Een heerlijk avontuur voor sterke lezers, om helemaal in te verdwijnen.’ Trouw ‘Vooral
de vaart en de humor maken dat Townsends debuut Nevermoor nieuwsgierig maakt naar meer.’ **** NRC Handelsblad
Lily is de twaalfjarige teckel van Ted Flask, een eenzame veertiger die na zijn zoveelste mislukte relatie al zijn liefde en
aandacht liever aan zijn trouwe metgezel besteedt. Lily en Ted zijn de beste vrienden, ze kijken samen televisie en
spelen oneindig veel spelletjes. Maar als er op een dag een kwaadaardig gezwel te zien is op de kop van Lily stort Ted
volledig in. De liefde van Lily is onvoorwaardelijk, en Ted heeft geen idee hoe hij zonder haar verder kan leven. Hij besluit
terug te vechten, maar hoe bestrijd je iets wat misschien wel sterker is dan liefde? Lily en de octopus is een onvergetelijk
boek over de vriendschap tussen een man en zijn hond, en over de angst om afscheid te moeten nemen van een
geliefde.
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally Condie, New
York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en
menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn
hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou
jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in wilt sturen om
aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview,
Colorado, samen met zijn moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan.
Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde
iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn
belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte
zullen vinden. Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor
amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt
samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem
naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is
overleden.
A baby trapped in a well, a man looking for caves in Kentucky, coal miners and gold miners put in deadly predicaments,
and a man rescuing another from an oncoming subway train. What do these stories have in common? They are all
dramatic accounts of rescue missions that took place below the surface of the earth. These true stories will excite the
reader while teaching what it means to sacrifice for others for the betterment of all.
A 2019 Schneider Family Book Award Winner Based on a real-life partnership, the heartening story of the love and
teamwork between a girl and her service dog will illuminate and inspire. Rescue thought he’d grow up to be a Seeing
Eye dog — it’s the family business, after all. When he gets the news that he’s better suited to being a service dog, he’s
worried that he’s not up to the task. Then he meets Jessica, a girl whose life is turning out differently than the way she'd
imagined it, too. Now Jessica needs Rescue by her side to help her accomplish everyday tasks. And it turns out that
Rescue can help Jessica see after all: a way forward, together, one step at a time. An endnote from the authors tells
more about the training and extraordinary abilities of service dogs, particularly their real-life best friend and black lab,
Rescue.
Mallika Chopra moest op zoek naar een leven met intentie, want ze liep vast. Als echtgenote, moeder van twee jonge kinderen en
ondernemer leidde ze een druk leven. Ze zorgde daardoor niet goed voor zichzelf en verloor de diepe betekenis van het leven uit het oog. Als
dochter van Deepak Chopra had ze alle wijsheid meegekregen. Toch moest ze zelf op zoek naar antwoorden. In Mijn chaotische zoektocht
naar een leven met intentie deelt Mallika Chopra de antwoorden die ze vond. Tijdens haar spirituele zoektocht kreeg ze hulp van inspirerende
mensen als Eckhart Tolle, Marianne Williamson en Gretchen Rubin. Heb je soms moeite om jezelf, je werk en je gezin in balans te houden?
Dit boek stelt herkenbare vragen en geeft praktische oplossingen. Zo kan elk overvol leven meer betekenis krijgen. Mallika Chopra heeft er
haar missie van gemaakt om de diepere zin van het leven te vinden. Op de site www.intent.com kun je je levensintentie delen.
'De laatste Punisher neemt je mee naar het heetst van de strijd op het slagveld. Een zeldzaam inkijkje in de geest van een Navy SEAL - je
kunt het niet wegleggen.' - Clint Emerson, New York Times-bestsellerauteur van 100 Deadly Skills De laatste Punisher is het aangrijpende en
persoonlijke verslag van Kevin Lacz, een Navy SEAL die samen met American Sniper Chris Kyle lid was van het beruchte SEAL Team 3.
