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De ouders van Marguerite Caine zijn beroemde baanbrekende wetenschappers. Hun laatste uitvinding? De Vuurvogel, een apparaatje waarmee je tussen verschillende dimensies kunt reizen
en het lichaam kunt overnemen van je andere ik in een parallel universum. Het klinkt als sciencefiction, maar voor Marguerite is het realiteit. Helemaal wanneer haar vader wordt vermoord en
de moordenaar - de briljante onderzoeksassistent Paul - naar een andere dimensie vlucht. Ze twijfelt geen moment en gaat achter hem aan... In de dimensies waarin ze terechtkomt futuristisch Londen, keizerlijk Rusland, een wereld die grotendeels onder water staat - komt ze verschillende versies tegen van Paul en gaat ze steeds sterker in zijn onschuld geloven. Stukje
bij beetje ontdekt ze dat de waarheid over haar vaders dood beangstigender is dan ze ooit had kunnen denken... ‘Dit boek is onmogelijk samen te vatten; het gaat over wraak, liefde en verre
reizen, en de locaties zijn prachtig en dromerig.’ - De Leesfabriek ‘Een mooie mix van avontuur, sci-fi en romantiek.’ - School Library Journal
Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de aarde verwoest en de mensheid wordt bedreigd door demonen. Logan Tom en
Angel Perez, de laatste Ridders van het Woord, hebben zich op een queeste begeven om de aarde te redden. Ze worden geholpen door Kirisin, een elf die zich schuilhoudt in de bossen van
Oregon en die de blauwe elfstenen vindt die hen kan leiden naar de Loden Elfsteen, het mythische wapen dat de demonen kan verslaan. De elfen van Cintra is Terry Brooks op zijn allerbest:
magie, elfen, queesten, spanning en onvergetelijke personages. Met dit verhaal over de strijd tussen goed en kwaad maakt Brooks zijn werk toegankelijk voor een nog breder publiek.
Written with input from director Rian Johnson, this official adaptation of Star Wars- The Last Jedi expands on the film to include scenes from alternate versions of the script and other additional
content. From the ashes of the Empire has arisen another threat to the galaxy's freedom- the ruthless First Order. Fortunately, new heroes have emerged to take up arms-and perhaps lay
down their lives-for the cause. Rey, the orphan strong in the Force; Finn, the ex-stormtrooper who stands against his former masters; and Poe Dameron, the fearless X-wing pilot, have been
drawn together to fight side-by-side with General Leia Organa and the Resistance. But the First Order's Supreme Leader Snoke and his merciless enforcer Kylo Ren are adversaries with
superior numbers and devastating fire power at their command. Against this enemy, the champions of light may finally be facing their extinction. Their only hope rests with a lost legend- Jedi
Master Luke Skywalker. Where the action of Star Wars- The Force Awakensended, Star Wars- The Last Jedi begins, as the battle between light and dark climbs to astonishing new heights.
Featuring an 8-page color photo insert of thrilling images from the hit movie
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van
Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er
achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over
vier populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van hen
heeft iets te verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld zouden worden. En een van hen liegt.
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 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
NEW YORK TIMES BESTSELLER • Witness the epic final chapter of the Skywalker saga with the official novelization of Star Wars: The Rise of Skywalker, including expanded scenes and
additional content not seen in theaters! The Resistance has been reborn. But although Rey and her fellow heroes are back in the fight, the war against the First Order, now led by Supreme
Leader Kylo Ren, is far from over. Just as the spark of rebellion is rekindling, a mysterious signal broadcasts throughout the galaxy, with a chilling message: Emperor Palpatine, long thought
defeated and destroyed, is back from the dead. Has the ancient Lord of the Sith truly returned? Kylo Ren cuts a swath of destruction across the stars, determined to discover any challenge to
his control over the First Order and his destiny to rule over the galaxy—and crush it completely. Meanwhile, to discover the truth, Rey, Finn, Poe, and the Resistance must embark on the most
perilous adventure they have ever faced. Featuring all-new scenes adapted from never-before-seen material, deleted scenes, and input from the filmmakers, the story that began in Star Wars:
The Force Awakens and continued in Star Wars: The Last Jedi reaches an astounding conclusion.
