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From the bestselling author of Jaws comes a
firsthand guide to one of the most feared—and often
misunderstood—animals: sharks! In direct and
accessible prose, Peter Benchley sets the record
straight about the many types of sharks (including
the ones that pose a genuine threat to us), the
behavior of sharks and other sea creatures we fear,
the odds against an attack, and how to improve them
even further. He also teaches us how to swim safely
in the ocean by reading the tides and currents and
respecting all the inhabitants. Here are the lessons
Peter has learned, the mistakes he has made, the
danger he has faced—and the spectacular sights he
has seen in the world’s largest environment. The
book includes 16 pages of black-and-white
photographs.
Wat Khaled Hosseini deed voor Afghanistan, doet
Mahbod Seraji voor Iran In Teheran is het ’s zomers
zo warm dat het leven zich niet binnenshuis, maar op
de daken afspeelt. De zeventienjarige Pasha brengt
er zijn dagen door met zijn beste vriend Ahmed,
dromend over alles waar tieners normaal van
dromen. Maar het is de zomer van 1973 en Iran gaat
gebukt onder het regime van de sjah. Uitkijkend over
de daken van Teheran ziet Pasha vooral zijn
buurmeisje Zari. Hij wordt hopeloos verliefd op haar,
maar zij is al beloofd aan een ander. De
zomeravonden zijn broeierig, daaronder broeit de
revolutie. En plotsklaps wordt alles anders als Pasha
vanaf het dak het regime aan het werk ziet en een
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allesbeslissende keuze moet maken.
Jarenlang was Tiger Woods een onverslaanbare ster.
Hij inspireerde miljoenen golfers, won veertien
majors en 79 grote toernooien, en verdiende honderd
miljoen dollar per jaar. Hij was de eerste
sportmiljardair, getrouwd met een Zweeds model,
vader van twee kleine kinderen. Hij was de man met
het perfecte leven. Dat alles bleek een illusie. Woods
hield er al jaren een dubbelleven op na, wat pijnlijk
duidelijk werd toen na een nachtelijk auto-ongeluk
plotseling zijn buitenechtelijke affaires aan het licht
kwamen. Zijn leven stortte in. Voor hun meeslepende
inside story over Woods interviewden twee van de
beste sportjournalisten ter wereld honderden
mensen uit zijn inner circle - familie, vrienden,
liefdespartners, coaches, collega-golfers,
zakenpartners en anderen - om antwoord te kunnen
geven op de vraag die miljoenen sportlieffhebbers al
zolang bezighoudt: wie is Tiger Woods? Zij schreven
een fascinerend portret van een Afro-Amerikaanse
jongen die door een aandachtzieke vader en een
overambitieuze moeder gedrild werd tot 'de
uitverkorene': Tiger moest niet alleen de witte
golfsport openbreken, hij moest ook de wereld
veranderen. Maar tegen welke prijs? Tiger Woods is
een meeslepend verhaal over de onstuitbare
opkomst en de dramatische val van een icoon, een
onvergetelijk portret van een gevallen held.
De Zhuang Zi (spreek uit: Dzwángdzu) is een van de
meesterwerken uit de wereldliteratuur. Het werk
ontleent zijn naam aan Zhuang Zi (Meester Zhuang
de Volkomene), die in de vierde eeuw voor onze
jaartelling geleefd moet hebben. Als een van de
grondleggende teksten van het taoïsme heeft de
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Zhuang Zi een grote invloed uitgeoefend op de
mystiek en de kunst van het Verre Oosten. Ondanks
zijn meer dan tweeduizendjarige ouderdom is de
Zhuang Zi nog steeds een van de meest geliefde
boeken in China en Japan, een werk vol wijsheid en
humor, vol ironie over onze menselijke kennis en
wetenschap, en vol kritiek op de schijnheiligheid van
zedenmeesters. De Zhuang Zi bestaat uit drie delen,
die de innerlijke, de uiterlijke en de gemengde
geschriften worden genoemd. De innerlijke
geschriften zijn de oudste en worden aan Zhuang Zi
zelf toegeschreven. De twee andere delen zijn het
werk van zijn navolgers uit de derde eeuw voor onze
jaartelling. Toch vormen de verschillende geschriften
een aansluitend geheel waarin de steeds
vernieuwende gedachtewereld van het taoïsme in
zijn volle diepgang tot uitdrukking komt. '
De mysterieuze zolder
Ben zo terug
De smalle weg naar het verre noorden
De man & het hout
Een zee voor Zoë
Bruce Lee was de koning van kung fu en martial arts. "The
Tao of Jeet Kune Do" is het enige echte boek waarin Bruce
Lee's eigen ideeën over vechtsport zijn gepubliceerd.
