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Sew Mini Treats More Than 18 Food Plushies To Stitch
Stuff
Stanley komt onschuldig terecht in een strafkamp voor criminele jongens die elke dag een
groot gat moeten graven. Hij ontdekt dat dit zware werk iets te maken heeft met de avonturen
van zijn overgrootvader. Vanaf ca. 13 jaar.
Stitch and stuff your favorite pretend foods with Sew Mini Treats! Make your own felted play
food with fabulous faces. Includes instructions, patterns and materials for 18 cheerful, itty-bitty
food items as well as tips and tricks to customize your own designs. It's an instant recipe for
fun! With super-clear instructions and no sewing experience required, Sew Mini Treats
provides hours of endless entertainment.
'Tegenwoordig kennen mensen van alles de prijs, maar van niets de waarde.' Met deze
beroemde woorden van Oscar Wilde opent Raj Patel zijn boek, waarin hij aantoont dat het een
misvatting is om de prijzen van artikelen te beschouwen als een manier om de wereld te
waarderen. De kosten van hamburgers bijvoorbeeld zijn veel hoger – denk aan overgewicht en
hartkwalen – dan hun prijs in fastfoodketens doet vermoeden. We krijgen gsm’s haast gratis
bij een abonnement, maar vergeten dat het noodzakelijke erts (coltan) gedolven wordt in de
mijnen van Congo door vrouwen die in slechte omstandigheden en met het risico op
mishandeling en verkrachting nog geen 140 euro per jaar verdienen. Aan de hand van deze en
andere voorbeelden vraagt Patel zich af op welke andere manier we de waarde van de wereld
kunnen uitdrukken en hoe we de balans in de maatschappij kunnen hervinden. Hij focust
daarbij op de rol van de politiek in de mondiale economische crisis in combinatie met de
klimaat- en voedselcrisis.
Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders spelen wekelijks
samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens
besproken worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te
wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in
1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn opgegroeid. Maar
wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar
al te goed. De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in
1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is
bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en ‘Vrouw van de
keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het
is om als kind van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd
goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York
Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar debuutroman werd in 1993
verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
De memoires van Sherlock Holmes bevat elf van de populairste Holmes-verhalen, waaronder
Silver Blaze, over ‘the curious incident of the dog in the night-time’, The Greek Pretender, met
een rol voor Holmes’ broer Mycroft, en het beroemde The Final Problem, een van Doyles
persoonlijke favorieten, waarin Sherlock het opneemt tegen meestercrimineel Moriarty.
Sherlock-scenarist Steve Thompson schreef het voorwoord.
The Portion Teller Plan is a sensible eating guide and the end of diet deprivation. No forbidden
foods, no calorie counting. Welcome to diet liberation. Would you ever consider going to the
kitchen in the morning and grabbing five slices of bread for breakfast? No? Just one bagel is
more like it, right? Well, your morning bagel is equivalent to eating five slices of bread. Your
steak at dinner is equal to the protein in eighteen eggs. And that huge bowl of pasta you had at
lunch is anybody’s guess. Nobody likes to cut back but the cold hard facts are in: Portion sizes
have steadily increased over the past thirty years and our collective waistlines are ballooning
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right along with them. You may need to eat a little less if you want to lose weight, but with The
Portion Teller Plan you can eat all of your favorite foods. Nutrition and portion size expert Dr.
Lisa Young presents an individualized guide to eating according to your portion personality and
food preferences. You’ll learn a simple system of visuals–a deck of cards, a baseball, your
own hand–to help gauge portion size. You’ll be able to eat out, eat in, cheat, and eat on the
road without ever being a portion victim again.
