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Ontroerend verhaal over vriendschap Raymie heeft een
plan. Als ze 'Mini Miss Midden-Florida Autobanden'
wordt, komt ze vast in de krant. En als haar vader dat ziet,
komt hij (misschien) terug. Dan ontmoet Raymie twee
andere deelnemers: Louise, die uit een showbizzfamilie
komt, en Billie, die vastbesloten is de boel te saboteren.
Maar als de wedstrijd dichterbij komt, ontstaat er een
onwaarschijnlijke en onvergetelijke vriendschap. Een
vriendschap die hun twijfels doet vervagen. Een
vriendschap die hen met nieuwe ogen naar de wereld doet
kijken.
Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het
centrum van een grote stad vol stof en rook te liggen.
Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de
wisseling der seizoenen weer kan beleven. Prentenboek
met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
Discover how the natural world inspires innovation in
science and technology to create the latest and greatest
breakthroughs and discoveries in this exciting book. Did
you know that scientists have developed a bionic tool
shaped like an elephant's trunk that helps lift heavy
objects? Or that the needle-like pointed beak of the
kingfisher bird encouraged engineers in Japan to change
the design of the Shinkansen "bullet trains" to reduce
noise? Across multiple fields of study and methods of
problem-solving, scientists are turning to biomimicry, or
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engineering inspired by biology or nature, to make all
kinds of cool technological advancements. From robots
that protect people and gather information to everyday
inventions, like reflectors on the roads and ice-proof
coatings for airplanes, to new sources of renewable energy,
this book dives into the ways that nature can give us ideas
on how to improve our world. Discover more than 40
examples of technology influenced by animals, learn about
some of the incredible creatures who have inspired
multiple creations, and meet some of the scientists and the
stories behind their inventions.
Zonder reukvermogen, vervliegt alle smaak. Na het
ongeluk proefden mijn papillen zout, zoet, bitter en zuur.
Maar daar bleef het bij. Terwijl mijn gebroken bekken en
gescheurde kruisbanden uiteindelijk genazen, bleef melk
een vieze vloeistof, biefstuk een slijmerig stuk rubber en
ijs was alleen maar heel koud. De heerlijke geur van
versgebakken brood, een chocoladereep of pas gemaaid
gras, maar ook de geur van bedorven melk of de vuilniszak
die nodig vervangen moet worden; van de ene op de
andere dag ruikt Molly Birnbaum het niet meer. Terwijl ze
aan het hardlopen is, wordt ze aangereden door een auto.
Tijdens het herstel van een gebroken bekken en een
schedelbasisfractuur komt ze erachter dat ze helemaal
niets meer kan ruiken en proeven. Mollys droom om chefkok te worden valt in duigen, maar ze zit niet bij de
pakken neer en gaat op onderzoek uit om erachter te
komen hoe ze haar reuk- en smaakvermogen terug kan
krijgen. Ze ontmoet experts zoals auteur Oliver Sacks en
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parfumeur Christophe Laudamiel, ze bezoekt een
smaaklaboratorium en gaat naar de parfumschool in
Grasse. Terwijl Molly Birnbaum haar reuk- en
smaakvermogen langzaam terugkrijgt, raakt ze meer en
meer gefascineerd door het onnavolgbare mysterie van het
menselijk brein. Smaakmakend is een boeiende zoektocht
naar alle aspecten van reuk en smaak en de psychologie
van de reukzin. Tegelijk is dit het aanstekelijke verhaal
van een jonge vrouw die opnieuw invulling geeft aan haar
leven, nu haar droom niet langer te verwezenlijken is.
Beastly Bionics
Het geheime leven van Esperanta Gorst
Schonaeus
levenslessen van grote filosofen
Projectmanagement op basis van PRINCE2® Editie 2009
- 2de geheel herziene druk
Als het Land van de Poppen is overmeesterd
door ratten, voert een magische wind de pop
Karolina naar het atelier van de poppenmaker
Cyrill in de Poolse stad Krakau. Daar is het
oorlog. De pop en de poppenmaker gaan Joodse
kinderen helpen. Vanaf ca. 12 jaar.
