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With 50 great projects to choose from, it’s child’s play to create a cool kid’s room.
Motifs from Wild Kingdom to Secret Gardens will really win young fans. “You’ll be
surprised how quick and easy the projects are. Gilchrist ... gives you the chance to use
your hands and your imagination.” —Better Homes & Gardens.
Een pinguïn, die niet van kou houdt en van alles doet om van de Zuidpool af te komen,
vindt eindelijk het warme land waar hij wil blijven.
Spannende klassieker van Tonke Dragt voor fans van De brief voor de koning. Jiacomo
is de helft van een tweeling. Hij lijk als twee druppels water op zijn broer Laurenzo,
maar ze verschillen als dag en nacht. Laurenzo wil graag mooie dingen maken en
wordt edelsmid. Jiacomo houdt van reizen en avontuur en hij is handig genoeg om een
uitstekende dief te worden. Een edelsmid en een meesterdief, die zoveel op elkaar
lijken dat ze gemakkelijk verwisseld kunnen worden - er zijn veel verhalen te vertellen
over hoe levens uiteengaan en weer samenkomen. Deze heruitgave van de klassieker i
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York Herald
Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for readers across
the country. With award-winning writing and photography covering everything from
politics and food to theater and fashion, the magazine's consistent mission has been to
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reflect back to its audience the energy and excitement of the city itself, while celebrating
New York as both a place and an idea.

Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master
the modern world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets
and digital technology, information on the newest cars or the latest breakthroughs
in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
Parks and Recreation actor and Making It co-host Nick Offerman shares his
humorous fulminations on life, manliness, meat, and much more in this New York
Times bestseller. Growing a perfect moustache, grilling red meat, wooing a
woman—who better to deliver this tutelage than the always charming, always
manly Nick Offerman, best known as Parks and Recreation’s Ron Swanson?
Combining his trademark comic voice and very real expertise in woodworking—he
runs his own woodshop—Paddle Your Own Canoe features tales from
Offerman’s childhood in small-town Minooka, Illinois—“I grew up literally in the
middle of a cornfield”—to his theater days in Chicago, beginnings as a
carpenter/actor and the hilarious and magnificent seduction of his now-wife
Megan Mullally. It also offers hard-bitten battle strategies in the arenas of
manliness, love, style, religion, woodworking, and outdoor recreation, among
many other savory entrees. A mix of amusing anecdotes, opinionated lessons
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and rants, sprinkled with offbeat gaiety, Paddle Your Own Canoe will not only
tickle readers pink but may also rouse them to put down their smart phones,
study a few sycamore leaves, and maybe even hand craft (and paddle) their own
canoes.
Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de
reuzen het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden bouwen.
Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die
huizen vormden dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen
bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze
een idee...
Sophie Morgan is een jonge, geëmancipeerde vrouw die werkt als journaliste.
Wanneer ze de overrompelende James ontmoet, staat haar eerder zo
standvastige wereld op zn kop. James roept dingen in haar op waarvan ze niet
wist dat ze die in zich had. Hij tast haar grenzen af, gaat er zelfs overheen, en tot
haar verbazing windt het haar op. Sophie ontdekt langzamerhand hoe ver ze
bereid is te gaan voor haar genot - en pijn. In deze gedurfde en controversiële
autobiografische roman neemt Sophie Morgan geen blad voor de mond.
Dagboek van een submissive is het openhartige verslag van een waargebeurd
liefdesverhaal.
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‘In de kou’ is een rauw coming-of-ageverhaal geschreven door Travis Mulhauser, waarin de
zestienjarige Percy James op zoek gaat naar haar moeder. Midden in een sneeuwstorm rijdt
ze naar het huis van Shelton Potter in de heuvels in het noorden van de staat Michigan. Haar
moeder is daar niet. Wel treft Percy er een baby aan, achtergelaten in een ijskoude kamer
boven, terwijl Shelton en een vrouw beneden hun roes uitslapen. Percy beseft dat ze deze
baby moet redden en naar een ziekenhuis moet brengen. Maar de sneeuwstorm gaat niet
liggen, waardoor haar pick-up ingesneeuwd raakt. Wat volgt is een voettocht dwars door het
onherbergzame landschap. ‘In de kou’ is bij vlagen donker, bij vlagen teder, en bevat veel
meer humor dan je zou verwachten. De roman is geschreven in een dwingende stijl, die het je
onmogelijk maakt het boek neer te leggen.
Een blind meisje te midden van het geweld van de Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers
van De boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe maatstaf gehanteerd voor wat een
verhaal met je kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is blind. Ze woont met haar
vader in Parijs naast het Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator. Als Marie-Laure
twaalf is bezetten de nazi's Parijs en vader en dochter vluchten naar het Bretonse Saint-Malo.
Ze hebben de grootste en meest waardevolle schat van het museum meegenomen. In een
Duits mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis samen met zijn jongere zusje Jutta.
Werner belandt bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front gestuurd. Via Rusland
komt hij tenslotte in Saint-Malo terecht, waar zijn verhaal en dat van Marie-Laure
samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
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Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende
gevoel voor detail en prachtige metaforen zijn overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als een klok en lang blijft hangen in je hoofd.'
Daily Mail 'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een scène tot leven wekken in één
enkele alinea.' The Times
A world list of books in the English language.
HET IDEALE BOEK VOOR IEDEREEN (M/V) DIE EEN ECHTE MAN WIL ZIJN De man en het
hout is een onontbeerlijke en praktische handleiding voor alles wat te maken heeft met het
kappen, hakken, stapelen en het in de fik steken van alle soorten hout. Wanneer moet je de
boom omhakken om het beste brandhout te krijgen? Hoe houd je een kampvuur eindeloos aan
de gang? Wat valt er uit de houtstapel af te leiden over het karakter van de stapelaar? Op
deze en nog veel meer vragen geeft dit boek een antwoord.
Easy ways to plan daily activities for times when children are not in school. All activities are
time-frame oriented to help you become more involved with children during these time periods.
Introduces the tools and techniques of woodworking and provides instructions for various
projects.
'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend
boek.'- Ally Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend
en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen zal Alex met zijn
nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de
lezers van Het wonderlijke voorval van de hond in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat
zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een
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iPod de ruimte in wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde
leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn moeder en
zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt
voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet aanspreekbaar is. Zijn droom is om
zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een
gouden plaat heeft gedaan. Hij spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan
intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte zullen vinden.
Om zijn droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival
voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket wil lanceren. Helaas
mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij
ontmoet onderweg allerlei bijzondere mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen.
Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is
overleden.
Contains an annotated bibliography of titles that are appropriate for adults learning to read or
trying to improve their reading skills, each assigned with a reading level of beginning,
intermediate, or advanced; and includes suggestions on how to use those books with adult
new readers.
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