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to their windows and put up ﬂowers. Every morning his family
gathers around their television and votes, like everyone else, for
whatever matter of national importance the president has on the
table. Today, it is the color of his drapes. It's business as usual
under the protective dome of suburb HM1. And it's all about to
come crashing down. Because a stranger has come to take away
all the little children, including Martin's sister, Cassie, and no one
wants to talk about where she has gone. The way Martin sees it,
he has a choice. He can remain in the dubious safety of HM1, with
danger that no one wants to talk about lurking just beneath the
surface, or he can actually break out of the suburb, into the
mysterious land outside, rumored to be nothing but blowing sand
for miles upon miles. Acclaimed author Clare B. Dunkle has crafted
a fresh and fast-paced science-ﬁction thriller, one that challenges
her characters -- and her readers -- to look closer at the world they
take for granted.
Verbreken Lauren DeStefano 2013-08-28 Door een mislukte
poging van wetenschappers om een perfect menselijk ras te
creëren, worden vrouwen niet ouder dan twintig jaar en sterven
mannen op hun vijfentwintigste. Met nog een paar jaar te gaan,
komt het einde voor Rhine steeds dichterbij. Helemaal nu ze in het
ziekenhuis ligt en Vaughn haar nog altijd achterna zit. Samen met
Linden en Cecily slaat ze op de vlucht. Nu ze weet dat haar broer
nog leeft, zet ze alles op alles om hem te vinden. Zo hoopt ze de
antwoorden te krijgen waar ze al zo lang naar op zoek is.
Verbreken is het zinderende slotdeel in de sensationele,
futuristische The Chemical Garden-trilogie.
Zilvervlerk Oppel, Kenneth 2000
Geheim onder mijn huid Janet Elizabeth McNaughton 2002
Wanneer in de 24e eeuw de 'Commissie' mensen laat geloven dat
de aarde totaal vergiftigd is, helpen twee jongeren een groep
wetenschappers om aan te tonen dat het met die vervuiling wel
meevalt.
Talking Book Topics 2010
The Hunger Games Companion Lois H. Gresh 2011-11-08 The
ultimate companion guide to the blockbuster Hunger Games
trilogy For all those who adore Katniss and Peeta, and can't get
enough, this companion guide to the wildly popular Hunger Games
series is a must-read and a terriﬁc gift. Go deeper into the postapocalyptic world created by Suzanne Collins than you ever
thought possible—an alternative future where boys and girls are
chosen from twelve districts to compete in "The Hunger Games," a
televised ﬁght-to-the-death. When sixteen-year-old Katniss learns
that her little sister has been chosen, Kat steps up to ﬁght in her
place—and the games begin. This unauthorized guide takes the
reader behind the stage. The Hunger Games Companion includes
fascinating background facts about the action in all three books, a
revealing biography of the author, and amazing insights into the
series' main themes and features--from the nature of evil, to
weaponry and rebellions, to surviving the end of the world. It's
everything fans have been hungering for since the very ﬁrst book!
This book is not authorized by Suzanne Collins, Scholastic Press or
anyone involved in the Hunger Games movie.
Blind geloof Jenna Miscavige Hill 2013-03-21 'Een indringend beeld
van de sekte die Scientology is. Karin Spaink Jenna Miscavige Hill
groeide op binnen de muren van de controversiële Scientology
Kerk. Als nicht van leider David Miscavige had ze een
bevoorrechte positie en belandde daardoor bij het elitekader Sea
Org. In deze spraakmakende memoir vertelt Jenna openlijk over
haar ervaringen binnen de hoogste rangen van de Kerk, over het
strenge regime waaraan kinderen onderworpen worden en over
haar uiteindelijke vlucht in 2005. Blind geloof is het schokkende

The Horn Book Guide to Children's and Young Adult Books 2008
Geestesoog James Dashner 2016-02-19 Voor Michael en zijn
medegamers kan het VirtNet je stoutste dromen doen uitkomen.