Tijdens een echtelijke ruzie tussen Eva en
Peter, een veelbelovend politicus, overlijdt
hun tweejarige zoontje Aron. Peter stelt voor
tegen de politie te vertellen dat het kind
ontvoerd is. Op die manier is zijn carrière
gered en zal Eva niet worden veroordeeld.
Zeventien jaar later, op de avond dat Peter
tot minister van Justitie wordt benoemd,
staat Aron voor de deur.
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Niemandsjongen van Katherine Marsh is het
aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met
een rijke Amerikaanse jongen. Een must read
voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine
Marsh is het aangrijpende verhaal over een
14-jarige Syrische vluchteling die bevriend
raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een
must read voor alle kinderen in de bovenbouw
van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed
houdt zich verborgen in een wijnkelder van
een groot huis. Daar probeert hij zo goed en
zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met
zijn vader ontvluchtte hij de oorlog in
Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht
naar Europa ging zijn vader dood, en nu is
Ahmed alleen in een grote stad waar niemand
hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige
jongen die in het grote huis woont en heimwee
heeft naar zijn thuisland Amerika. De twee
jongens ontdekken wat het betekent om moedig
te zijn en hoe hoop je toekomst kan
veranderen... Een actueel verhaal over moed
en vriendschap, waarin subtiel een link wordt
gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede
Wereldoorlog. Indringende jeugdroman over een
14-jarige Syrische vluchteling geschreven
door journalist en auteur Katherine Marsh.
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor
elkaar gekregen: ze hebben de magie
teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha,
waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt
door een wrede heerser. De krachten die
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daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat
niet alleen zijzelf, maar ook hun
tegenstanders hun magische krachten hebben
teruggekregen.Wanneer de koning zich opmaakt
om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit
alle macht de maji te verenigen om te
voorkomen dat ze onder de voet worden
gelopen. Daarnaast is het van het grootste
belang dat Amari haar recht op de troon
behoudt. Met zoveel zware taken op haar
schouders, weet Zélie niet of ze het gaat
redden...
Het eiland van de oneindige liefdes
bijdrage tot de geschiedenis der Latijnsche
school te Haarlem. Aan het Haarlemsche
Gymnasium bij de herdenking van zijn 500jarig
bestaan opgedragen
Een kleur van zichzelf
De kakelbonte kameleon / druk 7
Wat nu, Olivier ? / druk 1

Een kameleon wil steeds op een ander dier lijken,
totdat hij ontdekt dat het toch het plezierigste is
om een gewone kameleon te zijn. Hardkartonnen
prentenboek in kleur; uitsparingen in de marge
geven de behandelde kleuren en/of dieren aan.
Vanaf ca. 3 jaar.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad
achterna rent, blijkt hij na een poosje verdwaald
te zijn. Prentenboek met tekeningen in warme
herfsttinten. Vanaf ca. 3 jaar.
Dit elfde cahier belicht uitvoerig de episode van
1953 tot 1959 in de geschiedenis van de huidige
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parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van
Vlierbeek. De auteurs hebben het verhaal van het
sleutelmoment, de brand van 17 maart 1953, en
de restauratie van deze voormalige abdijkerk in
de daaropvolgende jaren gereconstrueerd aan de
hand van diverse bronnen. Vooreerst zijn er de
vele, deels onuitgegeven, documenten van de
Heemkundige Kring Vlierbeek (HKV) en het
Rijksarchief Leuven. Er werd een keuze gemaakt
uit de foto's in het archief van de HKV. Doorheen
het hele cahier komen verhalen en bedenkingen
aan bod. Deze zijn gebaseerd op interviews met
Vlierbeekenaars die de gebeurtenissen destijds
van heel nabij hebben meegemaakt en er nu,
ruim een halve eeuw later, vanuit een ander
perspectief op terugkijken. De auteurs hopen dat
dit cahier mag bijdragen om de eeuwenoude en
recentere geschiedenis van de abdijsite van
Vlierbeek, een van de vier abdijen van Leuven,
tastbaar, toegankelijk en levendig te maken. Dit
elfde cahier belicht uitvoerig de episode van 1953
tot 1959 in de geschiedenis van de huidige
parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw van
Vlierbeek. De auteurs hebben het verhaal van het
sleutelmoment, de brand van 17 maart 1953, en
de restauratie van deze voormalige abdijkerk in
de daaropvolgende jaren gereconstrueerd aan de
hand van diverse bronnen. Vooreerst zijn er de
vele, deels onuitgegeven, documenten van de
Heemkundige Kring Vlierbeek (HKV) en het
Rijksarchief Leuven. Er werd een keuze gemaakt
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uit de foto's in het archief van de HKV. Doorheen
het hele cahier komen verhalen en bedenkingen
aan bod. Deze zijn gebaseerd op interviews met
Vlierbeekenaars die de gebeurtenissen destijds
van heel nabij hebben meegemaakt en er nu,
ruim een halve eeuw later, vanuit een ander
perspectief op terugkijken. De auteurs hopen dat
dit cahier mag bijdragen om de eeuwenoude en
recentere geschiedenis van de abdijsite van
Vlierbeek, een van de vier abdijen van Leuven,
tastbaar, toegankelijk en levendig te maken.