Wereldwijd zijn er al meer dan een miljoen exemplaren van
verkocht. Deze herziene en fors uitgebreide Nederlandse
vertaling is nu eindelijk verkrijgbaar, bezorgd door James ter
Beek, die zelf les heeft gehad van Ted Wong (een van de
meest begaafde leerlingen van Bruce Lee en gecertificeerd
Jeet Kune Do-instructeur). Het vertalen van de soms
ingewikkelde tekst heeft twee jaar in beslag genomen. De
vele illustraties van Bruce Lee zelf geven een duidelijk inzicht
in zijn visie op Kung Fu. Maak je de technieken van Bruce
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Lee eigen met "De Tao van Jeet Kune Do"!
Het spannende vervolg op W.A.R.P I – De onwillige
moordenaar FBI-agent Chevie Savano komt terug in het
hedendaagse Londen na een tijdreis naar de victoriaanse tijd,
maar het heden is niet meer hetzelfde sinds ze weg is.
Europa wordt nu geregeerd door de fascistische organisatie
Boxites. Chevie kan zich slechts fragmenten herinneren en
juist als professor Charles Smart, de uitvinder van de
tijdmachine, haar over het W.A.R.P.-programma vertelt, wordt
hij vermoord door de geheime politie. En nu zit die ook achter
Chevie aan, maar ze weet te ontsnappen naar het verleden.
Daar vindt ze Riley terug en samen doen ze er alles aan om
de raadselachtige kolonel Clayton Box te vinden en te
voorkomen dat hij raketten afvuurt op de hoofdsteden van
Europa.
Sinds haar ouders de Vuurvogel hebben uitgevonden, een
apparaatje waarmee je door verschillende dimensies kunt
reizen, heeft Marguerite al heel wat gevaren getrotseerd.
Inmiddels heeft ze ontdekt dat haar oude vijand Wyatt Conley
erop uit is honderden universums te vernietigen, met
iedereen die daarin leeft. Om dit te bereiken gebruikt Conley
zijn ultieme wapen: de boosaardige en gestoorde Marguerite
uit een andere dimensie, die de echte Marguerite altijd een
stap voor lijkt te zijn. Het wordt een strijd tussen de
Marguerites... en er kan er maar één winnen!
For year, Ying hated his grandmaster for denying him the
opportunity to train as a Dragon, and held a deep resentment
for his five younger brothers–grandmaster’s favorites. He took
his revenge and burnt the Cangzhen temple to the ground,
but the five youngsters survived and continue to be a thorn in
his side. Yet, when betrayed by the emperor and imprisoned,
it was his younger sister, Hok, who rescued him. Now Ying
begins to realize that Tonglong has been manipulating him for
a long time. Ying needs to figure out who are his friends and
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who are his enemies . . .and he needs to figure it out fast!
Sluipmoord
A Haunted Mystery
Drakenhoeder
uitgebreide en herziene versie
elke microseconde is goud waard
Een sprookjesachtige, originele roman over de omzwervingen
van een jong meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog; voor de
lezers van ‘De boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte
pyjama’. Krakau, 1939. Anna Lania is zeven wanneer de
Duitsers haar vader oppakken. Ze blijft alleen achter, tot ze de
Zwaluwman ontmoet. Hij is lang mysterieus en heeft
uitzonderlijke gaven. Ze weet dat de Zwaluwman niet haar
vader is, maar hij heeft wel eenzelfde gevoel voor talen. Zelfs
voor die van de vogels. Wanneer hij een zwaluw roept op zijn
arm te gaan zitten drogen haar tranen en besluit ze hem te
volgen. Weg uit de gevaarlijke stad, het bos in. Maar in tijden
van oorlog kan alles gevaar betekenen. Zelfs de Zwaluwman.