40 Unique and Beatifull Hand Drawn Luxury Car Illustrations For You To Color! A perfect gift
for friends, familly or for yourself! Great For All Ages: We have many different designs from
easy to hard ones! The more you color the better you get One-sided printing on heavy paper
designed specifically for coloring. Quality Paper: The Paper is designed in a special way so
you can easily color it. Large Print: 8.5x11 (21.59 x 27.94 cm) Details: Detailed Cars With Nice
Backgrounds If You Want To Start Coloring The Cars Of Your Dreams, Then Scroll Up and
Click The BUY NOW Button! tags: hot wheels coloring book, perfect gift, ernestina aguillon, hot
wheels coloring book drawing art, side hot wheels coloring book, great illustration, kids ages
unofficial, dsk books, john wooton, high quality illustrations, cb books, hot wheels coloring
book, meryem gomez, high quality images, monster truck coloring book, funny monster truck
scenes, penelope's art publishing, jupiter kids, trucks planes, cars coloring book cars coloring
book, kids toddlers activity books, preschooler coloring book, boys girls fun book, kids ages 2-4
4-8 volume, ann rainbow coloring books, hot wheels big fun book, color super speed, kids fans,
fairy wings, klutz book, paper airplanes craft kit, klutz store, large variety, patterned papers,
children ages 7+, human body activity book, kids hands-on fun, grades k-3, phd katie stokes
med, hot wheels coloring book great gifts, love hot wheels, incredible illustrations, hot wheels,
relieve stress, cartooning books, books best sellers, book light for reading in bed, book light,
books for 1 year old, books for 2 year olds, books for 3 year olds, book stand, coloring books
for adults, coloring books for kids ages 2-4, coloring books for kids ages 4-8, coloring books,
coloring pencils, coloring books for girls ages 8-12, coloring pencils for adults, coloring books
for kids, coloring markers, coloring books for adults relaxation, hot wheels, hot glue gun, hot
chocolate, hot chocolate k cups, hot hands, hot water bottle, hot hands hand warmers, hot glue
sticks, hot chocolate bomb mold, hot wheels track set, wheels on the bus book, wheels for cart,
wheels for furniture, wheels for office chair, wheels on the bus toy, wheels for walker, wheels of
life, wheels for walkers for seniors, wheels on the bus, kids face mask, kids disposable face
mask, kids headphones, kids toothpaste, kids tablet, kids gloves, kids mask, kids toothbrush,
kids toys, kids face shield, paper towels, paper plates, paper towel holder, paper clips, paper
shredder, paper cutter, paper bowls, paper towels bounty, paper towels bulk, great pumpkin
charlie brown dvd, great lakes collagen, great stuff foam, great gatsby book, great northern
popcorn, great low carb bread company, great pumpkin charlie brown, great gatsby
accessories for women, great british baking show cookbook, great lakes gelatin, books best
sellers, books for 1 year old, books for 2 year olds, books for 3 year olds, books for 5 year old
boys, books for 8 year old boys, books for 4 year old boys, books for 8 year old girls, books for
5 year old girl, klutz craft kits, klutz make your own soap, klutz lego, klutz lego chain reactions
science & building kit, klutz make your own soap craft & science kit, klutz sew mini treats, klutz
make your own tiny camper, klutz nail art craft kit, klutz lego gadgets, airplanes for kids,
airplanes for boys age 4-7, airplanes for toddlers, airplanes for kids 2-4, airplanes for boys,
airplanes books for kids, airplanes for adults, airplanes for kids throwing, airplanes book.
Rooted in the creative success of over 30 years of supermarket tabloid publishing, the Weekly
World News has been the world's only reliable news source since 1979. The online hub
www.weeklyworldnews.com is a leading entertainment news site.

In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een
vreemde plek waar joodse mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven.
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Vanaf ca. 15 jaar.