Honderd jaar in de toekomst is de wereld onherkenbaar veranderd. Vervuiling, ziekte en oorlog hebben de aarde verwoest en de menselijke beschaving heeft zich teruggetrokken in zwaar
beveiligde woongebieden. Logan Tom en Angel Perez zijn de laatste twee Ridders van het Woord met het vermogen de Duistere Horde te weerstaan. Ze begeven zich op een queeste om de
vernietiging van de Oude Wereld tegen te gaan. In Kinderen van Armageddon brengt Brooks zijn gave als verteller naar een nieuw hoogtepunt met dit adembenemende verhaal over goed
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tegen kwaad.
Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s
fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op
de rebellen van de Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de
heerschappij van de andere koningen te betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend als de dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun
overlevingskansen. Ze broedt op een plan om terug te keren naar Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven van de koningen. De koningen daarentegen hebben
hun grootste tacticus, de Zwaardkoning, op stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te slepen. Maar de eens zo hecht verenigde heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze
wedijveren in het geheim met elkaar om de controle over Sharakhai te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen
verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit hun ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen van Sharakhai, de sluwe koningin van Qaimir, de
meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning, zich allemaal voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
Met De reis van de Jerle Shannara, blaast `bestseller Brooks nieuw leven in de Shannara-reeks. Zo krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest hoofdstuk bij, en verkent de
lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo machtige druïden, de afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles is een grote rol weggelegd voor een wonder
van nieuwe technologie: het luchtschip de Jerle Shannara. De Jerle Shannara is stuurloos en deels aan stukken geslagen. De bemanning is dood, gevangen genomen of opgejaagd door de
volgelingen van de Ilseheks. Loper is gevangen in een doolhof onder de ruïnen van Kastellaber. Hij wordt daar opgejaagd door een vreemde macht uit de Oude Wereld. Deze kolos, die alles
controleert wat er bovengronds en ondergronds gebeurt, wil maar één ding: totale vernietiging.
De strijd tussen de wereld en het kwaad duurt al millennia. Het is een onzichtbare oorlog die over de gehele wereld wordt gevoerd, waarbij de Ridders van het Woord strijd leveren met de
demonen van het kwaad. Als Nest Freemark bij deze oorlog wordt betrokken, ontdekt ze dat zij deze kan beslissen. Als de troepen van beide kampen haar geboorteplaats Hopewell
binnendringen, blijkt dat de sleutel tot succes ligt in de mysteries rond haar familie.
NEW YORK TIMES BESTSELLER • Written with input from director Rian Johnson, this official adaptation of Star Wars: The Last Jedi expands on the film to include scenes from alternate
versions of the script and other additional content. From the ashes of the Empire has arisen another threat to the galaxy’s freedom: the ruthless First Order. Fortunately, new heroes have
emerged to take up arms—and perhaps lay down their lives—for the cause. Rey, the orphan strong in the Force; Finn, the ex-stormtrooper who stands against his former masters; and Poe
Dameron, the fearless X-wing pilot, have been drawn together to fight side-by-side with General Leia Organa and the Resistance. But the First Order’s Supreme Leader Snoke and his
merciless enforcer Kylo Ren are adversaries with superior numbers and devastating firepower at their command. Against this enemy, the champions of light may finally be facing their
extinction. Their only hope rests with a lost legend: Jedi Master Luke Skywalker. Where the action of Star Wars: The Force Awakens ended, Star Wars: The Last Jedi begins, as the battle
between light and dark climbs to astonishing new heights. Featuring thrilling photos from the hit movie
Het laatste deel in de nieuwe trilogie van Terry Brooks, een van de absolute meesters van de epische fantasy. De jonge Pen Ohmsford heeft als taak gekregen zijn tante Grianne, de Hoge
Druïde van Shannara, te bevrijden uit de Verboden Dimensie waar ze gevangen wordt gehouden. Samen met de nobele dwerg Tagwen en de elvenprinses Khyber Elessedil is Pen begonnen
aan zijn missie, waar de toekomst van de Vier Landen van afhangt. Als hij ontdekt dat zijn ouders in handen zijn gevallen van Shadea, de kwade genius achter de gevangenname van
Grianne, wordt hij gedwongen zich in het hart van Shadea’s rijk te begeven.
The definitive e-guide to more than 275 heroes, villains, aliens, and droids of the Star Wars galaxy. The latest edition of this beloved title has been comprehensively updated to include new
characters from Star Wars: The Rise of Skywalker and both seasons of Star Wars: The Mandalorian. Want to learn more about the Knights of Ren? Curious as to where Padmé Amidala is
from? Wonder how tall Grogu is? To learn the answers to these questions and more, look no further than Star Wars: Character Encyclopedia Updated and Expanded Edition. Written by Star
Wars experts, the ebook is full of fun facts and intriguing information that's guaranteed to enthrall fans of all ages. With plenty of lesser-known details, even die-hard fans will learn new facts
about iconic characters. © & TM 2021 Lucasfilm Ltd.
