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The Big Book Of Beasts Big Books
Deel 2 van de populaire serie Het leven van een loser.
Door Jeff Kinney, grootste leesbevorderaar ter wereld.
Bram Botermans verstopt zich per ongeluk in de
meisjestoiletten... Lachen gegarandeerd! Dit e-book is
NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Wat je ook doet,
vraag Bram niet hoe zijn vakantie was, want als er íets is
waar hij niet over wil praten... Na een waardeloze
zomervakantie kijkt Bram eigenlijk wel weer uit naar een
nieuw schooljaar. Hij heeft er zin in en wil alle vakantieellende zo snel mogelijk vergeten. Het schooljaar begint
goed: op dag één geeft hij de KaasTik door aan Jeremy.
Maar al snel voltrekt zich de ene ramp na de andere.
Dieptepunt is de dag waarop Bram zich per ongeluk
verstopt in de meisjestoiletten...Hoewel hij die
vernedering graag stil wil houden, verspreidt zo'n verhaal
zich nogal gemakkelijk op school. Zo fijn is het nieuwe
schooljaar dus ook weer niet! Hoe overleeft Bram dit jaar
op school?
Een evolutionair horrorverhaal dat zo van de pagina af
springt en je bij de keel grijpt. Denk Jurassic Park, maar
dan met extra spierballen. Dit is één wilde rit!' James
Rollins, auteur van de bestsellers Steen der Wijzen, De
Zwarte Orde, Taal der Engelen, Het Laatste Orakel,
Zandstorm en Dag des oordeels Henders Island is geen
stukje paradijs op aarde. Het heeft zich miljarden jaren
lang in extreem isolement kunnen ontwikkelen tot een
habitat voor de meest exotische, vraatzuchtige en
dodelijke roofdieren die je je maar kunt voorstellen. Een
kleine groep wetenschappers plaatst een mobiel
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laboratorium op het eiland en begint in een race tegen
de klok gegevens te verzamelen. Aan de ene kant is er
de dreiging van het Amerikaanse leger, dat niets liever
wil dan Henders zo snel mogelijk platbombarderen, en
aan de andere kant zijn er de levensgevaarlijke Henderswezens. Eén ding is duidelijk. Als ook maar één van de
Henders-wezens de oversteek naar het vasteland zou
maken, dan zou dat zo drastisch ingrijpen in de
bestaande biotoop, dat de mens in razend tempo
uitgeroeid zou worden. Warren Fahy volgde toen hij elf
was al colleges in neurobiologie aan de TU van
Californië. Hij begon te schrijven op zijn twaalfde. Eiland
is zijn debuut, een ongemeen spannende, zeer filmische
evolutionaire thriller met een intelligente,
wetenschappelijke onderbouwing
Featuring more than 500 reusable stickers, this
beautifully illustrated and jam- packed sticker activity
book brings the natural world to life
T.p. has "Emily Gravett's" crossed out and "Little
Mouse's" written in.
Maak je niet druk, Anna. Ik vertel het haar echt, oké?
Maar laat me er even over nadenken hoe ik dat het
beste kan doen. Oké. Beloofd? Beloof je me dat jij nog
niets tegen haar zegt? Maak je niet druk, Matt. Ik
grinnikte. Het is ons geheim, toch? Annas beste vriendin
Frankie vindt dat Anna hoognodig eens een echte,
eerste liefde moet vinden. En volgens haar is een
vakantie naar Zanzibar Bay de beste manier om dat voor
elkaar te krijgen. Anna stemt in, maar er is iets wat ze
Frankie nooit heeft verteld. Haar eerste liefde heeft ze al
gehad: Frankies oudere broer Matt, vlak voor hij
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verongelukte, een jaar geleden.