Hoe beter je kunt hacken, hoe leuker het wordt. Waarom zou je de
regels volgen als je door te hacken alles wat je wilt binnen
handbereik hebt? Sommige regels blijken er echter niet voor niks
te zijn: iemand houdt gamers in het VirtNet gegijzeld, met
afgrijselijke gevolgen. De overheid vraagt Michael de losgeslagen
gamer op te sporen. Dat blijkt een levensgevaarlijke opdracht. De
grens tussen spel en realiteit zou weleens voorgoed kunnen
verdwijnen... Geestesoog is het spannende eerste deel van de
nieuwe serie van James Dashner: THE MORTALITY DOCTRINE.
Girl of nightmares Kendare Blake 2014-06-16 Maanden zijn
voorbijgegaan sinds de geest van Anna Korlov in haar kelder de
deur naar de hel opende en erin verdween, maar Cas kan haar
niet vergeten. Zijn vrienden herinneren er hem constant aan dat
Anna zich opgeoﬀerd heeft opdat hij kan leven, niet halfdood
ronddwalen. Cas weet dat ze gelijk hebben, maar voor hem kan
geen levend meisje tippen aan het dode meisje waarop hij
halsoverkop verliefd is geworden. Hij ziet Anna overal: in zijn
slaap, maar evengoed overdag, in visioenen die op nachtmerries
lijken. Maar er is iets mis, grondig mis... Dit zijn geen gewone
dromen. Anna wordt gekweld, en elke keer dat hij haar ziet lijkt ze
op nieuwe en nog gruwelijkere manieren gefolterd te worden. Cas
weet niet wat er met Anna gebeurd is toen ze in de hel verdween,
maar hij weet wel dat ze niet verdient wat er nu met haar gebeurt.
Anna heeft hem meer dan eens gered, nu is de tijd gekomen dat
hij hetzelfde voor haar doet...
Sintel Jeanne DuPrau 2003
Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?
Dave Eggers 2014-06-17 In een barak op een verlaten militaire
basis, ver verwijderd van de bewoonde wereld, kijkt Thomas toe
hoe de man die hij heeft gekidnapt wakker wordt. Kev, een
astronaut, herkent zijn ontvoerder niet, maar Thomas herinnert
zich hém wel. Kev roept om hulp. Hij rukt aan de ketting waarmee
hij is vastgemaakt. Maar de golven van de oceaan en de wind
overstemmen het geluid. Thomas verontschuldigt zich. Hij had het
niet zover willen laten komen. Dave Eggers schreef met Uw
vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig? het
briljante en universele verhaal van een man die zijn land probeert
te begrijpen en nog maar één mogelijkheid ziet om antwoord te
krijgen op zijn vragen. Dave Eggers is de auteur van onder meer
Een hartverscheurend verhaal van duizelingwekkende genialiteit,
Zeitoun, Wat is de Wat en De Cirkel, waarover de pers schreef:
'Eens in de zoveel jaar lees je een boek waarvan je denkt: dit is
het. En dan gaat het niet om literair, spannend of roman¬tisch
maar om het vastleggen van de tijd waarin we leven. Je leest een
weekend door en je denkt: vanaf nu zie ik het veel scherper' NRC
NEXT 'Misschien wordt de term "een veront¬rustend boek" soms
wat lichtvaardig gebruikt. In het geval van De Cirkel lijkt het haast
een understatement' DE VOLKSKRANT ****
Get Those Guys Reading! Fiction and Series Books that Boys Will
Love Kathleen A. Baxter 2012-05-07 Want to identify ﬁction books
that boys in grades three through nine will ﬁnd irresistible? This
guide reveals dozens of worthwhile recommendations in
categories ranging from adventure stories and sports novels to
horror, humorous, and science ﬁction books.