Kathreen Ricketson, founder of the internationally popular Web site WhipUp.net,
presents 20 contemporary quilts from across the globe in this charming, easy-tofollow guide. From the lovely English Garden Quilt to the playful Road Transport
Pillow, the projects collected in Whip Up Mini Quilts cover all sorts of themes and
looks. With plenty of step-by-step instructions and helpful how-to illustrations, this
book showcases an artful approach to design basics while outlining the
fundamentals of quilting techniques
A Wrinkle in Time (Een rimpel in de tijd) van Madeleine L’Engle is eindelijk weer
leverbaar! Deze fantasyklassieker verschijnt tegelijk met de grote Disney-film
(met o.a. Reese Witherspoon, Chris Pine en Oprah Winfrey), die in maart 2018
op het witte doek te zien zal zijn. Tijdens zijn onderzoek naar tijdreizen verdwijnt
de vader van Meg plotseling. Samen met haar broertje Charles Wallace en hun
vriend Calvin reist ze door tijd en ruimte naar een verre planeet om hem te
zoeken. Onderweg krijgt het drietal te maken met de Machten van de Duisternis
en moet Meg haar broertje redden uit handen van het Kwaad. Zal het ze lukken
om hun vader te vinden? Deze fantasyklassieker heeft decennialang vele
generaties weten te inspireren en is nog steeds geliefd bij kinderen en hun
ouders over de hele wereld. ‘Dit was mijn favoriete kinderboek. Niet alleen had ik
een echte band opgebouwd met de denkbeeldige personages, maar door dit
boek zag ik de magie van het verhalen vertellen en de kracht van het geschreven
woord.’ Dan Brown, auteur van o.a. De Da Vinci Code en Oorsprong
Yann Martel, de succesauteur van Het leven van Pi, bewijst zich met De hoge
bergen van Portugal andermaal als een magische meesterverteller. In deze
grootse roman verweeft Martel met bravoure de levens van drie mensen die op
het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben: de jonge Tomás, een
archivaris; Eusebio Lozora, een patholoog; en de Canadese senator Peter Tovy.
Wanneer Tomás aan het begin van de twintigste eeuw in de archieven van
Lissabon een oud dagboek onder ogen krijgt waarin een geheimzinnig artefact
wordt beschreven dat de kerk voor altijd op zijn kop zal zetten, vertrekt hij naar
de hoge bergen van Portugal om het te op te sporen. Vijfendertig jaar later raakt
een patholoog, die een groot liefhebber is van de moordmysteries van Agatha
Christie, betrokken bij de gevolgen van Tomás’ zoektocht. Een halve eeuw later
redt senator Peter Tovy, niet lang na het overlijden van zijn vrouw, een
chimpansee uit een onderzoeksinstelling in Oklahoma. Wanneer hij besluit zich
samen met het dier te vestigen in zijn geboortedorp in het noorden van Portugal,
blijkt hoezeer de levens van deze drie mannen met elkaar verbonden zijn. De
hoge bergen van Portugal is zowel een fascinerende zoektocht als een magischrealistische vertelling over de raadselen van het bestaan, waarin diepe liefde en
groot verlies hand in hand gaan. Deze gevoelige, humoristische en vooral telkens
verrassende roman neemt de lezer mee op een reis die niet alleen naar de
binnenlanden van Portugal voert, maar vooral naar de bronnen van de
menselijke ziel. Yann Martel (1963) is de bestsellerauteur van Het leven van Pi
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(2001), waarmee hij onder meer de Man Booker Prize won. Wereldwijd werden
er meer dan 12 miljoen exemplaren van verkocht en het stond meer dan een jaar
op de bestsellerlijst van The New York Times. Martel woont in Saskatoon,
Canada, met zijn vrouw en hun vier kinderen. Over Het leven van Pi: ‘Het leven
van Pi is een fantastisch boek. Het is levendig, origineel, slim, geraffineerd en vol
liefde.’ MARGARET ATWOOD ‘In Het leven van Pi toont Martel de kwaliteiten
van een vindingrijke en fenomenale meesterverteller.’ PUBLISHERS WEEKLY
‘Het leven van Pi laat ons geloven in de verbeeldingskracht van de literatuur, in
de noodzaak van het betere verhaal.’ NRC HANDELSBLAD
De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor Jenkins Reid is de
internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een
Hollywoodlegende. Over de liefde, glamour en de prijs van roem. De zeven
echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van
de auteur van Daisy Jones & The Six. Hollywoodfilmicoon Evelyn Hugo is
negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te
vertellen over haar glamoureuze maar door schandalen geteisterde leven. Ze
benadert de jonge journalist Monique Grant, die gefascineerd luistert naar wat
Evelyn te vertellen heeft. Maar naarmate Monique dieper in de herinneringen van
de Hollywoodlegende duikt, krijgt ze het onbehaaglijke gevoel dat Evelyn iets
verzwijgt. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is
een adembenemende roman die de lezer moeiteloos meevoert, van de
gloriedagen van Hollywood in de jaren zestig tot de harde, hedendaagse realiteit.