Glen Duncan Het Bloed van de Weerwolf Remshi is de
oudste vampier op aarde en hij is nog maar naar één
ding op zoek: een weerwolvenvrouwtje met de naam
Talulla. Remshi is ervan overtuigd dat Talulla de
reïncarnatie is van zijn lang geleden verloren, enige
liefde. Hij is echter niet de enige die haar probeert te
vinden. Opgejaagd door de Soldaten van Christus, een
religieuze orde die vastbesloten is alle weerwolven,
vampiers en soortgelijk gespuis uit te roeien, zijn Remshi
en Talulla genoodzaakt samen te werken. Alleen zo
kunnen ze hun families beschermen, en kan een
eeuwenoude profetie die hun beider leven moet redden
in vervulling gaan. 'Dit leest als een hervertelling van
Dracula, maar dan met weerwolven, en geschreven door
Bret Easton Ellis.' The Guardian 'Gestoord maar briljant!'
Daily Mirror
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,
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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.
‘Ik zál een uitweg vinden,’ fluisterde Meilin. ‘Ik zál in
Zhong komen. Ik zál het tegen de Verslinder en onze
vijanden opnemen.’ Maar daardoorheen herhaalde een
stemmetje heel zachtjes een wanhopige gedachte in
haar hoofd. Ik ben verdwaald. Verdwaald in een
reusachtig doolhof van bamboe... Het overkomt Meilin
als ze op zoek gaat naar haar vader. Hoe komt ze hier
ooit weer uit? Conor, Rollan en Abeke reizen Meilin
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achterna. Want alleen samen – en met hulp van hun
magische dieren – hebben ze een kans om de wereld te
redden van de Veroveraars. Maar Meilins land is in
oorlog en overal dreigt gevaar. Zijn vier kinderen wel
opgewassen tegen verraad, giftige pijlen en de vele
andere gevaren die wachten in de meedogenloze
jungle?
The world's wildest collection of animal knowledge and lore!
Lions, and tigers, and bears . . . and dinosaurs, dragons, and
monsters. Oh my! For hundreds of years, the most popular
books in the Western world next to the Bible were
"bestiaries," fanciful encyclopedias collecting all of human
knowledge and mythology about the animal kingdom. In
these pages, eagles and elephants lived next to griffins and
sea monsters. Now, in The Big, Bad Book of Beasts, awardwinning author Michael Largo has updated the medieval
bestsellers for the twenty-first century, illuminating little-known
facts, astonishing secrets, and bizarre superstitions about the
beasts that inhabit our world—and haunt our imaginations.
You'll learn about the biggest bug ever, the smallest animal in
the world, and the real creatures that inspired the fabled
unicorns. You'll discover how birds learned to fly, why cats
rub against your legs, and a thousand other facts that will
make you look at nature in a wonderfully new way. Did you
know? The fastest animal in the world is the peregrine falcon,
which reaches speeds of over 200 miles per hours. Circus
ringmaster P.T. Barnum fooled many when he displayed a
"mermaid" carcass that was later proved to be monkey bones
sewed together with the body of a fish. Discovered in a
remote volcanic crater in New Guinea, the Bosavi wolly rat
grows to the size of a cat. President Andrew Jackson bought
an African gray parrot to keep his wife company. The bird
outlived them both and was removed from Jackson's funeral
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for cussing in both English and Spanish. A to Z: From
Aardvark to Zooplankton! For all ages! Includes 289
illustrations!
Meet the monsters in this who’s who of the baddest of the
bad! Like those supernatural beasts everyone knows and
fears—the bloodsucking vampire, Count Dracula, and that
eight-foot-tall mash-up of corpses, Frankenstein’s Monster.
Or that scariest of mummies, Cheops, who scientists revived
after 4,700 years—big mistake! Or more horrifying yet, the
Horla, an invisible, havoc-wreaking creature that herds
humans like cattle and feeds of their souls. Drawn from the
pages of classic books and tales as old as time, this frightfully
exciting collection features 25 of the creepiest creatures ever
imagined, from witches and werewolves to dragons and
ghosts. Every monster is brought to life in a full-size full-color
portrait that captures the essence of the beast, and in lively
text that recounts the monster’s spine-tingling story. With
sidebars that explore the history and the genre of each
sourcebook, The Big Book of Monsters is an exciting
introduction to literature and language arts.
Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend
fantasiedier als vriend te verzinnen. Hardkartonnen
prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm.
Vanaf ca. 4 jaar.
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
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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
Grappenoorlog in fantastische graphic novel voor 10+! Miles
moet naar een nieuwe school in een kleine stad in MiddenAmerika waar koeien de belangrijkste industrietak vormen. Hij
is vastberaden om daar zijn reputatie als echte grappenmaker
weer op te bouwen, maar hij krijgt concurrentie van Niles,
ogenschijnlijk een vreselijke nerd en zijn toegewezen schoolbuddy, die zichzelf ook al als meester-grappenmaker ziet. Al
snel raken ze in een ‘prank war’, waarbij ze over en weer de
idiootste grappen uithalen. Uiteindelijk besluiten ze echter
hun krachten te bundelen om de rector aan te pakken, die
geobsedeerd is door zijn eigen gezag en het op Miles gemunt
heeft. Samen bereiden Miles en Niles hun allergrootste grap
ooit voor…
De wereld leek stil te staan. De gigantische leeuwenklauw
kwam recht op hem af, alsof Rollan was geslonken tot het
formaat van een muis. Alles wat hij zag, waren de ruwe lijnen
van Cabaro’s voorpoot, de klauwen messcherp. Een
snikhete woestijn, onmogelijk om te betreden... Conor, Meilin,
Abeke, Rollan en hun magische dieren hebben al eerder het
onmogelijke gedaan. Maar kunnen ze dat ook nu Abeke en
Meilin gevangen zijn genomen door de Veroveraar? De
woestijn wordt bovendien streng bewaakt door het grootste
Koningsdier van allemaal: Cabaro de Leeuw. Niemand mag
een voet zetten in zijn oase. Toch moet het. Hoe moedig zijn
Conor en Rollan als het erop aankomt.
De hemel in het ijs van Adrienne Young Strijd, overleven,
Page 7/20

Read Book The Big Book Of Beasts Big Books
actie en romantiek De wereld van de zeventienjarige Vikingdochter Eelyn bestaat uit oorlog voeren. Ze weet niet anders
dan dat ze samen met haar clan, de Aska, telkens weer strijdt
tegen hun grootste vijand, de Riki. Haar leven is wreed, maar
eenvoudig: vechten en overleven. Totdat ze op het slagveld
het onmogelijke ziet: haar broer die meevecht met de Riki. De
broer die ze vijf jaar geleden zag sterven. Eelyn wordt
gevangengenomen en moet als slaaf overwinteren in de
bergen bij de Riki. Maar als ze zichzelf begint te herkennen in
de mensen die ze altijd heeft geleerd te haten, brokkelt de
wereld die ze zo goed dacht te kennen langzaam af.
Wanneer het dorp wordt aangevallen door een
meedogenloze derde clan, moet Eelyn Fiske vertrouwen, de
vriend van haar broer die haar meerdere keren heeft
geprobeerd te vermoorden. Samen moeten ze een einde
maken aan de bloedvete tussen de Aska en de Riki, anders
zullen ze moeten toekijken hoe hun mensen worden
afgeslacht. De hemel in het ijs is een meeslepend historisch
avontuur geïnspireerd op het tijdperk van de Vikingen, over
loyaliteit, vergeving en de definitie van familie. 'Zo nu en dan
staat er een zin in die je ogen niet los willen laten. Een
heerlijk "donkere dagen"-boek.' Dagblad De Limburger
'Onstuimig, levendig en heel erg mooi. Dit boek zal oorlog
voeren met je hart, een die net zo wreed en stoutmoedig is
als de veldslagen die erin beschreven worden.' Stephanie
Garber, auteur van Caraval 'Adrienne Young heeft
fascinerende, multidimensionale personages tot leven
gebracht in een grimmig mooie wereld. Alles is rijk en
suggestief. Het ijs smelt tegen je huid terwijl de adrenaline je
hart raakt. Dit is een aangrijpend verhaal, beeldend verteld.'