The Sky Inside Clare B. Dunkle 2010-12-21 Martin lives in a
perfect world. Every year a new generation of geneticallyengineered children is shipped out to meet their parents. Every
spring the residents of his town take down the snow they've stuck
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verhaal van een jeugd die werd verwoest door Scientology, van
Jenna s dramatische ontsnapping en haar worsteling om een
nieuw, eigen leven op te bouwen in de maatschappij. Zij is de
eerste en enige van de Miscavige-familie die een blik biedt achter
de schermen van s werelds meest controversiële religie haar
praktijken, haar macht, haar volgers en haar geheimen. Jenna
Miscavige Hill (1984) is een van de oprichters van
www.exscientologykids.com, een organisatie die steun biedt aan
jongeren die met de Scientology Kerk willen breken. Ze woont met
haar man en twee kinderen in Zuid-Californië. Lisa Pulitzer (1964)
is co-auteur van Blind geloof, en bekend van de New York Timesbestseller Het begon toen ik veertien was van Elissa Wall, die ook
in Nederland een groot succes werd.
Val dood Jens Lapidus 2011-11-15 ' **** Lapidus heeft nu een
indrukwekkende trilogie op zijn naam staan. Hopelijk laat hij het
hier niet bij.' - VN DETECTIVE EN THRILLERGIDS 2013
Reboot Amy Tintera 2016-06-15 De zeventienjarige Wren Connolly
werd vijf jaar geleden neergeschoten. Na 178 minuten kwam ze
weer tot leven – als Reboot. Reboots zijn ongekend sterk, snel en
onkwetsbaar, maar hoe langer ze dood zijn geweest hoe minder
menselijk ze terugkeren. Wren is met haar 178 minuten de
dodelijkste Reboot die er is. Callum Tweeëntwintig daarentegen is
nog praktisch menselijk. Wren moet hem opleiden tot soldaat,
maar Callum is langzaam, stelt te veel vragen en heeft altijd een
glimlach op zijn gezicht. De training verloopt moeizaam, maar
Callum maakt iets in haar los. Als ze in zijn buurt is, voelt ze zich
menselijker dan ooit. Wren heeft nog nooit een bevel genegeerd,
maar wanneer ze het bevel krijgt om Callum te elimineren besluit
ze alles op alles te zetten om hem te redden. Lissa Price, auteur
van Starters - Een bottenbrekende heldin vecht voor haar leven,
haar liefde en voor wat er nog over is van haar mensel?kheid in
deze frisse k?k op een wereld waarin alles mis is gegaan. Veronica
Rossi, auteur van Een wereld zonder hemel - Vol vaart en
aangr?pend… Ik heb dit boek verslonden!
The Cage Megan Shepherd 2015-09-10 The Cage van Megan
Shepherd Wat doe je als je wakker wordt en de wereld zoals je die
kent is verdwenen? Vijf tieners, drie jongens en twee meisjes,
worden wakker in een omgeving die ze niet kennen. Niemand
weet waar ze zich bevinden en hoe ze er zijn gekomen. Samen
proberen ze erachter te komen waar ze zijn en vooral hoe ze er
weg kunnen komen. Maar wegkomen blijkt onmogelijk. Vanachter
de zwarte ramen die zich overal in het landschap bevinden worden
ze geobserveerd door de Verwanten; buitenaardse wezens die hen
vertellen dat de aarde niet meer bestaat. De vijf jongeren zijn de
laatste overlevenden en hun belangrijkste taak is ervoor te zorgen
dat de mensheid niet uitsterft. Maar is dat wel de echte reden van
hun verblijf in de Cage? Moeten ze ontsnappen uit deze
buitenaardse gevangenis of berusten in hun lot en hier een nieuw
leven opbouwen? En wat als ze ontsnappen? Welke wereld ligt er
buiten de muren? Langzaam maar zeker ontdekken ze meer over
de Kindred en hun bedoelingen en ondertussen lopen de
spanningen tussen de bewoners van de Cage steeds hoger op... 'Ik
heb het verhaal in een recordtempo uitgelezen. Vanaf het eerste
hoofdstuk ben je nieuwsgierig naar wat er gebeurt en hoe alles zal
verlopen.' Hebban.nl 'Ik kan niet wachten op het volgende deel
van The Cage, zodat ik nog meer kan ontdekken van deze bizarre
(ruimte)wereld! Het is een aanrader voor jongens en meiden, voor
zwijmelaars en scienceﬁctionliefhebbers, voor avonturiers en
ontdekkers!' Nerdygeekyfanboy.com
Verlaten Michael Grant 2013-06-12 Dit e-book 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. Wat
doe je als alle volwassenen spoorloos verdwenen zijn? Het ene
moment stond de leraar nog over de Burgeroorlog te praten. En
het volgende moment was hij weg. Leraar aanwezig. Leraar weg.
