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The Kids Book Of Questions
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken.
Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën
kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen
met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Nog altijd worden ons dagelijks vele feiten als de enige en absolute waarheid gepresenteerd.
Wie kritisch blijft en die feiten tegen het licht houdt, merkt dat veel van onze algemene kennis
onjuist is.Het grote boek van nutteloze kennis bewijst maar weer eens dat alles wat je altijd
zeker dacht te weten hopeloos achterhaald is. Wist u bijvoorbeeld:Dat sinaasappels helemaal
niet oranje zijn?Hoeveel water een mens per dag écht nodig heeft?Dat Napoleon helemaal niet
zo klein was als iedereen denkt?Hoe groot de kans is dat een muntstuk op de 'kop'-zijde
valt?Dat een vis eigenlijk helemaal geen vis is?Het grote boek van nutteloze kennis is het
nieuwste boek van John Lloyd en John Mitchinson, het dynamische duo achter de populaire en
hilarische quiz QI, gepresenteerd door de aartskomiek en rasintellectueel Stephen Fry. Hun QIboeken verschijnen in 26 talen, in totaal werden er wereldwijd al meer dan 1,2 miljoen
exemplaren verkocht.
The story of Creation and Adam and Eve in the Garden of Eden are familiar Bible stories. But
they also present a wonderful opportunity to share important biblical truths with eagerly
questioning minds through answers that even the youngest believer can understand. Look
inside to learn: How did God create everything from nothing? Why was the first person that
God created a boy? Why did God have Adam name the animals? The serpent talked to Eve,
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so why can't snakes talk today? Children are never short of questions - and now there are
answers to some of their most difficult ones regarding the Bible and faith! The new Answers
Book for Kids series is a unique collection from Ken Ham and the creative team at Answers in
Genesis. These answers will help you to impart a Biblical Worldview to Elementary aged
students in your Church or Homeschool. This is the 1st book of a 4 volume set.
‘Dat is wat je het meest betovert: Backmans humor, fantasie en vermogen om mensen en hun
dagelijkse beslommeringen warm en teder neer te zetten, gecombineerd met literair
vakmanschap.’ – Verdens Gang Het bezoeken van een open huis is meestal geen kwestie
van leven of dood, maar het wordt precies dat wanneer een bankrover na een mislukte overval
een appartement binnenvalt waar op dat moment een bezichtiging plaatsvindt. Onder de
aanwezigen bevinden zich onder anderen een zevenentachtigjarige vrouw die lang genoeg
heeft geleefd om niet bang te worden als ze wordt bedreigd met een pistool, een jong stel dat
op het punt staat voor het eerst een kind te krijgen maar het over niets eens lijkt te kunnen
worden, en een mysterieuze man die zich heeft opgesloten in het toilet. Tijdens deze
bezichtiging die ineens een gijzeling is geworden leren de aanwezigen elkaar steeds beter
kennen en onthullen ze tegen wil en dank verrassende waarheden over zichzelf. Ieder van hen
heeft een leven met verdrietige momenten, pijnlijke herinneringen, geheimen voor hun naasten
en passies waar ze zich voor schamen. Als de gijzelaars na enige tijd worden vrijgelaten maar
de politie de gijzelnemer niet in het appartement aantreft, vormt dat het begin van een serie
verwarrende verhoren, waarin niemand lijkt te kunnen uitleggen wat er in het appartement is
gebeurd. Angstige mensen is een hilarische en tegelijkertijd aangrijpende roman over de
kracht van vriendschap, vergeving en hoop – de dingen die ons redden, zelfs in de meest
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angstige tijden.
The song “Twinkle, twinkle little star” just got more interesting with this starry book. Your
curious little one will find this resource valuable because it briefly but adequately discusses
some of the most commonly asked questions about the night sky. Expect your children to know
more about the night sky and astronomy, in general, the more he/she reads this book.
This kids' book is a collection of more than 300 brain teasing riddles, trick questions and
puzzles for kids. Their purpose is to make children think and stretch their minds.
Ideal for inquisitive younger readers, My Fun Book of Questions & Answers is full of fun and
concise answers to key questions about animals, plants, human body, oceans, science and
more. Illustrations, photos and cartoons keep kids hooked, and activity panels encourage
further learning.