Renée Ahdieh, auteur van The Flame in the Mist
De grond begon te beven. De lucht werd donker, alsof er
opeens een wolk voor de zon was geschoven. Een felle flits
doorboorde de schemering als een bliksemschicht, maar
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dichterbij dan Conor ooit had meegemaakt. En toen zag hij
de wolf. Vier kinderen staan op het punt te ontdekken of ze
een Spirit Animal hebben, een totemdier dat grote krachten
kan oproepen. Conor, Abeke, Meilin en Rollan kennen elkaar
niet en zijn totaal verschillend. Toch roepen juist deze vier
kinderen een totemdier op: een wolf, een luipaard, een panda
en een valk â dieren uit een oude legende. Al snel blijkt dat
deze magische dieren niet zomaar zijn teruggekomen. Er
dreigt gevaar en de vier kinderen en hun totemdieren zijn de
enigen die de wereld kunnen redden.

Lisa Taddeo is een groot nieuw talent. Voor Drie
vrouwen volgde ze acht jaar lang de sekslevens en
verlangens van drie gewone Amerikaanse vrouwen. Een
journalistieke én literaire tour de force. Lina, een
huisvrouw in een buitenwijk van Indiana, zit al een jaar of
tien in een doodgebloed huwelijk. Ze hunkert naar seks,
maar haar man raakt haar nauwelijks aan. Ze begint een
affaire die haar volledig verzwelgt. Sloane, een
glamoureuze ondernemer, laat haar echtgenoot
toekijken terwijl ze seks heeft met anderen. Voor wie
doet ze dat? Maggie, een middelbare scholier in een
klein gehucht in North Dakota, wordt verleid door haar
leraar Engels. De gevolgen zijn enorm wanneer een
rechtszaak volgt en niemand in het kleine stadje haar
verhaal gelooft. Drie vrouwen is een baanbrekend boek
waarin de vrouwelijke begeerte in al haar heftigheid en
schoonheid wordt neergezet. Na een verhitte veiling
sloot Nijgh een deal voor drie boeken. De
verhalenbundel en de roman zijn zo goed als gereed.
De 26-jarige Jean Louise Finch – ‘Scout’ – vertrekt
vanuit New York om haar vader Atticus in Maycomb,
Alabama te bezoeken. Tegen de achtergrond van de
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spanningen rond de burgerrechten en de politieke strijd
in het zuiden van Amerika, ervaart Jean Louise een
bitterzoete thuiskomst wanneer ze de waarheid leert
over haar familie, haar geboortestad en de mensen die
ze liefheeft. Herinneringen uit haar jeugd komen
bovendrijven en haar waarden en overtuigingen worden
op de proef gesteld. Vele, inmiddels iconische,
personages uit Spaar de spotvogel keren terug in Ga
heen, zet een wachter, dat een perfect portret schetst
van een jonge vrouw en haar wereld die beide een
pijnlijke, maar noodzakelijke verandering doormaken. Ga
heen, zet een wachter werd halverwege de jaren vijftig
geschreven en is een onvergetelijke roman, vol wijsheid,
menselijkheid, passie en humor. Een ontroerend boek
dat niet alleen een prachtig tijdsbeeld oproept, maar ook
relevant is voor onze huidige tijd. Het bevestigt de
voortdurende kracht van Spaar de spotvogel en geeft
tegelijkertijd extra diepte en een nieuwe betekenis aan
deze Amerikaanse klassieker.
This book opens with introductory spreads explaining
that beasts are wild animals that can't be tamed and
gives tips on how to spot them in their natural habitats.
Subsequent spreads, illustrated with scenic
compositions, are dedicated to specific beasts, including
armadillos, bears, tigers and the Tasmanian Devil. Later
spreads approach the world of beasts thematically,
looking at mythical beasts, Ice-Age beasts, beasts on
your street and how to save beasts in danger. The text is
chatty, funny and full of amazing facts.
Wegsluipen was een vorm van bedrog. Hetzelfde gold
voor vermommen. Vlak na middernacht, gekleed in een
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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.