Geen `poef. Geen lichtﬂits. Geen knal. Tijdens een doodgewone
schooldag ziet de veertienjarige Sam tot zijn verbijstering zijn
leraar pal voor zijn ogen verdwijnen. Zomaar ineens weg! Algauw
blijkt dat iedereen die ouder is dan vijftien jaar op hetzelfde
moment is verdwenen. Bovendien is er een ondoordringbare
barrière rond de stad opgetrokken, waardoor internet, televisie en
mobieltjes geen enkel signaal meer ontvangen. Een enorme chaos
breekt uit. Er zijn geen artsen en politieagenten meer. En wie
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zorgt er voor de achtergebleven babys? Net buiten de stad neemt
Caine de leiding over zijn internaat en daarna ook over het stadje.
In het begin weet hij enige orde te scheppen, maar gaandeweg
voert hij met een aantal volgelingen een waar schrikbewind.
Hoewel Sam helemaal geen leidende rol wíl, besluit hij ten slotte
toch dat hij de kwaadaardige Caine en zijn terreurbende moet
tegenhouden. En dat kan alleen als hij Caine uitschakelt. Maar
intussen komt de dag dat hij zelf vijftien jaar zal worden steeds
dichterbij
Zo was Auschwitz Primo Levi 2016-04-29 Na de Tweede
Wereldoorlog maakte Primo Levi de wereld op indringende wijze
deelgenoot van zijn oorlogservaringen. Met zijn aangrijpende
verhalen en getuigenissen zorgde hij ervoor dat de
Jodenvervolging niet vergeten werd. Als kampoverlevende mocht
hij niet zwijgen; erover schrijven was voor hem een morele en
wettelijke plicht. In Zo was Auschwitz worden zijn nooit eerder
gepubliceerde getuigenissen gebundeld, samen met zijn
Auschwitz-rapportage. Sommige teksten zijn zeer gedetailleerd,
andere zijn verhalender van toon, bijvoorbeeld de getuigenis
waarin Levi een medegevangene beschrijft, en een brief waarin hij
schetst hoe de oorlog voor hem verliep vanaf de eerste
rassenwetten in 1938. In de heldere, aangrijpende stijl die we
kennen van de literaire klassiekers Is dit een mens en Het respijt,
schrijft Primo Levi met Zo was Auschwitz een mozaïek van
aangrijpende herinneringen en kritische reﬂecties die van
onschatbare historische waarde zijn.
The Publishers Weekly 2007
Book Review Digest 2008
School Library Journal 2008
Doggerland Ben Smith 2019-04-06 ‘Doggerland’ van Ben Smith is
een hypnotiserend, weemoedig verhaal over eenzaamheid en
hoop, natuur en overleven. Op de Noordzee, ver weg van wat er
over is van de kustlijn, strekt een windmolenpark zich uit tot aan
de horizon. De jongen en de oude man, van wie de leeftijd niet
valt in te schatten, zijn belast met het onderhoud, terwijl de
eeuwige golven merkwaardige ladingen rommel door de
watervelden met turbines sleuren. Het vasteland is slechts een
herinnering, evenals de vader van de jongen, die door Het Bedrijf
naar het oneindige windmolenpark is gestuurd om zijn vaders
plaats in te nemen na diens verdwijning. Vragen over het hoe en
waarom worden door de oude man niet beantwoord. De oude man
vist naar verloren gegane dingen, de jongen zoekt naar ﬂinters
bewijs over de waarheid rondom het lot van zijn vader. Langzaam
rijpt bij hem een ontsnappingsplan.