Lacz neemt de lezer mee op zijn uitzending; van zijn eerste missie tot zijn eerste succesvolle schot op een terrorist, tot zijn terugkeer naar de
Verenigde Staten, waar hij zichzelf speelde in de door Clint Eastwood geregisseerd film American Sniper. Het hoogte punt van deze unieke
kijk in de wereld van geheime missies achter vijandelijke linies, is de bloedige strijd om de Iraakse stad Ramadi in 2006. De hitte, de geuren
en de constante dreiging van dodelijke aanvallen komen door de levendige schrijfstijl tot leven, en zorgen ervoor dat de lezer zich midden in
de gebeurtenissen waant.
Vierkant prentenboekje, met plaatjes die bewogen kunnen worden, over een jong hondje dat zich verstopt heeft wanneer hij moet eten. Vanaf
ca. 2 jaar.
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook
een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij
zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die
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ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich miljoenen kilometers van de rest
van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou
zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens
de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen
hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig
weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om
tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Sneeuw en as is het zesde deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van
Claire Randall, die in 1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis naar de Schotse Hooglanden.
Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel... en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie
Fraser haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire verscheurd wordt tussen twee volkomen
verschillende mannen en twee onverenigbare levens. Jamie wordt door de Gouverneur gevraagd om te helpen de kolonisten kalm te houden.
Hij heeft echter van Claire gehoord dat over drie jaar de onafhankelijkheid zal worden uitgeroepen en dat iedereen die trouw is aan de kroon
gedood of verbannen zal worden. Een lastig dilemma voor Jamie, en zijn problemen worden alleen nog maar groter als de kolonisten die hij
wil helpen ervan overtuigd raken dat Claire een heks is die op de brandstapel moet... De Reiziger is een verhaal vol passie en avontuur,
angst en verraad... en een liefde die alle barrières van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van
Diana Gabaldon.
A New York Times bestseller! In 2006, twenty-seven-year-old Jessica Buchanan stepped off a plane in Nairobi, Kenya, with a teaching
degree and long-held dreams of helping to educate African children. By 2009, she had met and married a native Swede named Erik
Landemalm, who worked to coordinate humanitarian aid with authorities in Africa. Together the two moved from Nairobi to Somalia, and with
hopes of starting a family, their future couldn’t have been brighter. . . . But on October 25, 2011, Jessica and a colleague were kidnapped at
gunpoint and held for ransom by a band of Somali pirates. For the next three months, Jessica was terrorized by more than two dozen
gangsters, held outdoors in filthy conditions, and kept on a starvation diet while her health steadily deteriorated. Negotiations for ransom
dragged on, and as the ordeal stretched into its third month, the captors grew increasingly impatient. Every terrifying moment Jessica
Buchanan spent suffering in captivity was matched by that of her adoring husband working behind the scenes to deal with her captors. After
ninety-three days of fruitless negotiations, and with Jessica’s medical state becoming a life-or-death issue, President Barack Obama ordered
Navy SEAL Team Six to attempt a rescue operation. On January 25, 2012, just before the president delivered his State of the Union speech,
the team of twenty-four SEALs, under the cover of darkness, attacked the heavily armed hostiles. They killed all nine with no harm to the
hostages, who were quickly airlifted out on a military rescue helicopter. In riveting detail, this book chronicles Jessica and Erik’s mutual
journey during those torturous months. Together they relate the events prior to the kidnapping, the drama of Jessica’s fight to stay alive, and
Erik’s efforts to bolster and support the hunt for her while he acted as liaison between their two families, the FBI, professional hostage
negotiators, and the United States government. Both a testament to two people’s courage and a nail-biting look at a life-or-death struggle,
this is a harrowing and deeply personal story about their triumph over impossible odds.