Met ‘De Zwaluwman’ heeft Gavriel Savit een weergaloze roman
geschreven die harde levenslessen niet schuwt, maar
tegelijkertijd de verrassende mogelijkheden laat zien die het
leven biedt. ‘Dit fenomenale debuut zal ieders hart veroveren.’ –
‘The Sunday Times’ ‘Een verbluffend debuut over oorlog,
overlevingskracht en menselijkheid. Het doorstaat de
vergelijking met ‘De boekendief’ en ‘De jongen in de gestreepte
pyjama’ glansrijk.’ – ‘The Bookseller’
Een geniale uitvinder, bizarre gadgets en een superspannend
avontuur... Een mysterieuze zolder... In zijn nieuwe huis vindt
Nick allerlei vreemde voorwerpen op zolder. Nietsvermoedend
verkoopt hij ze tijdens een garage sale, maar dan komt hij
erachter dat er iets bijzonders met de spullen aan de hand is. Zo
is er een camera die laat zien wat er over 24 uur gaat gebeuren,
en een bandrecorder die opneemt wat je denkt maar liever niet
zegt. Daarom gaat hij op zoek om alles weer terug te krijgen. Al
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snel wordt hij op de huid gezeten door een club duivelse
natuurkundigen. Want al die speciale apparaten zijn
uitvindingen van de grote geleerde Nikola Tesla en iedereen is
uit op zijn erfenis: zijn nooit ontdekte meesterwerk. Nick en
zijn vrienden zijn in groot gevaar! Het is het begin van een
zinderend en meeslepend avontuur...
Long, the dragon-style warrior, saw his temple burned, his
brothers killed, and his novice siblings fleeing to the four winds.
But that was many months ago. Now the five young warriors
have reunited with Ying, the redeemed renegade who put all of
these events in motion, and ShaoShu, the mousy street thief, to
prevent the wily mantis Tonglong from taking over China. Time
is short and distances are great, and the future of China lies in
the hands of five young monks.
Een dagboekbladzijde en haar herinneringen aan haar
overleden klasgenote Zoë spelen een belangrijke rol in het leven
van Martha. Vanaf ca. 11 jaar.
The Five Ancestors Book 7: Dragon
De derde chimpansee
Flitshandel
Zhuang Zi - De volledige geschriften
Five Ancestors Out of the Ashes #3: Jackal

Road bike racing rules in this action-packed adventure
perfect for cycling fans, readers of the popular Five
Ancestors series, and anyone who loves a fast-paced
page-turner. Ryan Vanderhausen is psyched. After his
mountain biking disaster, he discovers that his size and
strength make him a natural for road bike racing. So he
and his friends Phoenix, Jake, and Hú Dié head to
California to train with Ryan’s cousin Peter. But right
away, things get weird. Experienced cyclists are
dropping dead, and someone from the kids’ past pays
them a very unwelcome visit. Then Peter is kidnapped in
Page 6/20

Download Free Five Ancestors Tiger By Jeff
Stone
the middle of San Francisco’s Chinatown. Can the kids
save Peter, evade the bad guys, and still manage to
compete in their biggest race yet?
From the New York Times bestselling author of Escape
From Mr. Lemoncello's Library and coauthor of I Funny
and Treasure Hunters, comes a series of spine-tingling
mysteries to keep you up long after the lights go out.