Schrijft Thomas Mann een pittige aanklacht tegen
het naziregime in de Zwitserse krant? De
Nobelprijswinnaar aarzelt of hij een open brief
moet publiceren, en daar heeft hij alle redenen
voor. Zürich, 1936. Wat een teleurstelling, de
hoofdredacteur was er niet! Hij moest zijn open
brief aan diens assistent overhandigen. Als
Thomas Mann het gebouw van de Neue Zürcher
Zeitung verlaat, beginnen ernstige twijfels hem te
plagen. Was zijn aanklacht niet te onbezonnen, te
voorbarig? Wat als die brief verkeerd uitpakt? Zijn
boeken zullen verboden en misschien zelfs
verbrand worden, de Gestapo zal zijn Joodse
uitgever in Berlijn nog meer onder druk zetten,
zijn huis in München zorgvuldig doorzoeken en
manuscripten en zijn archief in beslag nemen.
Vrienden hebben hem al gewaarschuwd om in
godsnaam niet terug te keren uit zijn Zwitserse
ballingschap. Het gevaar dat de nazis hem
oppakken en verhoren is te groot, hun woede
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over zijn essay over Richard Wagner mateloos.
De Nobelprijswinnaar wordt verscheurd door
angsten en twijfels. Hij heeft al weken niets meer
geschreven, zijn inkomsten uit Duitsland zijn
onzeker. Zijn kinderen Klaus en Erika zetten hem
onder druk om zich eindelijk uit te spreken tegen
de nazis. Hoe langer hij over zijn situatie nadenkt,
hoe meer hij beseft dat hij voor een keuze tussen
twee kwaden staat. Linksom of rechtsom hij moet
een beslissing nemen. Ook al zijn de
consequenties voor hem, zijn familie en vooral
zijn werk onvoorspelbaar.
Vrees en wraak
How Is a Building Like a Termite Mound?
Lekker
De zwaluwen komen terug
Rad Robots, Brilliant Biomimicry, and Incredible
Inventions Inspired by Nature
Voor trainers is er gratis extra materiaal bij dit
boek beschikbaar. Dit is te vinden onder het
tabblad Training Material . Log in met uw
trainersaccount om het materiaal te raadplegen.
Let op: De 1e druk is nog leverbaar.Note: This
book is available in several languages: English,
Dutch.Dit boek is ontwikkeld op basis van twee
uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als
studieboek voor iedereen die zich op een
degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2
Foundation examen, dan wel het PRINCE2
Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke
tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het
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Foundation examen.Ten tweede is het een
praktisch gebruikersboek voor iedereen die
professioneel te maken heeft met projecten,
waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de
methode PRINCE2. In dit boek wordt de
procesgerichte aanpak van projectmanagement
beschreven en worden de thema s behandeld die
daarbij nodig zijn. De inhoud van dit boek is
afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil
zeggen dat de beschrijving van de processen en
thema s is gebaseerd op deze methode, alsmede
de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn
de beheerste overgang van de ene naar de
andere fase, de Business case als kern van een
project en duidelijke afspraken over wie
waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen
van de methode wordt de beheersbaarheid en
ook de slaagkans van projecten enorm vergroot.