‘Ik kan me geen beter verhaal of betere verteller inbeelden […] dit boek raakt je in alles.’ Jonathan Safran Foer Dit jaar wordt het
aangrijpende boek Antonina’s dierentuin (The Zookeeper’s Wife) verfilmd door Niki Caro. Het waargebeurde verhaal gaat over Jan
Zabinska en zijn vrouw Antonina, die honderden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog uit handen van de nazi’s wisten te houden door
tijdelijk onderdak te bieden in verlaten dierenkooien in hun dierentuin. Het vertelt op onnavolgbare wijze het bewogen verhaal van Antonina,
de vrouw van de directeur van de dierentuin in Warschau, en haar gezin. Maar ook dat van de dieren in de dierentuin, de 'tijdelijke' Joodse
bewoners die er zich schuilhielden en van Warschau in een allesverwoestende oorlog. • Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 exemplaren
verkocht • Vertaald in 13 landen • Het boek stond 54 weken in The New York Times-bestsellerlijst ‘Ackerman heeft een fascinerend verhaal
te vertellen, en dat doet ze met verve […] een van de meest veelbelovende boeken van dit najaar.’ Washington Post ‘Ackerman schrijft op
een prachtige manier schrijnende verhalen.’ New York Daily News ‘Fris en meeslepend. Ackerman is erin geslaagd een levendig, filmisch
geschreven boek te maken.’ San Francisco Chronicle Diane Ackerman is auteur van verschillende fictie- en non-fictiewerken, zoals de
bestseller Reis door het rijk der zinnen. Ze woont in de staat New York.
Het aangrijpende en inspirerende verhaal van een oorlogscorrespondente over haar gijzeling in Somalië Amanda droomt er als klein meisje
in Canada al van om over de wereld te reizen. Vanaf haar twintigste trekt ze als backpacker door Latijns-Amerika en Azië, en een paar jaar
later begint ze in het door oorlog verscheurde Afghanistan en Irak een carrière als verslaggeefster. In 2008 vertrekt ze naar Somalië, `het
gevaarlijkste land ter wereld en daarmee voor een jonge, gedreven correspondente de uitgelezen plek om naam te maken. Maar vier dagen
na aankomst wordt ze op een zanderige weg gegijzeld door een groep gemaskerde mannen. Amanda wordt 460 dagen gegijzeld, verplaatst
van het ene naar het andere verlaten huis en ze weet te overleven door de kracht van haar herinneringen, vastberadenheid en hoop. En door
zichzelf op de gruwelijkste momenten in `een huis in de hemel voor te stellen, hoog boven de vrouw die geketend in het donker wordt
gemarteld. Een huis in de hemel is het ongelooflijke, rauwe en intieme verhaal van een jonge, onverschrokken vrouw en haar zoektocht naar
compassie in tijden van onvoorstelbare rampspoed. `Een huis in de hemel is een van de indrukwekkendste boeken die ik ooit gelezen heb.
Aangrijpend, rauw, hoopvol, subtiel en echt. Een verhaal over menselijkheid en onmenselijkheid. Prachtig, afschuwelijk en heldhaftig tegelijk.
Elizabeth Gilbert, schrijfster van Eten, bidden, beminnen `Een aangrijpend boek dat Lindhouts innerlijke kracht en de moed om te vergeven
toont. Eckhart Tolle Amanda Lindhout (1981) is oprichtster van de non-profitorganisatie Global Enrichment Foundation, die zich inzet voor de
ontwikkeling van Somalië en Kenia. Coauteur Sara Corbett is schrijfster voor The New York Times Magazine. Haar werk verschijnt ook in
National Geographic, ELLE, Outside, Esquire en O:The Oprah Magazine.