ZACK, HIS DAD, and new stepmother have just moved
back to his father’s hometown, not knowing that their
new house has a dark history. Fifty years ago, a crazed
killer caused an accident at the nearby crossroads that
took 40 innocent lives. He died when his car hit a tree in
a fiery crash, and his malevolent spirit has inhabited the
tree ever since. During a huge storm, lightning hits the
tree, releasing the spirit, who decides his evil spree isn’t
over . . . and Zack is directly in his sights. Award-winning
thriller author Chris Grabenstein fills his first book for
younger readers with the same humorous and spinetingling storytelling that has made him a fast favorite with
adults.
Twelve-year-old Seh is a snake-style master and a
keeper of secrets. Close-lipped and ever-watchful, he
has used his highly attuned senses to collect information
about his brothers, his temple, and even Grandmaster.
Now, with the temple and Grandmaster gone, Seh sheds
his orange robe like an old skin, joins a bandit gang, and
meets a mysterious woman whose name means
Cobra—all the while trying to stay one step ahead of
vengeful Ying!
De 12-jarige Heidi (ik-figuur) wil graag weten of ze
familie heeft en waar haar geestelijk gehandicapte
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moeder vandaag komt. Ze besluit met de bus op pad te
gaan om haar verleden te achterhalen. Vanaf ca. 11 jaar.
De wolvenprinses
Een miljoen werelden met jou
The Five Ancestors Book 1: Tiger
De leeuwenjongen
De weg van de draak

Aminata is nog klein als ze uit de Afrikaanse
binnenlanden wordt weggevoerd en in de hel van
een slavenschip belandt. Op een indigoplantage
in Virginia ontdekken twee oudere slaven dat ze
kan lezen en schrijven en kennis heeft van
kruiden en het vroedvrouwschap. Ze wordt hun
geheime leerling. Een joodse handelaar neemt
haar over nadat ze haar kind verloren heeft.
Jaren later ontvlucht ze hem tijdens een reis naar
New York. In de achterbuurten helpt ze morsige
liefjes van Britse officieren te bevallen.
Ondertussen bouwt ze een netwerk op, waardoor
ze als vrije vrouw naar Nova Scotia kan reizen.
Uiteindelijk keert ze terug in Afrika, maar haar
dorp kan ze niet bereiken. Haar lange reis eindigt
in Londen, waar ze een belangrijke rol speelt bij
de discussies rond de afschaffing van de
slavernij. Lawrence Hill stamt zelf af van
Amerikaanse slaven. Tijdens
stamboomonderzoek ontdekt hij de
opzienbarende rondreis van sommige slaven. En
hij stuit op Het negerboek, een nauwkeurige
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opsomming van slaven die naar Nova Scotia
vertrokken, hoe oud en fit ze zijn en hoe ze hun
vrijheid kregen. Het inspireerde hem tot deze
meeslepende roman, die met alle
indrukwekkende details geen moment vaart
verliest.
“Tiger clips along at a lightning pace!”—Eoin
Colfer Twelve-year-old Fu and his temple
brothers Malao, Seh, Hok, and Long don’t know
who their parents were. Raised from infancy by
their grandmaster, they think of their temple as
their home and their fellow warrior monks as
their family. Then one terrible night, the temple is
destroyed by an army led by a former monk
named Ying, whose heart is bent on revenge. Fu
and his brothers are the only survivors. Charged
by their grandmaster to uncover the secrets of
their past, the five flee into the countryside and
go their separate ways. Somehow, Grandmaster
has promised, their pasts are connected to
Ying’s. Understanding that the past is the key to
shaping the future, the first book in the series
follows Fu as he struggles to find out more and
prove himself in the process. Fu’s name literally
means “tiger,” for he is the youngest-ever
master of the fierce fighting style modeled after
that animal.
Dit derde deel van de serie De jonge samoerai
speelt zich af in feodaal Japan, 1613. Onder
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dreiging van oorlog moet Jack laten zien uit welk
hout hij gesneden is. Samoeraifamilies kiezen
partij en het eerste bloed vloeit: Jack moet alles
gebruiken wat hij op de samoeraischool heeft
geleerd. Zijn leven en dat van zijn vrienden hangt
af van de tweezwaardenstijl, de geheime
zwaardstijl van de legendarische Masamoto
Takeshi. Maar eerst moet Jack de schat van zijn
vader terugveroveren op de gevaarlijke ninja
Drakenoog. Gaat Jack slagen, of sterft hij een
pijnlijke dood?