Het is een verhaal over meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een
grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywood-diva’s
Elizabeth Taylor en Ava Gardner. ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende
verhaal van een jonge journalist en een ster van het witte doek.’ – Cosmopolitan
‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn
Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons aanspreekt!’ – Kirkus Reviews
Ik zat in een taxi toen ik mijn moeder zag die in een vuilnisbak stond te graaien.'
In Het glazen kasteel beschrijft Jeannette Walls haar jeugd als oudste van de vier
kinderen in een gezin dat zonder vaste woonplaats en in absolute armoede leeft.
Hoe ze als driejarige knakworstjes stond op te warmen en zich vreselijk
verbrandde, hoe haar vader telkens weer ontslagen werd. Hoe er nooit een einde
kwam aan hun financiële zorgen. De ingevingen van haar volstrekt
onverantwoorde ouders waren altijd leuk en spannend. Haar liefde voor hen was
groot ? ook al stelden ze haar keer op keer teleur.
Backpacker brings the outdoors straight to the reader's doorstep, inspiring and
enabling them to go more places and enjoy nature more often. The authority on
active adventure, Backpacker is the world's first GPS-enabled magazine, and the
only magazine whose editors personally test the hiking trails, camping gear, and
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survival tips they publish. Backpacker's Editors' Choice Awards, an industry
honor recognizing design, feature and product innovation, has become the gold
standard against which all other outdoor-industry awards are measured.
In dit boeiende, langverwachte eerste deel van zijn presidentiële memoires
vertelt Barack Obama het verhaal van zijn onwaarschijnlijke odyssee van een
jongeman die op zoek is naar zijn identiteit tot de leider van de vrije wereld. Hij
schrijft in buitengewoon persoonlijke bewoordingen over de jaren waarin hij
politiek werd gevormd en over de bepalende momenten in de eerste termijn van
zijn historische presidentschap - een roerige periode vol dramatische
veranderingen. Obama neemt de lezer aan de hand op een fascinerende reis,
die voert van zijn eerste politieke aspiraties en de cruciale overwinning in de
voorverkiezingen van Iowa - waarin de kracht van grassroots-activisme aan het
licht kwam - tot de revolutionaire avond van 4 november 2008, toen hij werd
gekozen tot 44ste president van de Verenigde Staten en daarmee de eerste AfroAmerikaan werd die het hoogste ambt in het land zou bekleden. In zijn
bespiegelingen over het presidentschap toont hij op een bijzondere en
scherpzinnige wijze welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht
met zich meebrengt, en daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek
van de Amerikaanse partijpolitiek en de internationale diplomatie. Obama neemt
de lezer mee tot in het Oval Office en de Situation Room van het Witte Huis,
maar ook naar steden als Moskou, Caïro en Peking. We zijn getuige van zijn
overwegingen bij het samenstellen van zijn kabinet, hoe hij worstelt met een
mondiale financiële crisis, Vladimir Poetin inschat, schijnbaar onoverbrugbare
conflicten beteugelt om zijn wet op de gezondheidszorg te verwezenlijken, botst
met zijn generaals over de te volgen strategie in Afghanistan, hervormingen op
Wall Street doorvoert, doortastend optreedt na de ramp met de Deepwater
Horizon en opdracht geeft tot Operatie Neptune's Spear, die leidt tot de dood van
Osama bin Laden. Een beloofd land is een bijzonder intiem en persoonlijk boek het verhaal over een man die historische beslissingen neemt, over het rotsvaste
geloof van de opbouwwerker die op de proef wordt gesteld op het wereldpodium.
Obama is openhartig over de moeilijkheden die hij ondervond toen hij als zwarte
Amerikaan president wilde worden, waarbij hij de verwachtingen verpersoonlijkte
van een generatie die werd geïnspireerd door de boodschap van hoop en
verandering en de morele problemen trotseerde die besluitvorming op het
hoogste niveau met zich meebrengt. Obama is openhartig over de krachten die
hem in eigen land en elders tegenwerkten, eerlijk over de invloed die het verblijf
in het Witte Huis had op zijn vrouw en kinderen. Daarnaast is hij niet
terughoudend in het delen van zijn onzekerheden en teleurstellingen. Toch wijkt
hij nooit af van zijn overtuiging dat binnen het geweldige, zich voortdurend
ontwikkelende Amerikaanse experiment vooruitgang altijd mogelijk is. Dit fraai
geschreven en krachtige boek getuigt van Barack Obama's inzicht dat
democratie geen geschenk van boven is, maar iets dat is gestoeld op
inlevingsvermogen en wederzijds begrip, iets waaraan we samen voortbouwen,
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elke dag weer.