New heroes emerge to take up arms against the First Order: Rey, the orphan strong in the Force; Finn, the ex-stormtrooper who stands against his former masters; and Poe Dameron, the
fearless X-wing pilot. All have been drawn together to fight side-by-side with General Leia Organa and the Resistance. But the First Order's Supreme Leader Snoke and his merciless enforcer
Kylo Ren are adversaries with superior numbers and devastating firepower at their command. The champions of light may finally be facing their extinction. Their only hope rests with a lost
legend: Jedi Master Luke Skywalker.
Van de boeken van Nicholas Sparks zijn wereldwijd 100 miljoen exemplaren verkocht. Als Trevor Benson in Afghanistan zwaargewond raakt bij een grote explosie buiten het ziekenhuis waar
hij werkt als orthopedisch chirurg, wordt hij teruggestuurd naar de VS. Het vervallen huis in New Bern dat hij van zijn grootvader heeft geërfd, lijkt hem een goede plek om te herstellen. Terwijl
hij de bijenkorven van zijn grootvader verzorgt en zich klaarmaakt voor een medische bijscholing, ontmoet hij de mysterieuze Natalie Masterson. Hoewel er vanaf de eerste ontmoeting een
onmiskenbare connectie is, blijft zij frustrerend afstandelijk, waardoor Trevor twijfelt of ze misschien iets te verbergen heeft. Een andere factor die zijn verblijf compliceert, is de aanwezigheid
van Callie, een norse tiener die in een woonwagenkamp woont. Trevor komt erachter dat het meisje ooit bevriend was met zijn grootvader en hij hoopt dat ze wat licht kan laten schijnen op de
nooit opgehelderde omstandigheden rond diens dood, maar ze lijkt weinig te weten. Totdat een crisis ervoor zorgt dat de ware aard van Callies verleden boven tafel komt. Bij zijn pogingen de
geheimen van Natalie en Callie te ontrafelen, zal Trevor de ware betekenis van liefde en vergeving leren kennen.
Mack's jongste dochter, Missy, is tijdens een vakantie met haar familie ontvoerd. In een verlaten hut in de wildernis van Oregon is bewijs gevonden dat ze op brute wijze om het leven is gebracht. De dader is
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nooit gevonden en het verdriet en gemis worden door Mack en zijn gezin nog elke dag gevoeld. Vier jaar later ontvangt Mack, die nog steeds in diepe rouw is, een opvallend briefje, schijnbaar van God, met
de uitnodiging om terug naar de hut te gaan. Tegen zijn gevoel in gaat hij terug naar de plek des onheils. Hij komt daar aan op een koude, winterse middag en stapt zijn grootste nachtmerrie weer binnen.
Wat Mack in de hut vindt, verandert zijn leven volledig... De uitnodiging worstelt met de tijdloze vraag: Waar is God in deze wereld vol pijn en verdriet? Dit boek heeft de potentie om voor onze generatie te
doen wat The Pilgrim's Progress van John Bunyan heeft gedaan voor zijn generatie. Zo goed is het! - Eugene Peterson De uitnodiging is de meest indringende roman die ik in jaren heb gelezen - Michael W.
Smith
They are heroes and villains, Sith and Jedi, senators and scoundrels, mothers, mercenaries, artists, pilots. . . . The women of the Star Wars galaxy drive its stories and saga forward at every level. This
beautifully illustrated, fully authorized book profiles 75 fascinating female characters from across films, fiction, comics, animation, and games. Featuring Leia Organa, Rey, Ahsoka Tano, Iden Versio, Jyn
Erso, Rose Tico, Maz Kanata, and many more, each character is explored through key story beats, fresh insights, and behind-the-scenes details by author Amy Ratcliffe. Also showcasing more than 100 allnew illustrations by a dynamic range of female and non-binary artists, here is an inspiring celebration of the characters that help create a galaxy far, far away. • INCLUDING CHARACTERS FROM SOLO: A
STAR WARS STORY AND STAR WARS: RESISTANCE •INCLUDES CHARACTERS VISUALIZED HERE FOR THE FIRST TIME Amy Ratcliffe is the managing editor of Nerdist and a contributor to
StarWars.com, and has written for outlets such as Star Wars Insider and IGN. She's a host at Star Wars Celebration and cohosts the Lattes with Leia podcast. When she's not visiting a galaxy far, far away,
she lives in Los Angeles, California. Contributing artists: • Alice X. Zhang • Amy Beth Christenson • Annie Stoll • Annie Wu • Christina Chung • Cryssy Cheung • Eli Baumgartner • Elsa Charretier • Geneva
Bowers • Jennifer Aberin Johnson • Jen Bartel • Jenny Parks • Karen Hallion • Little Corvus • Sara Alfageeh • Sara Kipin • Sarah Wilkinson • Viv Tanner © & TM LUCASFILM LTD. Used Under
Authorization.