De onschuld Tracy Chevalier 2014-04-10 Het gezin Kellaway
ontvlucht na een dramatische gebeurtenis het landelijke Dorset en
gaat in het laatachtiende-eeuwse Londen wonen. Ze komen
terecht in de arbeiderswijk Lambeth, als buren van de straatarme
dichter en schilder William Blake. Vader Kellaway gaat als
timmerman werken voor een circus. En Jem, de jongste zoon van
het gezin, raakt bevriend met Maggie Butterﬁeld. Jem is verlegen
en teruggetrokken, terwijl de spontane Maggie vol leven zit. Ze
kent bovendien elke uithoek van de buurt. De twee kinderen
krijgen een sterke band, vooral ook door hun vriendschap met
Jems buurman en zijn vrouw. In Parijs woedt ondertussen de
Franse Revolutie, en in Londen voeren de volgelingen van de
koning een waar schrikbewind uit â iets wat uiteindelijk zijn
invloed zal hebben op het leven van Jem en Maggie.
The Walls Have Eyes Clare B. Dunkle 2009-08-25 Martin may have
seen his sister, Cassie, to safety at the end of The Sky Inside, but
his adventure is far from over. There’s still a totalitarian regime in
place, murderous game shows on the air, and a couple of
government agents on Martin’s tail. When Martin and his AllDog,
Chip, go back to his old suburbs to check up on Mom, they get a
lot more than they bargained for when they end up escaping with
both parents. But the biggest surprise is yet to come—the heart of
the government’s central power is closer to Martin than he ever
suspected.
De behandeling Suzanne Young 2015-06-24 Met achterin
exclusief bonusverhaal! De Behandeling is het tweede deel in de
indrukwekkende en aangrijpende The Program-serie. In deel 1, Het
Programma, moest Sloane er alles aan doen om uit handen van
het Programma te blijven. Maar niet alleen zij, ook James, met wie
ze op de vlucht is, wordt steeds zwakker en depressie ligt op de
loer. In dit ijzingwekkende vervolg lees je of het ze lukt om aan de
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leugens en geheimen te ontkomen... Hoe stop je een epidemie?
Sloane en James zijn op de vlucht na ternauwernood te zijn
ontsnapt aan de zelfmoordepidemie en ook aan het Programma.
Ze bevinden zich zeker niet buiten de gevarenzone. Ze hebben
allebei enorme gaten in hun geheugen en hoewel Sloane en James
elkaar terug hebben weten te vinden, is het Programma nog niet
bereid ze op te geven. Ze voegen zich bij een op de vlucht
geslagen groep rebellen en zullen moeten zien uit te vinden wie ze
kunnen vertrouwen, en hoe ze het Programma uit kunnen
schakelen. Maar ondanks het feit dat ze al een heel eind op weg
zijn, zijn er nog heel veel dingen die ze zich niet kunnen
herinneren. De sleutel naar hun verleden is de Behandeling – een
pil die vergeten herinneringen terug kan halen, zij het tegen een
heel hoge prijs. En er is maar één dosis. Suzanne Young is New
York Times-bestsellerauteur van Het Programma. Suzanne komt
oorspronkelijk uit Utica, New York, maar is naar Arizona verhuisd
om aan de vrieskou te ontsnappen. Ze is schrijfster en docent
Engels, maar niet per se in die volgorde. Je kunt haar ontmoeten
op Facebook of volgen op Twitter: @suzanne_young. De
Behandeling is het tweede deel van The Program-serie. Deel drie,
De Remedie, verschijnt in oktober 2015. Over Het Programma :
'Een aangrijpend verhaal voor fans van dystopische
liefdesverhalen.' - Kirkus Reviews 'Een boek om te verslinden:
razendsnel geschreven, origineel uitgangspunt en een sexy
liefdesverhaal.' - Booklist 'Youngs boek is onverbiddelijk
emotioneel en duister.' - Publishers Weekly 'Een pakkend,
spannend, goed geschreven verhaal.' - Noordhollands Dagblad
'Het Programma zal je doen huiveren, verwarren, glimlachen van
ultiem geluk en huilen. Een magische combinatie.' - Hebban.nl
De Kids of Appetite David Arnold 2017
The British National Bibliography Arthur James Wells 2009
Gevangene van de nacht Anne Blankman 2014-08-07 München
is in 1933 een broeinest van onrust en gevaarlijke geheimen.