Bovendien maken een uniforme werkwijze en
terminologie projecten beter vergelijkbaar,
overdraagbaar en overzichtelijk.In dit boek
worden abstracte begrippen of complexe
beschrijvingen extra verduidelijkt door middel
van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel
mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie
van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens
ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de
methode PRINCE2 naar de context van de
verschillende projecten.Dit boek is op de
volgende punten verbeterd ten opzichte van de
eerste druk:- Expliciet onderscheid van de
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leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen:
De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd
voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is
gemarkeerd door middel van een verticale streep
in de kantlijn - Een groot deel van de tekst is
herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is
en beter aansluit op de kennis en ervaring van
de lezer.
Na een schipbreuk spoelt de lading van een
vrachtschip aan op een onbewoond eiland. Uit
een van de kapotte kisten komt Roz tevoorschijn,
een robot. Ze snapt niet wat er gebeurd is en
wat ze nu moet doen. Kan een robot wel
overleven in de wilde natuur? De dieren op het
eiland zijn bang voor haar of gedragen zich
agressief. Pas als Roz zich ontfermt over een
jong gansje zonder ouders, maakt ze vrienden en
gaat ze zich thuis voelen op het eiland. Maar dan
verschijnen er een aantal robots die Roz met
geweld terug willen halen omdat haar
grondstoffen heel kostbaar zijn. Roz en haar
nieuwe vrienden gaan het gevecht aan! De
avonturen van Roz en de wilde dieren op het
eiland zijn in Amerika zeer succesvol. Mede door
de korte hoofdstukken, het spannende en
ontroerende verhaal en de vele illustraties. Het
wordt er ‘een moderne klassieker’ genoemd. Het
is in meer dan 20 talen vertaald.
Het verhaal van drie Cubaanse families, op Cuba
zelf en in ballingschap in Miami.
Als Eend de dieren van de boerderij heeft laten
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zien dat hij kan fietsen, willen zij het ook wel
eens proberen. Prentenboek met grote
schilderingen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar.
door het innerlijk woord ontvangen
Een zee van verlangen
Niemandsjongen
De poppenmaker van Krakau
Wie is dat op dit uur?

Na zijn internationale bestsellerserie
Ellendige avonturen, waarvan er wereldwijd
meer dan 60 miljoen exemplaren zijn
verkocht, staat de wereldberoemde Lemony
Snicket op het punt de details van zijn zeer
ongewone jeugd te onthullen De 13-jarige
Lemony Snicket is leerling-detective en werkt
voor een geheime organisatie. Hij moet een
inbraak in het mysterieuze plaatsje Smeur
aan Zee oplossen. Een waardevol beeld in de
vorm van een boze zeedraak, beter bekend als
het Brommende Beest, is gestolen en moet
worden terugbezorgd aan de rechtmatige
eigenaar. Een simpele zaak, denkt Snicket.
Maar voor hij het weet raakt hij in een bizar
avontuur verzeild... Lemony Snicket werd
wereldberoemd door zijn bestsellerserie
Ellendige avonturen, die werd verfilmd met
Jim Carrey in de hoofdrol. Wie is dat op dit
uur? is het eerste deel van Snickets
langverwachte nieuwe serie, en verscheen in
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Amerika in een oplage van één miljoen
exemplaren. Voor het eerst geeft Snicket de
juiste antwoorden op de verkeerde vragen.
`Verrukkelijk leesvoer, deze charmante en
knap geschreven kleine mysterie. () Ik kan nu
al niet wachten op de volgende delen. The
Guardian `Alsjeblieft zeg, het is Snicket. Wat
valt er meer te zeggen? The Booklist
Indische duinen, de voorloper van 'Ik kom
terug', werd bekroond met de Gouden Uil en
de voorganger van de NS Publieksprijs, de
Trouw Publieksprijs voor het Nederlandse
boek. De roman werd in verschillende talen
vertaald en wordt beschouwd als een
hoogtepunt in Adriaan van Dis’ oeuvre. Een
gezin keert terug uit het oude Indië. Een
Japans kamp ligt achter hen, maar Nederland
biedt geen vrede. De repatrianten vestigen
zich in een koloniehuis in de duinen; een zoon
wordt geboren. Hij is de buitenstaander die in
een sfeer van verzwegen leed wordt opgevoed.
Zijn vader wil hem harden voor de volgende
oorlog. Zevenenveertig jaar later ontrafelt de
zoon de geheimen en leugens van zijn familie.