A preeminent medievalist presents a wonderful catalog
of real and fanciful beasts, including the manticore,
griffin, phoenix, amphivius, jaculus, and many other
exotic animals. White's witty, erudite commentary on
scientific and historical aspects enhances this survey of
proto-zoology on which science is based and prescientific perceptions of the earth's creatures. 128 blackand-white illustrations.
Op de pittoreske basisschool Pirriwee Public eindigt het
jaarlijkse ouderfeest in een chaos. Met gillende sirenes.
Schreeuwende mensen. Een verbijsterde
schooldirecteur. En een van de ouders: dood. Is er
sprake van moord, een tragisch ongeluk of van een
vreselijk ontspoorde ruzie? Wat de ouders van Pirriwee
Public zullen leren is dat soms de kleinste leugens het
aller gevaarlijkst zijn... Grote kleine leugens biedt een
briljante kijk op ex-mannen en nieuwe vrouwen, moeders
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en dochters, op schoolpleinschandalen en de leugens
die we onszelf vertellen om te overleven. Met haar
nieuwe roman bewijst Liane Moriarty wederom dat ze
een ster is in het schrijven van vlijmscherpe, grappige,
soms pijnlijke maar altijd intrigerende pageturners.
‘Grote kleine leugens beklijft zelfs nog meer dan Het
geheim van mijn man.’ – THE NEW YORK TIMES
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor
het laatst gezien in een afgesloten zaal van het
natuurhistorisch museum waar hij werkt. De politie staat
voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten
zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat
zijn vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand
waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar
onverwacht krijgt hij hulp, eerst van een enorme kever,
en dan van honderden andere insecten die vliegend,
kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de
strijd aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een
spannende serie vol humor, echte vriendschap en
superslimme insecten. Voor de fans van Roald Dahl en
heel veel andere lezers.
Meer dan een miljoen boeken verkocht in Amerika, de
eerste oplage in Frankrijk (15.000 exemplaren) is al
uitverkocht. Kendra en haar broertje Seth weten niet dat
hun grootvader de verzorger is van Fabelhaven, een
vrijhaven voor fantastische wezens. In het omsloten bos
wordt de vrede door oeroude wetten bewaard, zodat de
hebberige trollen, de stoute satyrs, samenzwerende
heksen, de duiveltjes en jaloerse feeën in toom blijven.
Maar als de wetten op een dag gebroken worden, komen
er vernietigende krachten vrij waar Kendra en haar broer
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misschien niet tegen opgewassen zijn. Om hun familie te
redden, Fabelhaven en misschien zelfs de wereld
moeten de twee de kracht vinden om te doen waar ze
het bangst voor zijn.

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 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.
De elfjarige Eefje heeft een talent. Een
SUPERTALENT. Met haar talent kan ze namelijk de
gedachten van een olifant HOREN en vrienden
worden met een hond en een mus. Het enige
probleem is dat haar talent gevaarlijk is.
ONTZETTEND gevaarlijk. Dat zegt haar vader in
ieder geval. Dus wanneer ze het schoolkonijn Kahlo
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na een hulpkreet redt uit haar veel te kleine hok,
hoopt ze maar dat niemand achter haar geheim
komt. Maar nadat ze oog in oog is komen te staan
met een leeuw, dreigt alles gruwelijk mis te gaan.
Haar vader - en elk dier in de stad - is nu in gevaar.
Eefje is vastbesloten iedereen te redden. En
erachter te komen hoe haar verleden eruitziet. Om
dat te kunnen doen moet ze de strijd aangaan met
een mysterieuze man die een talent heeft dat
krachtiger is dan welk ander talent dan ook. De tijd
begint te dringen en Eefje zal hulp moeten vragen
aan de dieren en zal eindelijk écht ZICHZELF
moeten zijn...