Gretchen Müller groeit op tussen de leden van de
nationaalsocialistische partij, onder de hoede van haar oom Dolf.
Gretchen is zijn favoriet en hij beschermt haar sinds de dood van
haar vader. Maar Dolf is niemand anders dan Adolf Hitler. En
Gretchen gehoorzaamt hem te allen tijde. Dan wordt ze verliefd op
de jonge joodse journalist Daniel. Hij beweert dat haar vader is
vermoord door een nazikameraad. Gretchen zoekt naar
antwoorden bij haar familie, die ze altijd zonder meer vertrouwde.
Durft ze in de zoektocht naar de waarheid haar hart te volgen ook
als het leven van haar en Daniel op het spel staat? Anne Blankman
is opgegroeid in een klein stadje in de buurt van New York, en
woont inmiddels met haar man in Virginia. Toen ze twaalf was las
ze het dagboek van Anne Frank en haar fascinatie voor Annes
leven en de Tweede Wereldoorlog leidde uiteindelijk tot het idee
voor Gevangene van de nacht.
Het balseizoen Jonah Lisa Dyer 2016-10-12 Megan houdt van
voetballen; het is haar grote droom om met haar team mee te
doen aan de Olympische Spelen. Waar ze beslist níét van houdt
zijn zijden jurken en een reverence leren maken. Wanneer haar
moeder haar en haar tweelingzus in het geheim opgeeft als
debutante voor het balseizoen, is ze dan ook furieus. Weigeren
heeft echter geen zin, en dus komt ze terecht in een wereld van
buigingen, ballroomdansen en een heleboel vuile spelletjes... Hoe
overleeft ze het daar zonder zichzelf compleet voor schut te
zetten? 'Een uitermate grappige moderne versie van Pride &
Prejudice.' - Jojo Moyes
De onbekende reiziger Diana Wynne Jones
Bulletin of the Center for Children's Books 2007
Zoon van de schaduwen Juliet Marillier 2017-02-24 Zoon van de
Schaduwen is het tweede deel van Juliet Marilliers Zeven Waterentrilogie. In dit magische sprookje, in de Keltische schemering van
het oude Ierland, ontspint zich een machtige en betoverende
geschiedenis. Diep verscholen in de Ierse bossen ligt het landgoed
Zeven Wateren. Landbouw en veeteelt vormen de middelen van
bestaan. Liadan, de dochter van Sorcha, raakt bij toeval in de ban
van de mysterieuze Beschilderde Man. Haar verhouding tot de
Beschilderde Man is Liadan niet meteen duidelijk: is hij een vriend
of een vijand...
Martyn Big / druk 1 Kevin M. Brooks 2003 Na de dood van zijn
vader besluit een 15-jarige jongen diens lichaam te verbergen.
Book Review Index 2009 Dana Ferguson 2009-08 Book Review
Index provides quick access to reviews of books, periodicals,
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books on tape and electronic media representing a wide range of
popular, academic and professional interests. The up-to-date
coverage, wide scope and inclusion of citations for both newly
published and older materials make Book Review Index an
exceptionally useful reference tool. More than 600 publications are
indexed, including journals and national general interest
publications and newspapers. Book Review Index is available in a
three-issue subscription covering the current year or as an annual
cumulation covering the past year.
De kleuren van magie V.E. Schwab 2019-01-08 Deel 1 van de
Schemering-trilogie V.E. Schwab is een meester in het oproepen
van nieuwe werelden en doet denken aan J.K. Rowling en J.R.R.