'Als je mijn boeken graag leest, durf ik al mijn oreo's erom te verwedden dat je Aru Shah fantastisch vindt!' Rick Riordan De
twaalfjarige Aru Shah woont samen met haar moeder in het Museum van Indiase Oudheden. Om aansluiting te vinden op school
heeft ze de neiging de waarheid een klein beetje te verdraaien – en te verfraaien. Haar moeder heeft haar op het hart gedrukt
nooit de vervloekte lamp van Bharata aan te steken, maar wanneer Aru haar klasgenoten ervan wil overtuigen dat ze geen
leugenaar is, heeft ze geen keus. En inderdaad, ze sprak de waarheid, maar daardoor heeft ze nu wel een slapende demon
wakker gemaakt die alles en iedereen wil vernietigen. Aru blijkt een van de Pandava-broers van haar generatie te zijn: vijf helden
uit het hindoe-epos de Mahabharata. Ze moet de Slaper stoppen, samen met een bedeesd maar moedig meisje dat ook een
Pandava is en met een sarcastische duif – en hopelijk ook met een beetje hulp van de goden. 'Aru is een hoofdpersoon die,
ondanks haar leugens, zowel vertederend grappig als zelfbewust is ("Misschien droegen superhelden daarom helemaal geen
capes, maar veiligheidsdekens. Omdat de wereld redden eerlijk gezegd best eng is."). Bovenal is Chokshi wijs genoeg om Aru het
hindoeïsme te laten ervaren, in plaats van het uit te leggen. Met Aru aan het roer, voelt deze achtbaan door de hindoeïstische
cultuur nooit geforceerd of complex, maar in palats daarvan als een nieuw soort mythe.' The New York Times
Een 17-jarige jongen met een autistische stoornis moet van zijn vader een zomer lang op kantoor werken om kennis te maken met
de echte wereld.
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Jonathan gaat los is een Nora Ephron-waardige romantische komedie, voor iedereen die genoten heeft van Het Rosie Project en
Mark Haddon. Meg Rosoff werd bekend met Hoe ik nu leef, een wereldwijde bestseller. Ze kijkt met veel humor nét even anders
naar de wereld en kan de zoekende twintiger meesterlijk neerzetten. Jonathan is copywriter bij een reclamebureau in Manhattan.
Hij werkt aan het meest lucratieve, maar allersaaiste account. Zijn vriendin werkt voor een online trouwmagazine en wanneer zij
hem voorstelt om te gaan trouwen voor een live online publiek, wordt Jonathan plotseling slachtoffer van de razendsnelle social
media: voordat hij kan bedenken waar híj nou gelukkig van zou worden gebeurt het gewoon allemaal al. Alleen Dante en Sissy, de
twee honden van zijn broer die in Dubai werkt, lijken echt te snappen wat hij nodig heeft...
Als de 14-jarige Adam tegen zijn wil naar een serie bijeenkomsten voor jongeren met een dwangneurose wordt gestuurd,
verwacht hij niet daar halsoverkop verliefd te worden. Maar zodra hij de iets oudere Robyn ziet, is hij sprakeloos. Adam raakt
vastbesloten om Robyn te leren kennen, te helpen en te beschermen. Dat is nog niet zo makkelijk voor een tienerjongen met
ruziënde gescheiden ouders en een lastig stiefbroertje om over zijn eigen dwangneurose nog maar te zwijgen. Teresa Toten weet
met liefde en humor een onvergetelijke held neer te zetten die, ondanks de obstakels die hij zelf moet overwinnen, vol overgave
anderen in zijn hart sluit.
Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden' wordt, komt ze vast in
de krant. En als haar vader dat ziet, komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee andere deelnemers: Louise, die uit een
showbizzfamilie komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren. Maar als de wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een
onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een vriendschap die hen met
nieuwe ogen naar de wereld doet kijken.
Twee honden en een kat trekken door de Canadese wildernis en beleven vele avonturen tijdens hun poging hun thuis terug te
vinden.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote, niet al te snuggere Max.
Samen zijn ze slim en sterk. Vanaf ca. 12 jaar.