Let your children seek and find answers to their questions about the curious features of
animals in this pretty straightforward book. Designed to appeal to young children, this book
encourages reading and learning. The question and answer format allows for information to be
broken down and better absorbed. Grab a copy of this book today.
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth,
maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt
verfilmd door de makers van Spiderman, The Fast and the Furious en John Wick Frankrijk,
1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid.
Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is
gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun
dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Addie aan een
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betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons
van Parijs tot de straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven. Maar terwijl
haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na
dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster
aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die
de lezer vanaf de eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion
‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit
boek is goud waard.’ Deborah Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de
beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
Al meer dan 25.000 keer gelezen en geluisterd in Nederland en België! Dé internationale sexy
bestsellersensatie vol humor. Hannah Wells heeft een enorme crush op Justin Kohl, de hunk
van het footballteam. Maar hoe kan ze ervoor zorgen dat hij haar eindelijk ziet staan? Garrett
Graham is de populaire aanvoerder van het ijshockeyteam. Maar hij kan ijshockey wel
vergeten als hij niet snel zijn filosofiegemiddelde verbetert met behulp van bijles. Hij laat zijn
oog vallen op de sarcastische brunette die als enige van de klas een goed cijfer heeft gehaald
voor het tentamen dat hij over moet doen. Het enige probleem: zij heeft helemaal geen zin om
hem te helpen. Garrett is echter niet voor één gat te vangen en bedenkt een sluw plan: zij
geeft hem bijles, en hij doet een tijdje alsof hij haar vriendje is. Als Hannah namelijk een paar
keer als zijn date op feestjes wordt gezien, zal ze daarmee ongetwijfeld de aandacht van
Justin trekken. In een vlaag van verstandsverbijstering gaat Hannah akkoord met de deal. Dat
kan niet misgaan... toch? De deal is het eerste deel in de Off Campus-serie van Elle Kennedy,
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die zich afspeelt op de fictieve Briar University. Alle delen zijn los van elkaar te lezen. Ook
schreef ze een serie van vier boeken getiteld Briar U.
A unique 128-page, textless graphic novel, in black, white and sepia, The Arrival draws its
inspiration from tales of migrants in past and recent times. The central character is a middleaged man who arrives in a strange new place and tries to find a place to live, a job and a
handle on a new language. He encounters many challenges, all described entirely through
visual sequences. The absence of words emphasises the strangeness of the situation and the
loneliness experienced by many migrants, but the ending is full of affirmation and hope, when
the wife and son the migrant had to leave behind are finally able to join him in their new
homeland. www.thearrival.com.au
The concept of flight is briefly but adequately discussed in this book of pictures. The
presentation of information is direct-to-the-point; thereby leading to an understanding of the
concept by even the youngest readers. Kids will also learn to correctly identify different species
of birds based on the pictures included in the book. Be sure to grab a copy today.
Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met honderd inwoners. Zo
wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en
godsdiensten. Met paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Now more than ever, parents are told how important it is to talk meaningfully to their kids. This
is the book that makes it happen. A revised and expanded second edition, The Kids' Book of
Questions, with 634,000 copies in print, makes it easy to ask hard questions and fun to answer
them. Questions to challenge, questions to provoke. Questions to entertain and expand young
minds. Questions about right or wrong, about fears and hopes, ethics, religious beliefs, about
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why parents act the way they do--even about ruling the world. Updated to include questions on
subjects that have arisen since the book's original publication in 1988--from the internet to
issues like school violence and terrorism--the book is a sure way to prod young people into
discovering who they really are and what they really believe. There are inquiries into values: "If
you knew you wouldn't get caught, would you cheat on a test by copying someone else's
answers?" Intriguing fantasies: "If you could email any famous person and know they'd read
and answer your note, who would you write to and what would you say?" Philosophical
queries: "Have you had any personal experiences that lead you to believe in God?"
Provocative scenarios: "After being given a truth pill, what would you say if you were asked to
describe your family?" Kids, and parents, will be amazed to find how far one little question will
lead.