Tolkien De Schemering-trilogie werd door The Guardian en
Waterstones uitgeroepen tot een van de beste fantasyboeken van
het jaar De meeste mensen kennen maar één Londen. Wat bijna
niemand weet, is dat er vier verschillende Londens zijn. Grijs
Londen: vies, saai en zonder magie. Rood Londen, waar magie
wordt vereerd en de Maresh-dynastie heerst over een welvarend
rijk. Wit Londen, waar men vecht om controle over de magie. En
ooit was er Zwart Londen – maar daar heeft niemand het meer
over. Kell is een zeldzame magiër die tussen de verschillende
versies van Londen kan reizen. Als hij in Grijs Londen zakkenroller
Lila ontmoet, is dat het begin van een avontuur dat ze naar alle
uithoeken van de stad brengt. Maar gevaarlijke magie ligt op de
loer en het verraad achtervolgt hen. Om alle werelden te kunnen
redden moeten Kell en Lila in de eerste plaats in leven zien te
blijven, en dat blijkt lastiger dan gedacht. De pers over V.E.
Schwab ‘Het mag Schemering heten, maar de magie schittert van
licht en leven.’ Brian Staveley ‘Een ingenieus en intelligent
verhaal.’ Booklist ‘De kleuren van magie is een juweel van een
boek, onbetaalbaar en helemaal zijn eigen, onovertroﬀen
categorie fantasy.’ io9 ‘Iedereen zal genieten van dit wervelende
avontuur met zijn slimme held en brutale heldin.’ Kirkus Reviews
'Fenomenaal.’ SF Signal ‘Betoverend.’ Starburst
Leerling van de kraai 2005 Als in 793 de Noormannen een aanval
doen op een dorp in Engeland worden Jack en zijn kleine zusje
gevangen genomen. Gelukkig weet Jack iets van magie. Vanaf ca.
12 jaar.
For Younger Readers 2008
The Unoﬃcial Hunger Games Companion Lois H. Gresh
2011-10-31 THE HUNGER GAMES is a global publishing
phenomenon and is soon to be a high-octane, big-budget
Hollywood box-oﬃce hit. With a full author proﬁle and interesting
insights into the three-book series and its main themes - from the
nature of evil, weaponry, rebellions and surviving the end of the
world - this companion guide will give millions of readers the
insider information that they've been waiting for since book one!
The New York Times bestselling author of THE TWILIGHT
COMPANION, Lois Gresh, once again gives fans the fascinating
facts behind the ﬁction.
For Younger Readers; Braille and Talking Books 2010
Rechter Ooka-mysteries Bertus Aafjes 2013-11-19 In deze bundel
van Rechter Ooka-mysteries zijn de verrassendste en meest
mysterieuze verhalen over de legendarische rechter Ooka uit het
17e eeuwse Japan bijeengebracht.Lang voordat de psychologie bij
het oplossen van misdaden algemeen gebruikt werden,
ontwikkelde rechter Ooka in het autocratische Japan van de
zeventiende eeuw, het voormalige Edo, een psychologische
methode om de misdadiger te ontmaskeren, en wist hij zaken op
te lossen die voor een gewone sterveling volkomen onoplosbaar
leken.Rechter Ooka leefde in de wonderlijke, zeventiende eeuwse
wereld van thee-en geishahuizen van theater en Nô-spelen, in de
tijd dat de Shogun, de ijzeren maarschalk van de keizer, zijn
tirannieke macht uitoefende. Hij stond in heel Edo bekend om zijn
wijsheid en goedhartigheid. Bij zijn rechtszittingen mocht iedereen
aanwezig zijn en zijn uitspraken waren dikwijls zo verrassend dat
zij de aandacht van het volk trokken en uitvoerig werden
naverteld door straatvertellers en tenslotte te boek werden
gesteld.Met zijn eigen milde humor en speelse dichterlijkheid is
Bertus Aafjes erin geslaagd de wereld van Ooka in onze taal tot
leven te brengen met behoud van de oosterse geheimzinnigheid
en de subtiele Japanse sfeer. De Rechter Ooka-mysteries zijn
rijkelijk vermengd met haiku s die vaak een belangrijke rol spelen
bij de ontknoping van misdaden die voor de gewone sterveling
onoplosbaar leken. De Telegraaf schreef: `Bewonderenswaardig
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prachtige vertalingen van de Japanse haiku hij bij de verhalen
heeft ingevlochten .

hoe hij de Japanse sfeer in zich heeft opgenomen en welk een

the-sky-inside-1-clare-b-dunkle
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