Fry, Jason – Star Wars: The Last Jedi webtekst Star Wars: The Last Jedi is het officiële verhaal van de gelijknamige film van Disney, geschreven met input van regisseur Rian Johnson, en uitgebreid met
alternatieve versies van het script en nog niet eerder vertoonde scènes. Uit de as van het Keizerrijk is een nieuwe dreiging verrezen die de vrijheid van het hele sterrenstelsel bedreigt: de meedogenloze
Eerste Orde. Gelukkig zijn er ook nieuwe helden opgestaan om de wapens op te pakken – en misschien zelfs hun levens op het spel te zetten – voor de goede zaak. Rey, de wees die alsmaar sterker wordt
in de Kracht, Finn, de ex-stormtroeper die het opneemt tegen zijn oude meesters, en Poe Dameron, de onverschrokken X-wing piloot, vechten zij aan zij met Generaal Leia Organa en het Verzet. Maar hun
tegenstander Snoke, de leider van de Eerste Orde, en zijn genadeloze secondant Kylo Ren hebben een overmacht aan soldaten en vuurkracht. Deze vijand betekent mogelijk het einde van de kampioenen
van het licht. Hun enige hoop is nu gevestigd op een verloren legende: Jedi-leraar Luke Skywalker. Waar de actie in Star Wars: The Force Awakens eindigde, gaat het verhaal van Star Wars: The Last Jedi
verder. In dit deel stijgt de strijd tussen licht en donker naar een nieuw hoogtepunt.
Op de Jerle Shannara Leidt de druide Loper de zoektocht naar een grote magische schat. Het Zwaard van Shannara heeft de Ilseheks eindelijk de waarheid doen inzien over haar ware afkomst, de
geschiedenis van Loper en haar mentor die haar jaren voor de gek heeft gehouden: de machtige heksenmeester, de Morgawr. Juist als ze op het punt staat om zich over te geven, vult de hemel boven het
eiland zich met oorlogsschepen. Het is de Morgawr, met zijn volgelingen van mwellrats, bandieten en levende doden. De Ilseheks ziet nu een kans om een leven van misdaden weer goed te maken... Met de
trilogie 'de reis van de Jerle Shannara' krijgt de familiegeschiedenis van de Ohmsfords er een triest hoofdstuk bij, en verkent de lezer samen met Loper Boh, de laatste van de eens zo machtige druiden, de
afgelegen gebieden van het welbekende Shannara. En in dit alles is een grote rol weggelegd voor een wonder van nieuwe technologie: het luchtschip de Jerle Shannara. De reis van Jerle Shannara bestaat
uit 'de heks van Shannara, de kolos van Shannara' en 'de schaduw van Shannara'.
Het tweede deel van de nieuwe epische fantasyserie van Terry Brooks. Duistere magie heeft een poort geopend naar het Verboden Rijk waar Grianne Ohmsford, de rechtmatige Hoge Druïde van Shannara,
gevangen wordt gehouden. Het redden van Grianne zal slechts het begin zijn van het brengen van vrede in de Vier Landen, maar de enige die een kans maakt haar te vinden is Griannes jonge neef Pen
Ohmsford. Met hulp van de dwerg Tagwen, de elf Khyber en de trol Kermadec begint Pen aan een queeste naar de Tanequil, een mythische boom waarin de magie schuilgaat die Grianne uit haar
gevangenis kan bevrijden.
From A New Hope to The Rise of Skywalker and beyond, this book offers the first complete assessment and philosophical exploration of the Star Wars universe. Lucasfilm examines the ways in which these
iconic films were shaped by global cultural mythologies and world cinema, as well as philosophical ideas from the fields of aesthetics and political theory, and now serve as a platform for public philosophy.
Cyrus R. K. Patell also looks at how this ever-expanding universe of cultural products and enterprises became a global brand and asks: can a corporate entity be considered a “filmmaker and philosopher”?