Any questions? We’ve got the answers right here in a book that will take parents off the
hook with their children: TIME For Kids BIG Book of Why answers the questions that
kids commonly ask and adults can rarely answer. Why do we have eyebrows? What’s
a black hole and what happens if you fall into one? What’s the fastest a human is
capable of running? Why do wet fi ngers stick to metal in the freezer? Where is the
deepest point on Earth? Divided by subject areaâ€”humans, animals,
environment/nature, technology, and spaceâ€”and written in an upbeat manner, each
answer is accompanied by either a photo or an illustration to show the reasons why. Of
course, TIME For Kids goes beyond answering the question by dipping into the science
or history to further explain the answer in an easy-to-follow, straightforward manner.
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This is a must-have book to satisfy the most curious of kids and provides a great way to
encourage interest and knowledge about a wide range of subjects, as well as to
stimulate reading. Kids will be desperate to share what they’ve learned with their
parents, teachers, and friends...and anyone else who will listen.
Introduces six simple machines, describing how they work in more complex machinery
and how they are used every day.
Uncover the mysteries of the Bible with bestselling children's author Amy Parker and
apologist Doug Powell as they team up to answer some of the biggest questions kids
have about the Bible and theology. The Big Book of Bible Questions addresses kids'
toughest Bible questions with theologically sound answers in a way that is relatable and
engaging. It's filled with fun facts, debunking of common misconceptions, and
explanations of biblical and theological concepts. With eye-catching illustrations and
real-life photos, this book will not only answer a kid's Bible questions big and small, but
it will also encourage spiritual conversations and a lifelong love of learning about the
glory and wonder of faith, the Bible, and God.
De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét afstuderen? Olivia staat op het punt om
als beste van haar klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik ontdekt dat ze een
onderdeel van haar studie nog niet heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit
voor elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet ondertekend formulier...
Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand moeten helpen,
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maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote nieuwsgierige familie er niet achter
komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging, want haar moeder kan iedere stap volgen met
een tracking app op haar telefoon. Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en
Wes haar helpen dit geheim te bewaren. Nu kan er niets meer misgaan, toch? Of
schoppen de golfers en die knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele
plan in de war? ‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk? Absoluut.’ De Leesclub van Alles over 10
blind dates
The sixth book in the popular TIME For Kids Big Book of Questions series! TIME For
Kids Big Book of Who presents 1,001 amazing facts about the people who have
shaped our world--past and present--including brilliant scientists, chart-topping
musicians, all-star athletes and powerful world leaders. Who invented Facebook? Who
is the youngest person to win the Nobel Peace Prize? Who is the greatest athlete of all
time? Who was the only U.S. president to serve four terms in office? Kids can jump into
the book at any point and follow the popular question and answer format to explore
these comprehensive categories: Groundbreakers and Pioneers, Leaders and
Changemakers, Artists and Entertainers, Innovators, Sports Stars, and Everyday
Heroes. For more fascinating answers to the questions kids want to know, check out
the other books in the TIME For Kids Big Book of Questions series: Big Book of Why,
Big Book of How, Big Book of When, Big Book of Where, and Big Book of What.
Every kid has questions...and they also have the capacity to discover very interesting
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answers. In A Book of Questions, Jane G. Meyer leads kids through a pint-sized
Socratic exercise in questioning the nature of the universe. Paired with Lucia Salemi’s
whimsical illustrations, these questions are sure to get kids thinking, and coming up
with new questions of their own. Cada niño tiene preguntas ... y también tienen la
capacidad de descubrir respuestas muy interesantes. En un libro de preguntas, Jane
G. Meyer conduce a los niños a través de un pequeño ejercicio socrático al cuestionar
la naturaleza del universo. Junto con las caprichosas ilustraciones de Lucía Salemi,
estas preguntas seguramente harán que los niños piensen y planteen nuevas
preguntas propias. Discover series bilingual titles feature word picture association in
both English and Spanish.
Kids ask a lot of questions and this book compiles some of the most common they ask
about animals and their diet. Composed of vivid visuals and bright colors, this book truly
captures the attention. Information is presented in a question and answer format for
easier absorption. This book is perfect for young children. Grab a copy today!