James Corey The Expanse 1 - Leviathan Ontwaakt De mensheid heeft de
planeten gekoloniseerd. Van interstellaire reizen durft men slechts te dromen,
maar het zonnestelsel vormt inmiddels een dicht netwerk van koloniën.
Spanningen zijn er in overvloed en de mineraalrijke asteroïden gaan gebukt
onder het gezag van machthebbers van de corporaties op Aarde en Mars. Hun
lange arm reikt tot diep in de Gordel, zelfs tot ver daarbuiten... In de immense
wildernis van het heelal stuit het ijsmijnschip van kapitein Jim Holden
ondertussen op een op drift geraakt ruimteschip. Aan boord ontdekt hij een
geheim dat kan leiden tot het uitbreken van een alomvattende oorlog in het
universum. Als Holden vervolgens lijkt te worden aangevallen door een schip van
de Marsiaanse marine beseft hij dat er niets anders op zit dan het motief van de
aanval te achterhalen om een interplanetaire oorlog te voorkomen. Maar hij
ontdekt meer, véél meer zelfs... Een interstellair complot dat het voortbestaan
van de complete mensheidbedreigt! 'James Corey schrijft met de energie van de
drieste debutant en de finesse van de doorgewinterde professional. Dit is sf van
het type waar ik sinds mijn vroegste jeugd diep van onder de indruk ben.' George
R.R. Martin
Stitch and stuff an assortment of fuzzy animals from felt! These mini plushies are
full-sized fun, and our super-clear instructions will guide you all the way through
making them. Everything you need is included to make up to 14 animals, with
extra accessories like hats, bows, and glasses to personalize them. Contains: 48
page book of instructions and inspiration 3 pages of paper patterns 12 sheets of
felt 8 colors of embroidery floss 30 sets of precut felt eyes and cheeks 2
embroidery needles 1 bag of polyfill stuffing
Kent, zomer 1940. Engeland staat aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.
De vrouwen uit het dorpje Chilbury komen in opstand. De dominee wil het
kerkkoor opheffen omdat alle mannen zijn opgeroepen. De tijd is gekomen om
traditionele patronen te doorbreken. Terwijl de oorlog door hun levens davert,
proberen vijf zeer verschillende vrouwen en meisjes uit alle macht het thuisfront
te inspireren met hun muziek. Dan wordt Chilbury getroffen door een
bombardement.
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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Pastoor Gorman is op een donkere, mistige avond in Londen op weg naar een
stervende vrouw als hij wordt neergeslagen. De politie vindt op zijn lichaam een
lijstje met namen van mensen die bijna allemaal zijn gestorven. Achter twee
namen staat echter een vraagteken. Zijn dit de namen van toekomstige
slachtoffers?
Een meeslepende familiesaga vol mythen, legenden en verhalen Een jonge,
getalenteerde muzikant ontvlucht de burgeroorlog in zijn thuisland Libanon en
verhuist naar New York. Wanneer hij jaren later terugkeert, ligt zijn vader in het
ziekenhuis. Terwijl familie, vrienden en zelfs vijanden de wacht houden aan het
ziekbed, brengen ze de tijd door met herinneringen ophalen, ruzie maken en
vrede sluiten, maar vooral met verhalen vertellen. De vertellers is een
caleidoscopische roman die alle verhalen en legenden van het Midden-Oosten
samenbrengt. Alameddine is een rasverteller die de lezer vanaf de eerste zin
weet te betoveren.