More than any other film franchise, Lucasfilm's Star Wars has become part of the global cultural imagination. The new generation of Lucasfilm artists is full of passionate fans of the Star Wars universe, who
have now been given the chance to build on George Lucas's oeuvre. Within these pages, Patell explores what it means for films and their creators to become part of cultural history in this unprecedented way.
In ‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet toegerust zijn om vreemden open en
onbevooroordeeld tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in, herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in onze eerste indruk. En de
conflicten en het onbegrip die daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel avontuur
waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en leert ons zo steeds iets meer over de
ander – maar vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor moeilijke tijden.
NEW YORK TIMES BESTSELLER Witness the epic final chapter of the Skywalker saga with the official novelization of Star Wars: The Rise of Skywalker, including expanded scenes and additional content
not seen in theaters! The Resistance has been reborn. But although Rey and her fellow heroes are back in the fight, the war against the First Order, now led by Supreme Leader Kylo Ren, is far from over.
Just as the spark of rebellion is rekindling, a mysterious signal broadcasts throughout the galaxy, with a chilling message: Emperor Palpatine, long thought defeated and destroyed, is back from the dead. Has
the ancient Lord of the Sith truly returned? Kylo Ren cuts a swath of destruction across the stars, determined to discover any challenge to his control over the First Order and his destiny to rule over the galaxyand crush it completely. Meanwhile, to discover the truth, Rey, Finn, Poe, and the Resistance must embark on the most perilous adventure they have ever faced. Featuring all-new scenes adapted from neverbefore-seen material, deleted scenes, and input from the filmmakers, the story that began in Star Wars: The Force Awakens and continued in Star Wars: The Last Jedi reaches an astounding conclusion.

'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij
worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’ van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100
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illustraties en de poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk
voor stuk levenswijsheden. De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij
komen. Een moderne klassieker, die je kijk op het leven verandert.
HEEL LANG GELEDEN, IN EEN STERRENSTELSEL HIER VER, VER VANDAAN... Luke Skywalker werkt op de boerderij van zijn oom op de verafgelegen planeet Tatooine.
Hij repareert tweedehands machines, gaat stuntvliegen met zijn verweerde skyhopper en... verveelt zich te pletter. Luke droomt van avonturen tussen de sterren - avonturen die
hem naar prachtige, buitenaardse planeten zullen voeren. Maar op het moment dat hij een cryptisch bericht onderschept van een beeldschone prinses in gevangenschap, krijgt
hij veel meer dan hem lief is. En dat is hoe het allemaal begint... Luke Skywalker, de trotse prinses Leia en de ondernemende Han Solo - al die onvergetelijke personages en hun
ongelofelijke avonturen uit de originele Star Wars-films zijn nu voor het eerst samengebracht in een boek. Van de desolate woestijnen van Tatooine tot Endor, de planeet van de
Ewoks. Laat je meeslepen door het complete verhaal van de rebellen in hun wanhopige strijd tegen het Keizerrijk!
_________________________ Join a daring expedition into strange new lands with this official Minecraft novel! When a young man is ripped from his quiet life and stranded far
from home, he must learn not only how to survive, but how to live. Stax Stonecutter has lived a peaceful—if unremarkable—life in his small town in the Overworld. The son of great
adventurers and wise builders, Stax prefers an easier life. He loves to tend to his gardens and play with his cats all day, rather than venturing out to explore the surrounding
lands. It’s quiet on his estate, even lonely sometimes, but it suits Stax well enough. His solitude is shattered when a mysterious stranger arrives with a band of merciless raiders.
In one terrible night, Stax’s old life is taken from him, and he is left stranded in the middle of nowhere, angry and alone. He’s never left home, and now he knows why:
everything beyond the boundaries of his little town is scary and dangerous! But as he begins his long journey back, Stax encounters fascinating travelers who show him that
there’s more to the Overworld than marauding pirates and frightening mobs; there are beautiful lands to explore, fantastical contraptions to build, and new friends to meet. It may
have taken losing everything he once knew, but on his adventure Stax finds something more valuable than all the diamonds in the Overworld: a whole wonderful world that’s just
waiting to be explored.