Daar waar macht is, is ook de meeste kans op
verraad... Ooit was ze Eon, een meisje dat haar
leven waagde voor een droom. Nu is ze Eona en
heeft het land haar nodig om de rechtmatige
keizer op de troon te krijgen. Tot haar afschuw
moet ze een verbond sluiten met haar grootste
vijand, een vijand die alles wat ze liefheeft in een
handomdraai zou kunnen vernietigen.
The Crossroads
Tao van Jeet Kune Do
De daktuinen van Teheran
Booktalking Around the World: Great Global
Reads for Ages 9–14
Reading Lists for Every Taste
Jake explores his super-smart, sneaky Jackal side in
the final installment of this high-octane, pageturning series! After all the excitement and danger he
and his friends survived in California, Jake just wants
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to chill out and ride his bike. Then he gets an offer he
can’t refuse—the chance to train and race with his
friends in China, where a committee is building a
world-class cycling team. But he soon finds out that
trouble can follow him even all the way to China.
When an old enemy chases him through Shanghai
and the Chinese countryside, Jake may miss out on
his chance to lead his team to victory. In the last
book of the Five Ancestors Out of the Ashes series,
Jeff Stone delivers an action-packed adventure
perfect for bike racing fans, readers of the popular
Five Ancestors series, and anyone who loves a fastpaced page-turner.
Flitshandel viel als een bom in de fi nanciële wereld.
Binnen een mum van tijd stond de FBI op Wall Street
en riep senator John McCain om een onderzoek door
het Amerikaanse Congres. Wat maakt Flitshandel zo
explosief? Het gaat over supercomputers,
geprogrammeerd door de allerslimste en geniaalste
nerds, die hierdoor een nanoseconde sneller zijn dan
andere computers en zo tientallen miljarden extra
verdienen voor hun bazen op de beurs. Is het
strafbaar? Is het handelen met voorkennis? En wie is
de dupe? Bestsellerauteur Michael Lewis schreef met
Flitshandel een waargebeurde thriller van
wereldformaat. MICHAEL LEWIS is de grootste
nonfictie auteur van Amerika en heeft diverse
internationale best sellers op zijn naam staan,
waaronder: The Big Short, Moneyball en Liar's Poker.
'Een groot voorbeeld' Jeroen Smit 'Een bom in de
financiële wereld. (...) Een topjournalist.' - Matthijs
van Nieuwkerk 'Verrukkelijke non-fi ctie. Als lezer
krijg je soms het idee dat je een thriller van John le
Carré leest, in plaats van een boek over algoritmen,
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dark pools en rebate arbitrage. (...) Lewis kan als
geen ander laten zien hoe de fi nanciële markten van
gezicht zijn veranderd.' - De Groene Amsterdammer
'Met een oerknal staat ook zijn nieuwste werk op de
kaart.' - Het Financieele Dagblad 'Dit is wat ik wil.
(...) Een groot voorbeeld.' - Jeroen Smit 'Niet veel
schrijvers weten een hoorzitting in de senaat te
veroorzaken met hun boek. Michael Lewis wel. Zijn
explosieve Flash Boys, over de corrupte beurshandel,
veroorzaakte dit voorjaar veel opschudding. ' - NRC Q
'Flash Boys leest als een spannend jongensboek: met
een antiheld, een geheime samenzwering en
mysterieuze dark pools. Het is ook nog eens op echte
gebeurtenissen gebaseerd. (...) Nog altijd is een enkel
ouderwets, spannend geschreven boek in staat de
hightechaandelenhandel flink op zijn kop te zetten.
(...) Het beschrijft op pakkende wijze het fenomeen fl
itshandel.' - Het Financieele Dagblad In de zomer van
2009 was de lijn een eigen leven gaan leiden.