Nobelprijswinnaar Ishiguro schreef een spannend en verontrustend verhaal dat
draait om leerlingen van een kostschool die worden gekweekt om later als
orgaandonor te dienen. ‘Laat me nooit alleen’ van Nobelprijswinnaar Kazuo
Ishiguro speelt in Engeland, eind twintigste eeuw. Kathy is eenendertig en werkt
op het platteland in een revalidatiekliniek. Ze heeft haar vriendschap met Ruth na
jaren weer op kunnen pakken toen ze haar verzorger werd na een
orgaandonatie. Ook haar oude jeugdliefde Tommy komt terug in haar leven.
Gaandeweg wordt duidelijk dat de vrienden door hun gemeenschappelijke lot en
afkomst een bijzondere band hebben – en dat achter hun idyllische jeugd een
donkere werkelijkheid schuilgaat. Kazuo Ishiguro is een van de meest bekroonde
en gelauwerde auteurs uit het Engels taalgebied. In 2017 werd zijn oeuvre
bekroond met de Nobelprijs voor de Literatuur. ‘In romans met een grote
emotionele zeggingskracht legt Ishiguro onze wankele verbintenis met de wereld
bloot.’ – Nobelprijscomité 2017
Mini-set H: History of Education re-issues 24 volumes which span a century of
publishing:1900 - 1995. The volumes cover Education in Ancient Rome, Irish
education in the 19th century, schools in Victorian Britain, changing patterns in
higher education, secondary education in post-war Britain, education and the
British colonial experience and the history of educational theory and reform.
Ze kent Lolita's moeder beter dan de hare. Aldus Aalia Sohbi. Aalia, 72, woont haar
hele leven in Beiroet, is gescheiden van haar man, 'de lusteloze muskiet met
onmachtige slurf', en ze hertrouwt niet. Liefde voor de literatuur bepaalt haar leven. Ze
vertaalt één meesterwerk per jaar. Niemand krijgt de vertalingen ooit onder ogen. Een
overbodige vrouw bestrijkt één dag, waarin een aantal confrontaties Aalia's leven op de
grondvesten doen schudden. Tegelijkertijd is de roman een gecomprimeerde
geschiedenis van een halve eeuw Beiroet, én ruim een halve eeuw wereldliteratuur.
‘Wat wil jij later worden?’ Zonder te aarzelen antwoordde de zevenjarige Elizabeth
Holmes: ‘Miljardair.’ ‘Waarom geen president?’ ‘De president zal mij ten huwelijk
vragen omdat ik straks miljarden verdien.’ Op haar negentiende richtte Elizabeth de
meest veelbelovende start-up van Silicon Valley op: Theranos. Haar revolutionaire idee
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was een nieuwe, snelle manier van bloedtesten, die de medische wereld op zijn kop
zou zetten. Al in het eerste jaar haalde Holmes het ongekende bedrag van 45 miljoen
dollar op en haar portret prijkte op alle businesskranten en -bladen. Extraordinary, werd
het genoemd. Maar haar bedrijf bleek gebaseerd op leugens en vervalste
testresultaten, en Holmes voerde een schrikbewind om haar moedwillige fraude te
verhullen. De meermaals bekroonde Wall Street Journal-journalist John Carreyrou
ontmaskerde Holmes en zijn onthullingen brachten haar ten val. Zijn diepgravende
journalistieke onderzoek is de basis voor dit adembenemende en shockerende boek
over een evil woman en de waanzin van het snelle geld.
Na een vliegtuigongeluk moet een 13-jarige jongen zich in de wildernis van NoordCanada in leven zien te houden. - 13 jaar e.o.
Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy
Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer
Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer,
met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken.
Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in
dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken…
In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat
is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten
háár als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke
illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de
Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote
Vriendelijk Podcast
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground
geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn
een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over hun niet
aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land
kenmerken. Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder
gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige,
onthullende en onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en
muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke
geschiedenis en de bepalende momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de
polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen de Amerikaanse
droom en de Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en
zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van
twee excentrieke mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun eigen,
onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze
uitgave geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen *
Geannoteerde toespraken van Obama die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder
zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar
Montgomery' * Handgeschreven songteksten van Springsteen uit diens inmiddels
vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van
de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn opgenomen in de podcast *
Historische foto's en documenten die dienen als omlijsting van de gevoerde
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gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens ten minste één rit
met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap,
over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het onbekende avontuur
en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun
favoriete protestsongs en over de meest inspirerende Amerikaanse helden die ze
kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een
groter en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en dan een
prijs voor worden betaald, en ze onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de
weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
De kunstenaar/tekenaar Rien Poortvliet en zijn vriend, de wetenschapper Wil Huygen,
hebben in het boek Leven en werken van de Kabouter alle feiten en mythes over de
kabouter voor eens en voor altijd uiteengezet en verklaard. Sinds het verschijnen van
het boek zijn jong en oud geboeid door de prachtige tekeningen en uitgebreide
verhalen over deze kleine figuren. Werkelijk alle aspecten van het kabouterleven
komen aan bod; van kunst en cultuur, architectuur, onderwijs en opvoeding, tot relaties,
gereedschappen en medicijnen. Zowel met het potlood als de pen wordt alles
gedetailleerd en met humor beschreven.
Book Excerpt: ...groote haast toebereidselen, want zij wilde het vertrek van de
schoenerbrik geen oogenblik vertragen. De inlanders die haar gedurende haar verblijf
te Auckland bediend hadden, kregen hun afscheid en den 22en Januari scheepte zij
zich aan boord van den Pelgrim in, met haar zoon Jack, neef Benedictus en Nan, haar
oude negerin.Neef Benedictus nam in een bijzonder daartoe ingerichte bus zijn
gansche vreemde verzameling insecten mede. In deze verzameling bevonden zich
onder anderen eenige van die pas ontdekte staphylini, een soort van vleeschetende
coleoptera (schildvleugelige insecten), welker oogen boven op den kop geplaatst zijn
en die tot nog toe alleen op Nieuw-Caledonië gevonden werden. Men had hem ook een
zekere vergiftige spin aanbevolen, de "kapipo" der Maori's, welker beet voor de
inlanders dikwijls doodelijk is. Maar een spin behoort niet tot de orde der eigenlijk
gezegde insecten, zij heeft haar plaats in die der arachniden (spinachtigen) en was in
de oogen van neef Benedictus zon...
Wim Hof vertelt op aangrijpende en gepassioneerde wijze in zijn nieuwe boek ‘De Wim
Hof Methode’ dat een ijsbad niet alleen goed is voor body en mind, maar óók voor de
spirit. In het nieuwe allesomvattende boek ‘De Wim Hof Methode’ vertelt Wim Hof in
eigen woorden zijn verhaal. Hij schrijft dat een ijsbad goed is voor mind en body, maar
óók voor de spirit. Wim Hof is bekend geworden met baden of douchen met ijskoud
water. Wim Hof, ook wel The Ice Man genoemd, vertelt in ‘De Wim Hof Methode’ op
aangrijpende en gepassioneerde wijze hoe hij deze methode heeft ontwikkeld en over
de verbluffende resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar zijn methode. In ‘De
Wim Hof Methode’ leer je hoe je kou, ademhaling en mindset kunt benutten om leiding
te nemen over je geest en stofwisseling. Maar de methode van Wim gaat verder dan
verbeterde gezondheid of prestaties – het is ook een spiritueel pad om je te verbinden
met je innerlijke kracht.
Een 32-jarige vrouw vertelt aan haar psychiater hoe ze 16 jaar eerder, in 1843, in
Canada tot levenslang is veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op haar
werkgever en diens huishoudster.
Dit e-book uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters van dit
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lettertype zijn zodanig aangepast dat dyslectici minder moeite hebben ze van elkaar te
onderscheiden, waardoor er minder leesfouten gemaakt worden en het lezen
gemakkelijker wordt. De grootste YA-serie ooit is terug! Ambitie motiveert hem.