‘Witte kaarten’ van Anne Bishop is het vijfde, afrondende boek van Anne Bishop in de serie ‘De Anderen’ over Meg Corbyn en Simon Wolfgard, die begon met ‘Rode letters’,
‘Zwarte veren’, ‘Zilveren zicht’ en ‘Grijze ogen’. Na de mislukte opstand zijn er nog maar weinig menselijke steden over in Thaisia. Simon, Meg, Monty en de anderen (en
Anderen) die onderdeel uitmaken van het Stadspark van Lakeside, werken hard om de broze vrede tussen mensen en Anderen te bewaren. Maar dan komt Jimmy, Monty’s
louche broer, naar het Stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie – zoals altijd. Terwijl de Anderen vol interesse toekijken en hun klauwen scherp houden,
lopen de spanningen binnen het Stadspark op. Jimmy lijkt ongevaarlijk, maar alleen Meg weet wat er echt op het spel staat: zij heeft gezien hoe het afloopt, met zichzelf aan de
rand van een graf...
The official novelization of the highly anticipated movie Star Wars: The Last Jedi. Print run 100,000.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog bestieren twee joodse zussen - Janny en Lien Brilleslijper - een van de grootste onderduikadressen in Nederland: 't Hooge Nest, een villa in het
Gooi. Terwijl de laatste Joden in Nederland worden opgejaagd gaat het leven van enkele tientallen onderduikers zo goed en kwaad als het ging door, pal onder de neus van NSBburen. Toch wordt het Nest verraden en de familie Brilleslijper belandt met een van de laatste transporten in Bergen-Belsen, samen met de familie Frank. 't Hooge Nest is een
bloedstollend boek over moed, verraad en menselijke veerkracht.
"In 2012, Disney purchased production studio Lucasfilm, which meant it also inherited the beloved Star Wars franchise. This corporate marriage sent media critics and fans into a
frenzy of speculation about what would happen next with the hugely popular series. Disney's Star Wars gathers twenty-one noted fan and media studies scholars from around the
world to examine Disney's revival of the franchise. Covering the period from Disney's purchase through the release of The Force Awakens in December 2015, these essays
examine the significance of this transitional period from the intertwined perspectives of the studios, storytellers, marketers and audiences involved. For many, Star Wars is a
vitally important cultural text. How did these fans anticipate, interpret, and respond to the steady stream of production stories, gossip, marketing materials, merchandise, and
other sources in the build-up to the movie's release?"-De Mexicaan Lobo is een arme straatmuzikant. Hij kan nauwelijks lezen en schrijven maar heeft het talent om ontroerende liederen te maken over grote gebeurtenissen. Dankzij
deze gave wordt hij opgenomen in de entourage van de Koning, de leider van een drugskartel. Lobo vertelt het verhaal van het hof van huurmoordenaars, corrupte
politieagenten, hoeren en profiteurs waarin hij terecht is gekomen, en van de Koning die altijd onder druk staat van zijn eigen handlangers, die in een verbeten onderlinge
machtsstrijd zijn verwikkeld. Als hij de jonge vrouw ziet die is voorbestemd om met de bendeleider te trouwen, trekt Lobo zijn conclusies.
ZAAK GESLOTEN Iedereen in Little Kilton kent het verhaal: de knappe en populaire eindexamenscholiere Andie Bell werd door haar vriendje Sal Singh vermoord, waarna hij zelfmoord pleegde. Zelfs vijf jaar
later ziet Pippa Fitz-Amobi nog de impact die de zaak op het dorp heeft gehad. Pip heeft zich altijd afgevraagd wat er nu precies is gebeurd. Wanneer ze de zaak kiest als onderwerp voor haar
profielwerkstuk, komen er al snel geheimen boven die iemand liever verborgen had willen houden. Het lijkt wel alsof diegene haar tegenwerkt – zou de echte moordenaar nog leven? ‘Een cadeautje voor
lezers die gek zijn op nagelbijtend spannende mysteries.’ – Kirkus Review
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Rose Justice is een jonge pilote van de Air Transport Auxiliary in WOII. Na een geheime vlucht komt Rose terecht in Ravensbrück, het beruchte vrouwenconcentratiekamp. Onder afgrijselijke
omstandigheden put Rose hoop uit de loyaliteit, moed en vriendschap van haar medegevangenen. Is dat voldoende om het lot te ondergaan dat onherroepelijk voor haar ligt? In dit onvergetelijke verhaal
schrijft Elizabeth Wein over vriendschap, loyaliteit, schuld en onschuld, moedige vrouwen en puur kwaad.
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
Achtste Star Wars-episode waarin Rose en Finn proberen in te breken bij hun grote vijand Snoke, de leider van de First Order, terwijl de vloot van generaal Hux en Kylo Ren het verzet in een hoek heeft
gedreven.
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