Conor voelde een steek van angst toen hij de
puntige, driehoekige vinnen herkende die door het
water sneden. ‘Haaien,’ zei hij op hetzelfde moment
dat Abeke ook geschokt naar adem hapte. Honderd
eilanden... en op een van die eilanden leeft het
Koningsdier dat Conor, Abeke, Meilin, Rollan en hun
magische dieren kan helpen in hun strijd om Erdas
te redden. Maar hoe vind je een magisch wezen dat
zich al decennialang verborgen houdt? Tijdens hun
zoektocht ontmoeten ze vele gevaren. Wat is er aan
de hand op het Eiland van de Nacht, waar een
mysterieuze mist de band met totemdieren lijkt uit te
wissen? En op het Zonne-eiland blijkt de Veroveraar
onverwacht dichtbij. Er is een verrader in hun
midden... maar wie? TEST: Wat is jouw Spirit
Animal? Doe de test op www.spiritanimalstest.nl.
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Abeke had Uraza tot nu toe in rusttoestand
gehouden om niet vijandig over te komen, maar nu
had ze de hulp van haar luipaard nodig. Met een
snelle beweging balde ze haar vuist en Uraza kwam
in een flits tevoorschijn. Dolend over een eindeloze
ijsvlakte, vol verraderlijke, bodemloze scheuren en
andere gevaren. Conor, Rollan, Abeke en Meilin zijn
samen met hun magische dieren op zoek naar een
reusachtige ijsbeer, die volgens oude legenden
speciale krachten zou hebben. IJsbeer Suka is hun
enige hoop om de wereld te redden. Maar de weg is
onbekend. Kou en honger liggen op de loer. Hoe
overleef je in een genadeloze wereld van ijs? En
ondertussen komt de vijand steeds dichterbij...
TEST: Wat is jouw Spirit Animal? Doe de test op
www.spiritanimalstest.nl
In de Keltische schemering van het oude Ierland,
beheerst door mythen en magie, ontspint zich een
machtige en betoverende geschiedenis. Dochter van
het Woud is Boek 1 van de Trilogie van de zeven
wateren door Juliet Marillier, winnares van de Alex
Award. De vesting van Zeven Wateren is een
afgelegen, vreemde en stille plaats die bedreigd
wordt door vernielzuchtige Britten en Vikingen op
oorlogspad. Binnen de muren van de vesting is
Vrouwe Oonagh doorgedrongen, een tovenares die
heer Colum in haar bekoringen heeft verstrikt en die
de familie wil vernietigen. Sorcha, dochter van
Colum is de enige die de betovering kan verbreken.
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Als zij faalt, zullen haar broers sterven... De
TRILOGIE VAN DE ZEVEN WATEREN bestaat uit:
1 Dochter van het Woud 2 Zoon van de Schaduwen
3 Kind van de Profetie
Een gloednieuwe editie van dit standaardwerk uit de
wereld van Harry Potter, met een nieuw voorwoord
van J.K. Rowling (onder het pseudoniem Newt
Scamander) plus zes nieuwe fabeldieren! Het
meesterwerk van Newt Scamander heeft als
verplicht schoolboek op Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus-Pocus generaties tovenaars
beziggehouden. Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden
is een onmisbare introductie in de wereld van de
magische dieren van de tovenaarswereld. De
jarenlange reizen en het onderzoek van Scamander
zijn van ongelofelijk belang geweest. Sommige
dieren zullen de lezers van de Harry Potter-serie
bekend voorkomen - de Hippogrief, de Basilisk, de
Hongaarse Hoornstaart... Andere zullen zelfs de
meest enthousiaste amateur Magiezoöloog
verrassen. Ontdek nu alles over de bijzondere
gewoontes van magische dieren op vijf
werelddelen... De opbrengst van dit boek gaat naar
liefdadigheidsintellingen die jongeren en kinderen
helpen een beter leven te krijgen. 20 % hiervan
wordt verdeeld door Comic Relief en 80 % door
Lumos Foundation. Comic Relief is a registered
charity in the UK with charity number 326568
(England/Wales) and SC039730 (Scotland). Lumos
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Foundation is a geregistered charity in the UK with
no 1112575.
An animal fact book includes trivia on creatures from
around the world, detailing their behaviors, physical
characteristics, and life cycles.
Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer
opnieuw in te verliezen Cerys is veilig in het
koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er
heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste
koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos
dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl
Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en
verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist
maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden
en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein
beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering
aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar
waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter
van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar
niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt
gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen
in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt
gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen
de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de
magie in haar bloed. Het is aan haar om de
legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en
haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker
dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het
verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te
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overleven.
De rotskruiper van Nell Zink is een portret van een
huwelijk. Tiffany uit Philadelphia trouwt met een
wetenschapper in de hoop dat ze nooit meer hoeft te
werken. Ze verhuizen naar Europa, waar ze erachter
komt dat haar echtgenoot nog doortrapter is dan
zijzelf, iets wat ze niet voor mogelijk had gehouden.
Het leven wordt ingewikkeld, maar Tiff vecht zich
erdoorheen. Op een dag botsen Tiff en haar man
Stephen met hun auto tegen een rots. Dit incident
zet een keten van gebeurtenissen in gang. Tiff is niet
langer zwanger en Stephen vangt zo’n beetje de
mooiste vogel die er bestaat, de rotskruiper. De
rotskruiper van Nell Zink is een droogkomische
roman over twee mensen die een ingewikkeld leven
leiden met affaires en vogelkijken. ‘De rotskruiper is
als geen enkel ander boek dat je hebt gelezen.’ –
The New Yorker
Snel en eenvoudig te maken recepten voor ontbijt,
tussendoortjes, avondeten enz, Met tips voor o.a.
eetproblemen en goede voeding. Met kleurenfoto's.
Voor opvoeders van kinderen van ca. 6 maanden
t/m 5 jaar.
Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad.
Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en
broer nemen hem niet serieus en zijn moeder is
zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat
Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in
een mooie zomerjurk voor hem poseert. Dennis is
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zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van
de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor
verkleden vandaan? Droomt hij daarom van de
nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoffen?
Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste
meisje van school, dezelfde fascinatie voor kleding
en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open.
Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat.
Hij hoefde niet meer de saaie Dennis te zijn. Ik kan
diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit
ontroerende, verrassende en grappige boek zal
kinderen én ouders aanspreken. David Walliams is
acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en
provocerende grappen maakte hij furore in de
succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen
introductie. Hij verwierf internationale roem als
illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij
ontving meerdere prijzen voor zijn werk.
Detective Cormoran Strike en zijn assistent Robin
Ellacott staan voor een nieuw mysterie, en op een
kruis punt in hun leven. Als Robin Ellacott een
mysterieus pakket opent, krijgt ze de schrik van haar
leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen.
Haar baas, privédetective Cormoran Strike, is niet
zozeer verrast, maar meer op zijn hoede. Er zijn vier
mensen uit zijn verleden die hij in staat acht tot zo’n
gruwelijke daad. De politie heeft al snel een van hen
als verdachte aangemerkt, maar Strike denkt dat ze
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de verkeerde hebben. Dus besluit hij met Robin te
graven in de duistere achtergrond van de andere
drie. De dader laat dat echter niet op zich zitten... De
pers over Het slechte pad 'Solide vakwerk van
Galbraith/Rowling.' de Volkskrant 'Uitstekend en
meeslepend verhaal.' Thrillers-leestafel.info
Following the wild success of The Big Book of Bugs
and The Big Book of Beasts, The Big Book of the
Blue is the third installment in Yuval Zommer's
beloved series. Alongside everything the young
oceanographer needs to know, Zommer's charming
illustrations bring to life some of the slipperiest,
scaliest, strangest, and most monstrous underwater
animals. The book opens by explaining how different
types of animals are able to breathe and survive
underwater, and the different families to which they
belong. Subsequent pages are dedicated to specific
creatures, including sea turtles, whales, sharks,
stingrays, and seahorses, and show varied life in
specific habitats, such as a coral reef or deep sea
bed. The Big Book of the Blue also explores the
underwater world thematically, looking at animals in
danger, learning how to spot creatures at the beach,
and discovering how to do our part to save sea life.
Beautiful and filled with fascinating facts, young,
curious readers won't be able to tear their eyes away
from the page.
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