Competitie drijft hem. Maar macht kent een prijs. Het is de ochtend van de
boeteceremonie waarmee de tiende jaarlijkse Hongerspelen worden ingeluid. In het
Capitool bereidt de achttienjarige Coriolanus Snow zich voor op zijn enige kans op
roem en succes, als mentor in de spelen. Zijn ooit zo machtige familie heeft het moeilijk
en hoe het hun verder zal vergaan, hangt af van Coriolanus’ prestaties. Hij moet
charmanter, slimmer en geraffineerder te werk gaan dan zijn medestudenten en zijn
tribuut naar de overwinning helpen. Maar het zit hem niet mee. Hij krijgt de
vernederende opdracht om mentor te zijn van de vrouwelijke tribuut uit district 12, het
laagste van het laagste. Vanaf nu zijn Coriolanus en zijn tribuut verbonden door hun lot:
iedere keuze die hij maakt kan leiden tot gunst of mislukking, zege of ondergang. In de
arena zal worden gevochten tot de dood. Buiten de arena begint Coriolanus mee te
leven met zijn tribuut… en moet hij kiezen wat hij belangrijker vindt: de regels blijven
volgen of doen wat nodig is om te overleven. De Hongerspelen-trilogie van Collins werd
succesvol verfilmd met Jennifer Lawrence in de hoofdrol. Naar alle waarschijnlijkheid
zal ook deze prequel snel op het witte doek te zien zijn. Filmstudio Lionsgate is
namelijk al in overleg met Collins om haar nieuwe verhaal tot leven te brengen. 'Met dit
boek wil ik de focus leggen op wie we zijn als mens en wat we nodig denken te hebben
om te kunnen overleven. De periode tien jaar na de oorlog, waarin Panem probeert er
weer bovenop te komen, biedt de perfecte mogelijkheid om met deze vragen te spelen
en daarmee de kijk van de personages op de mensheid te definiëren.' Suzanne Collins
Bestselling author Brett Markham’s new handbook gives us the mini farming basics
along with in-depth tips on vegetable gardening, fermenting, composting, and selfsufficiency in a handy new format and design. Includes: • Soil management and making
your own fertilizer • Crop rotation and cover cropping • Composting • Seed starting and
timing/planning • Raised beds and pest management • Pvc trellising and planting
spacers • Raising chickens, making your own chicken plucker, and butchering •
Growing fruit/nut trees and vines • Food preservation (canning and freezing) •
Fermenting wine, vinegar and cheese With the full color photographs that made the
original Mini Farming so popular, and step by step drawings, projects, graphs, and
tables, you’ll have everything you need for your new or established mini farm at your
fingertips. So dive in a learn how to begin and cultivate your own mini farm on less than
a quarter acre.
Veel vrouwen beschouwen woede als een emotie die zwakte verraadt, machteloosheid
aanduidt en dus onderdrukt worden. Aan de hand van de uitkomsten van
wetenschappelijk onderzoek en nieuwe, bevindingen in de psychoanalyse toont Harriet
G. Lerner aan hoe -en waarom onze woede bestaande relationele patronen eerder
beschermt dan uitdaagt. Ze verklaart ook waarom het voor vrouwen niet alleen moeilijk
is om boos te worden, maar ook om hun boosheid te gebruiken om zichzelf sterker en
onafhankelijk te maken.
From an award-winning food writer and chef--the breakthrough cookbook that identifies
12 micronutrient-rich foods that can help protect you against major disease and shows
you how to turn them into mouthwatering dishes. A diet rich in nutrients, including
protein, carbohydrates, fat, fiber, and vitamins, is not enough for our health. For
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optimum protection against heart disease, cancer, diabetes, and other chronic
diseases, we also need an abundance of micronutrients. How to make sure we get
enough of these vital micronutrients--and how to prepare them easily and deliciously--is
what Dana Jacobi shows us in 12 Best Foods Cookbook. After identifying the 12 foods
containing the most potent micronutrients--broccoli, black beans, tomatoes, salmon,
soy, sweet potatoes, oats, onions, blueberries, walnuts, spinach, and chocolate--Jacobi
provides over 200 fabulous, remarkably varied recipes starring these ingredients. From
appetizers and sandwiches to sides and smoothies, from Salmon and Creamed Corn
Chowder to a stir-fry of Asparagus, Red Pepper and Curried Tofu, the recipes in this
book prove that a diet rich in all the micronutrients science has shown to be
indispensable to our well-being can be a parade of delectable dishes. And, since
chocolate is the most powerful antioxidant food, The Ultimate Bittersweet Brownies is
one of the sweet treats that will satisfy the yearnings of health-conscious eaters and
passionate chocoholics alike.
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