Sommige geheimen kunnen niet bewaard
blijven In de herfst van 1876 arriveert de
negentienjarige wees Esperanza Gorst op het
majestueuze landgoed Evenwood in
Northamptonshire. Ze is daar aangesteld als
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dienstmeisje van barones Tansor. Maar
Esperanza is niet zomaar een bediende. Ze is
naar Evenwood gestuurd door de mysterieuze
Madame De L'Orme, die Esperanza heeft
opgedragen om de geheimen te ontsluieren
die haar nieuwe bazin krampachtig verborgen
probeert te houden. Esperanza ontdekt dat
deze geheimen nauw verbonden zijn met haar
eigen toekomst en verleden, en ze raakt
verstrikt in een web van intriges, misleiding
en verraad, met een gruwelijke moord als
uiteindelijk gevolg. Michael Cox (1948-2008)
studeerde aan Cambridge University en
werkte als biograaf, schrijver en redacteur.
Zijn eerste roman, De zin van het duister,
werd in 2006 gepubliceerd en genomineerd
voor vele prijzen. Cox wordt geroemd om zijn
meeslepende sfeerschetsen van Victoriaans
Engeland en meesterlijke plots.
Animals build unique and beautiful homes. So
do humans. But sometimes human-made
buildings harm the environment. Learn how
architects mimic nature to design eco-friendly
buildings.
Neem mijn hand
De veer van de valk
Computer Networks
België onder stoom
Antigone
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Ongeveer tien jaar nadat de jazz voet aan de
grond kreeg in Nederland, kreeg het schrijven
over jazz zijn eigen podium in De Jazzwereld
(1931- 1940). In de kolommen van dit blad,
een van de oudste geheel aan de jazz gewijde
periodieken ter wereld, poogden de auteurs
hun geliefde muziek te duiden, alsook te
verdedigen tegen de toen heersende
kleinburgerlijke moraal. Immers, voor de
gevestigde orde was jazz synoniem met
zedenverwildering en dierlijke seksualiteit.
De jazzliefhebbers pareerden al dat onbegrip
met een purisme dat soms niet onderdeed
voor de benepen mentaliteit waartegen zij
zich verzetten. Terwijl de jazz in Nederland
zich de laatste decennia verregaand heeft
geprofessionaliseerd, is de jazzjournalistiek
grotendeels in handen van dit soort
liefhebbers gebleven. Te vaak worden hun
recensies en interviews gekleurd door
verborgen aannames en lopen feiten,
beweringen en meningen op ondoorzichtige
wijze door elkaar. Zo verschijnen er met
regelmaat teksten over jazz in de Nederlandse
pers die zondigen tegen elementaire
journalistieke normen. Er is dan ook behoefte
aan een betere, meer op onderzoek
gebaseerde schrijfcultuur.
Medicine is always improving. One way
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doctors find new treatments is by observing
nature. By studying animals like spiders and
sharks, doctors can help their patients heal
faster and more efficiently with biomimicry.
This title explores how biomimicry is used in
surgeries, in healing wounds, and more.
Tijdens de 19de eeuw maakte Belgie een
transport- en communicatierevolutie door. Dit
boek schetst op indringende wijze de
ontwikkeling van de telecommunicatie, de
toename van het wegverkeer, de vorming van
een netwerk van binnenwateren, en de
razendsnelle groei van het spoorweg- en
buurtspoorwegnet. De auteur bendadert het
onderwerp - voor het eerst - op een
kwantitatieve wijze en analyseert het actieve
ingrijpen van de overheid in de verschillende
sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe
benadering van een van de meest dynamische
sectoren van de Belgische Industriele
Revolutie."