The Kids' Book of QuestionsWorkman Publishing Company
Dit ebook uit de serie PrismaDyslexie bevat het lettertype Dyslexie. De letters
van dit 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. Futuristisch Chicago. De wereld van de
zestienjarige Tris is opgedeeld in vijf facties: Oprechtheid, Zelfverloochening,
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Onverschrokkenheid, Vriendschap en Eruditie. Ieder jaar moeten alle
zestienjarigen kiezen bij welke factie zij de rest van hun leven willen horen. Voor
Beatrice betekent dit dat ze een keus moet maken tussen haar familie en haar
ware identiteit. Haar beslissing verrast iedereen, vooral haarzelf. Deze
spannende youngadult-serie van Veronica Roth wordt verfilmd! Vanaf maart
2014 is Divergent te zien in de bioscoop.
‘Normale mensen’ van Sally Rooney is de opvolger van haar veelgeprezen
debuutroman ‘Gesprekken met vrienden’. In ‘Normale mensen’ vertelt Sally
Rooney de liefdesgeschiedenis van Marianne en Connell. Beiden groeien op in
hetzelfde stadje in landelijk Ierland, waar hun verschillende werelden nauwelijks
overlappen. Ze ontmoeten elkaar alleen wanneer de moeder van Connell het
huis van Marianne schoonmaakt. Als ze beiden naar het prestigieuze Trinity
College in Dublin gaan, blijkt op die universiteit dat zich door de jaren heen een
diepe band heeft gevormd. ‘Normale mensen’ van Sally Rooney is een verhaal
over de diepgaande invloed die geliefden op elkaars leven hebben, en het
groeiende besef daarvan naarmate de jaren verstrijken. Een intense roman die je
je eigen liefdes laat herbeleven. ‘De stem van de nieuwe generatie.’ The
Guardian Tip DWDD Boekenpanel! Sally Rooney (1991) debuteerde in 2017 met
‘Gesprekken met vrienden’. De BBC heeft de rechten voor een televisieserie
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van ‘Normale mensen’ gekocht, waarvoor Rooney zelf het script schrijft.
How does a chameleon change colors? How do astronauts train for a space
mission? How do diamonds form? How does Wi-Fi work? The best-selling book
in TIME For Kids' Big Book of Questions series is newly revised with updated
information, photos, illustrations, and graphics to answer over 500 new questions
in popular subject areas: Animals, Space, History, Science, Technology, Sports
and more. Presented in an easy-to-follow format, this fun, must-have reference
book will appeal to a young child's sense of curiosity. Kids can dive into the book
at any point and learn over 1,001 amazing facts to impress their parents,
teachers, and friends with their new found knowledge.
From New York Times bestselling parenting book author Cynthia Copeland
comes a fully updated edition of FAMILY FUN NIGHT, featuring a year's worth of
great ideas that foster family togetherness! More than ever, family time faces stiff
competition from other activities that appeal to kids: video games and iPhone
apps, texting, and social media. FAMILY FUN NIGHT offers the antidote: Tips
and advice for establishing weekly family time, as well as hundreds of specific
ideas for spending quality time together, with an emphasis on "unplugged"
activities. This fun and comprehensive book features ways to interest teens (let
each one invite a friend or allow them to play their music in the background on
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game night), to contend with a large age range (form teams or play games of
chance rather than skill), and to manage competitiveness among siblings (play
cooperative games or ones where players change teams throughout). From
clever twists on timeless classics to brand new games your family will love, this
book offers something for every family, during every month of the year. Interested
in family-friendly card games? Suggestions for outdoor family games? Need
ideas for a Digital Detox family weekend? Or ideas for last-minute game nights or
for game nights that cost less than $10? It’s all covered in this reader-friendly
guide, along with ideas for snacks and meals that complement each family night
theme, complete with charming illustrations! Whether family members use the
book to brainstorm ideas for their own unique night or follow each game night to
the last detail, they will find that family playtime creates wonderful memories that
will last forever.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft
maar één kans om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha
mensen met magische krachten. Tot een wrede koning besloot de maji, een
minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te vervolgen. Zélie kan zich de
nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning haar moeder
ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
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donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de
magie terug te brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht,
moet ze uit handen zien te blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de
magie nu voorgoed uit te bannen. Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar
het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in haar groeiende gevoelens voor
de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste boekendeals voor
een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en een
sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras,
politiegeweld, onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld
spelen.' Teen Vogue 'Complexe personages, een hoge inzet, en een
caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo schiet de lezer naar een
overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW 'Het epos
waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend
en Warcross
Nadat Derk Das is gestorven, verwerken zijn vriendjes hun verdriet door
herinneringen op te halen aan wat zij van hem hebben geleerd. Prentenboek in
oblong formaat met zacht gekleurde, rustige pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
In ‘De aarde blijft altijd bestaan’ van George R. Stewart baant een besmettelijke
ziekte van nooit eerder vertoonde proporties zich een weg over de aarde. Dit is
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het verhaal van een van de weinige overlevenden, Isherwood ‘Ish’ Williams,
een intellectuele einzelgänger die zich al verzoend heeft met de grimmige plicht
de ondergang van de mensheid te moeten aanschouwen, tot hij de wijze en
dappere Em ontmoet. Samen trotseren ze onvoorstelbare uitdagingen om de
zaden voor een nieuw begin te planten. George R. Stewart (1895-1980) was een
Amerikaanse historicus en schrijver. ‘De aarde blijft altijd bestaan’ was zijn
enige sciencefictionroman. Het boek was na publicatie in 1949 een ‘instant
classic’. In 1951 won Stewart er de eerste International Fantasy Award voor.
The phenomenon returns! Originally published in 1987, The Book of Questions, a
New York Times bestseller, has been completely revised and updated to
incorporate the myriad cultural shifts and hot-button issues of the past twenty-five
years, making it current and even more appealing. This is a book for personal
growth, a tool for deepening relationships, a lively conversation starter for the
family dinner table, a fun way to pass the time in the car. It poses over 300
questions that invite people to explore the most fascinating of subjects:
themselves and how they really feel about the world. The revised edition includes
more than 100 all-new questions that delve into such topics as the disappearing
border between man and machine—How would you react if you learned that a sad
and beautiful poem that touched you deeply had been written by a computer?
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The challenges of being a parent—Would you completely rewrite your child’s
college-application essays if it would help him get into a better school? The neverendingly interesting topic of sex—Would you be willing to give up sex for a year if
you knew it would give you a much deeper sense of peace than you now have?
And of course the meaning of it all—If you were handed an envelope with the date
of your death inside, and you knew you could do nothing to alter your fate, would
you look? The Book of Questions may be the only publication that
challenges—and even changes—the way you view the world, without offering a
single opinion of its own.
Provides answers to questions about space, the earth, animals and plants,
transportation, buildings, and other scientific and technical topics.
Kids bombard you with lots of questions everyday so allow them to find the
answers out by giving them a copy of this book of answers. Questions about your
body are answered in a very simple, easy-to-understand manner. Coupled with
fitting images, this valuable resource will definitely satisfy the most inquisitive
minds. Grab a copy today!
The follow-up to the TIME For Kids BIG Book of Why and the BIG Book of How,
TIME For Kids BIG Book of What presents kids 8-12 years old with answers to
the kinds of intriguing questions that appeal to their sense of curiosity. Colorful
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graphics, spectacular photos, and clear, engaging diagrams will help answer
such questions as: What is the fastest animal in the sea?; What causes acid
rain?; What is the most poisonous animal?; What was the longest war on
record?; What will transportation be like in the future? Divided by subject areafrom animals, the human body, and technology to sports, games, and the futurethe book's photos, diagrams, art, and clear text will help kids discover the
background behind the questions. TIME For Kids BIG Book of What is a musthave book to satisfy the most curious of kids.
101 Fun Questions to ask your Kids - The supreme book for igniting
conversations with the youngest members of your family. Crack it open at
dinnertime, on road trips, during vacations and beyond. Some of the questions
are silly, others splashed with science and history, while still others are
fantastical. Once you ask one question, your kids will want to answer them all.
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