Tweeduizend mannen groeven en boorden de
merkwaardige behuizing die de lijn nodig had om te
overleven. 205 ploegen van acht man elk, plus allerlei
adviseurs en inspecteurs, stonden dagelijks voor dag
en dauw op om te bedenken welke explosieven ze
nodig hadden om een gat te maken in een
onschuldige berg, hoe ze een tunnel konden
aanleggen onder een rivierbedding, of hoe ze een
geul moesten graven naast een landweg zonder berm.
Dat deden ze zonder een alleszins voor de hand
liggende vraag te beantwoorden: waarom? De lijn was
een buis van hard plastic met een dikte van nog geen
vier centimeter en was ontworpen om vierhonderd
flinterdunne strengen glas te beschermen. Toch
kreeg je het gevoel dat het een levend wezen was, een
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onderaards reptiel met specifi eke behoeften en
verlangens. De geul waarin de lijn zou komen te
liggen moest kaarsrecht zijn. Er was misschien nog
nooit een pad zo compromisloos door de aarde
gegraven. De lijn moest een datacentrum in het
zuiden van Chicago verbinden met een aandelenbeurs
in het noorden van de staat New Jersey. Het was van
cruciaal belang dat de hele onderneming geheim zou
blijven.
Tijdens een schoolreis naar Rusland belanden de drie
vriendinnen Sophie, Marianne en Delphine op het
mooie, maar vervallen winterpaleis van de exotische
prinses Anna Fjodorovna Volkonskaya. Zij vertelt hun
spannende legendes over brute moorden en verloren
diamanten. Maar als het nacht wordt en het
wolvengehuil om het paleis haar kippenvel bezorgd,
komt Sophie erachter dat de prinses hun niet alles
vertelt...
In dit eerste deel van de jonge samoerai maakt de
lezer kennis met Jack Fletcher, twaalf jaar oud. Na
een piratenaanval op het VOC-schip waarop hij met
zijn vader werkte, spoelt hij aan als drenkeling in
Japan. De legendarische zwaardmeester Masamoto
Takeshi ontfermt zich over hem. Jacks training in
bushido – de weg van de krijger – begint. Jacks
ultieme doel is wraak nemen op de moordenaar van
zijn vader. Inmiddels is deel 5 verschenen in deze
wereldwijde successerie. Met deze midprice-editie
kunnen nu nog meer lezers kennismaken met de
heldhaftige Jack en zijn avontuurlijke leven.
De Zwaluwman
The Five Ancestors Book 4: Crane
Greep naar de macht
Discover the Country, Culture and People
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The Five Ancestors Book 5: Eagle

Mensen zijn voor 98% genetisch gelijk aan de
gewone aap en de dwergchimpansee. Hoe is het
dan te verklaren dat wij in staat zijn
beschavingen, talen, godsdiensten en
wetenschappen te ontwikkelen maar ook om dat
in een oogwenk weer te vernietigen? Diamond
schreef een baanbrekend, onderhoudend en
soms schokkend boek over dat unieke schepsel
en zijn evolutie: de derde chimpansee die mens
heet. Scherp geschreven, een genot om te lezen.
Deze uitdagende stijl van het boek dwingt de
lezer ertoe zich grondig te bezinnen op het
raadsel van de menselijke evolutie.? New York
Times Book Review Jared Diamond is hoogleraar
fysiologie in Los Angeles. Hij verricht onderzoek
op het terrein van de evolutionaire biologie en is
bekend als internationale bestsellerauteur van
onder andere Zwaarden, paarden en
ziektekiemen en Ondergang.
This guide offers exciting new reading paths for
students who enjoy fantasy, science fiction, and
paranormal themes. With over 350 titles
organized into their primary appeal
characteristics and scores of thematic lists,
librarians and educators will benefit from lists of
contemporary selections specifically written for
teens. * A plethora of reading lists organized by
theme, topic, and popularity * Bibliographic
information and concise descriptions for each
title
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Five young warrior-monk brothers survive an
insurrection and must use the ancient arts to
avenge their Grandmaster.