Adriana heeft altijd al geweten dat zij door
haar aristocratische ouders is uitgehuwelijkt
aan de zoon van goede vrienden. En zij weet
ook dat hij, Colton, het daar helemaal niet
mee eens is. Liever dan te trouwen met een
mager scharminkel dat hij niet eens zelf heeft
uitgekozen, trekt Colton ten strijde tegen het
leger van Napoleon.Dat was zestien jaar
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geleden. Nu is Colton, de charmante
legerofficier, teruggekeerd uit de oorlog - en
gelooft hij zijn ogen niet. Die kleine Adriana
van vroeger is een beeldschone jonkvrouw
geworden. Alle mannen aan het Engelse hof
begeren haar, alle vrouwen benijden haar.De
temperamentvolle Adriana zelf is erg
benieuwd naar de man die haar ooit durfde af
te wijzen.
transport en communicatie tijdens de 19de
eeuw
Cymbeline
Vijfentachtig Jaar Schrijven over Jazz in
Nederland
Steeds als ik de zin van het leven te pakken
heb, komen ze met iets nieuws
De wilde robot
Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met
korte citaten en levenslessen van grote filosofen,
voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd
vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw
geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te
melden hebben over de juiste manier van leven. Met
veel humor en zelfrelativering voert Klein de lezer langs
de grote namen van de filosofie. Met aanstekelijk plezier
maakt hij duidelijk wat hedonisme, existentialisme, de
leer van de vrije wil en al die andere stromingen
eigenlijk inhouden ‒ en vooral wat ze betekenen voor
uw en zijn persoonlijk leven en voor dat van zijn hond.
Wat is er met het ooit zo gezellige dorpje gebeurd?
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Waarom gedragen de inwoners zich zo vreemd? En
wanneer zal de telefoon en radio verbinding zich weer
herstellen? Op een nacht worden Molly en Neil wakker
van een onheilspellende geur en een enorme stortbui.
Wanneer ze de televisie aan willen zetten, komen ze
erachter dat ze volledig afgesloten zijn van de
buitenwereld in hun afgelegen huis in de bergen van
Californië. Met hun hoofden vol zorgen en vragen rijden
ze naar het nabijgelegen dorpje, maar treffen er een
dodelijke stilte aan in een paarse mist. Is dit hoe het
einde van de wereld eruit ziet? De Amerikaanse auteur
Dean Ray Koontz (1945) staat bekend om zijn
spannende thrillers die vaak een vleugje horror, fantasy,
science fiction of satire bevatten. Veel van zijn werken
bereikten de New York Times-bestsellerlijst, waarvan
meerdere direct op nummer één binnenkwamen. Dit
maakt hem tot een van de grootste New York Timesbestsellerauteurs ter wereld. In totaal heeft hij maar
liefst 105 boeken geschreven waarvan er meer dan
zestig in het Nederlands te lezen zijn. Zijn boeken zijn
wereldwijd meer dan 500 miljoen keer verkocht.
People use machinery in their lives every day. But how
do we make machinery more efficient? We turn to
nature! Biomimicry has led to many innovative robots
and machines, and readers can explore them here.
Alweer het zesde deel in de heerlijke, schaamteloze itgirl-serie. Het regent non-stop op Waverly Academy,
maar voor Jenny Humphrey is de wereld een en al
zonneschijn. Er zijn twee weken voorbijgegaan sinds ze
bijna van school werd gestuurd, en sindsdien is ze de
nieuwe it-girl. Maar bij veel macht hoort ook veel
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verantwoordelijkheid - en nog meer problemen. De
meiden op Waverly Academy zijn allemaal even mooi,
rijk en schaamteloos... maar er kan er maar één de it-girl
zijn!
Medicine Imitating Nature
Gegrepen
How Is a Bandage Like a Worm?
Structures Imitating Nature
How Is a Turbine Like a Whale Fin?
Scarlett (17, ik-persoon) wil altijd de beste zijn. Ze is op
school niet erg populair, omdat ze een studiebol is.
Daardoor voelt ze zich erg buitengesloten. Vanaf ca. 14
jaar.
Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze
van opa een paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met
sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
In het quasi-autobiografische Afscheid arriveert Francois
de Pologne in Deventer om zijn doodzieke ex-vrouw te
bezoeken. Hij herinnert zich die andere zieke die hij
eerder in zijn leven verzorgd heeft. Uiteindelijk is het de
vraag van wie of wat hij nu afscheid neemt... Het is niet
bekend wie er schuilgaat achter het pseudoniem
Francois de Pologne.
Een kameleon wil net als alle andere dieren een eigen
kleur. Prentenboek met gekleurde illustraties in
stempeltechniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Afscheid
Indische duinen
Euripides' Bacchae
Smaakmakend
roman
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