Een nieuw magisch avontuur van de auteur van Hoe tem je een draak (How to train your dragon) De Tovenaars van Ooit is het
eerste deel van de langverwachte nieuwe serie van Cressida Cowell, auteur van de internationale bestsellerreeks How to Train
your Dragon (Hoe tem je een draak). Xar is de jongste zoon van de koning van de Tovenaars en de enige van zijn stam zonder
magie. Wanneer hij erachter komt dat Wens, de rebelse dochter van de koningin van de Krijgers, een magisch object verborgen
houdt, heeft Xar er alles voor over om dat in handen te krijgen. Maar de Tovenaars en Krijgers leven al jarenlang op voet van
oorlog met elkaar. En dan loert er ook nog een ander gevaar: de zwarte magie van de heksen – waarvan werd aangenomen dat
die was verdwenen – is teruggekeerd... De Tovenaars van Ooit heeft alle ingrediënten van een echte Cowell-boek: humor, een
fantasierijke wereld en treffende personages. Van Cowells boekenreeks How To Train your Dragon zijn wereldwijd meer dan 8
miljoen exemplaren verkocht. How to Train your Dragon is succesvol verfilmd door DreamWorks en het is een goed bekeken tvserie op Netflix en CBBC.
'Wat jij niet ziet' is een prachtige Young Adult over de 15-jarige Parker Grant, die dan misschien wel blind is, maar zich daar niet door laat
afremmen. En al helemaal niet met zich laat sollen. De regels van Parker Grant Parker Grant is blind, maar dat weerhoudt haar er niet van
om dwars door mensen heen te kijken. Ze heeft een paar duidelijke regels in het leven geroepen. De belangrijkste: maak geen misbruik van
haar blindheid. Verraad is onvergeeflijk - een tweede kans krijg je niet. Niet alles is wat het lijkt Als haar oude crush Scott Kilpatrick plotseling
op haar nieuwe school opduikt, kan Parker maar op één manier reageren: hem ijskoud negeren. Ze heeft al genoeg op haar bordje, zoals
keihard trainen voor het hardloopteam en zichzelf belonen met een gouden ster voor elke dag dat ze niet om haar vaders dood heeft gehuild.
Maar het verleden ontwijken blijkt onmogelijk, en hoe meer Parker leert over wat er écht gebeurd is - zowel met Scott als met haar vader hoe meer ze zich afvraagt of de dingen wel altijd zijn zoals ze lijken. Best Teen Book of 2015 Het prachtige 'Wat jij niet ziet' werpt licht op de
blinde vlekken die we allemaal hebben in het leven, of we nu visueel gehandicapt zijn of niet. Het gezaghebbende Kirkus Reviews bekroonde
het boek met de titel Best Teen Book of 2015.
Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het
beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar
medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal schrijft Elizabeth
Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
Rescue and Jessica: A Life-Changing FriendshipCandlewick Press
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden gekregen. Een bijzondere kans, want deze
woestijnplaneet is de enige plek waar de ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan bereidt
Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de
Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen in 1965 en is de grootste
sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series,
games en films.
Betoverend en meeslepend verhaal over een meisje en een weelderig hotel, een familiegeheim en een verboden boek vol raadsels. 'WIJ
ZIJN DRIE WEKEN MET VAKANTIE. HET HUIS IS AFGESLOTEN. IN DEZE ENVELOP ZIT EEN TREINKAARTJE. NEEM DE TREIN
NAAR HET WINTERHUIS HOTEL.' Bij de voordeur vindt Elizabeth dit briefje, met een stapeltje kleren en wat kleingeld in een plastic tas.
Noodgedwongen vertrekt ze, in haar eentje. Ze komt bij een prachtig maar raadselachtig hotel, met een snoepkeuken, een filmzaal, een
meer om op te schaatsen en de grootste bibliotheek die ze ooit heeft gezien. Daar geldt maar één verbod. En daar vindt Elizabeth een oud,
geheimzinnig boek waarin letters verschijnen die alleen zij kan zien. Er rust een vloek op Winterhuis Hotel en Elizabeth is misschien wel de
enige die de vloek kan opheffen.
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