In het oude China rond het begin van de
jaartelling redt een slavenmeisje een oude draak
en vlucht met hem. Ze wordt achtervolgd door
een drakenjager. Vanaf ca. 10 jaar.
De weg van de krijger
De woordsmid
Five Ancestors Out of the Ashes #2: Lion
Tiger Woods
Tiger
The stories that shape our children's
lives are too important to be left to
chance. With The Story Cure,
bibliotherapists Ella Berthoud and Susan
Elderkin have put together the perfect
manual for grown-ups who want to initiate
young readers into one of life's greatest
pleasures. There's a remedy for every
hiccup and heartache, whether it's between
the covers of a picture book, a pop-up
book, or a YA novel. You'll find old
favourites like The Borrowers and The
Secret Garden alongside modern soon-to-be
classics by Michael Morpurgo, Malorie
Blackman and Frank Cottrell-Boyce, as well
as helpful lists of the right reads to
fuel any obsession - from dogs or
dinosaurs, space or spies. Wise and witty,
The Story Cure will help any small person
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you know through the trials and
tribulations of growing up, and help you
fill their bookshelves with adventure,
insight and a lifetime of fun.
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.
Jean McConville, moeder van tien kinderen,
wordt in 1972 door gemaskerde mannen
ontvoerd. Iedereen in de buurt weet dat de
IRA verantwoordelijk is voor haar
verdwijning, maar niemand durft erover te
praten. In 2003 worden op een strand
botten en een blauwe veiligheidsspeld
gevonden. De kinderen van Jean herkennen
de speld en beseffen dat hun moeder
eindelijk is gevonden. Deze gruwelijke
moord, een van de meest beruchte
gebeurtenissen ten tijde van The Troubles,
is het begin van het grote verhaal over
het bittere conflict dat Noord-Ierland
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dertig jaar lang in zijn greep hield.
Patrick Radden Keefe portretteert in dit
meeslepende relaas radicale en onstuimige
IRA-leden, zoals Dolours Price die als
22-jarige bommen plaatste, en The Dark,
het meedogenloze brein achter IRAoperaties. Hij toont onomwonden de rol die
het Britse leger speelde, met het vuile
spel van oproerbestrijding en spionage.
Een zeer kritisch licht werpt de auteur op
Gerry Adams, die de vredesbesprekingen
leidde, maar zijn kameraden verraadde met
de ontkenning van zijn IRA-verleden. Zeg
niets is een aangrijpend boek over angst,
verraad en wraak in een land dat nog
steeds worstelt met zijn verleden.
Een Japans-Amerikaanse huurmoordenaar
krijgt van de CIA, zijn oude werkgever, de
opdracht een gewetenloze wapenhandelaar te
elimineren.
The Story Cure
True Stories About Sharks & the Sea
Shark Life
Roza van Tannenburg
Moneyball

Richard Flanagan schreef een meesterwerk over de
gruwel van de oorlog en de onmogelijkheid van de liefde
Augustus, 1943. In een uitzichtloos Japans
krijgsgevangenenkamp aan de Birma-Siam
Dodenspoorlijn wordt de Australische legerarts Dorrigo
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Evans achtervolgd door een vroegere liefdesaffaire met
Amy, de jonge vrouw van zijn oom. Terwijl hij knokt om
zijn manschappen van uithongering, cholera en andere
wreedheden te redden, krijgt hij een brief die zijn leven
voor altijd zal veranderen.De smalle weg naar het verre
noorden is een gruwelijk mooi coming-of-ageverhaal,
niet alleen over de onmenselijkheden en de
verschrikkingen van de oorlog, maar ook over de liefde
in al haar vormen. Het is het relaas van een oorlogsheld
die hunkert naar passie en erkenning, alleen maar om
erachter te komen wat hij verloren heeft.
China is a country with a rich history and culture,
breathtaking scenery, hundreds of modern cities and
well over a billion people. Find out what life is like in
China. Discover China's ethnic diversity and how people
live, work and play. Learn about the events that shaped
this fascinating country. Learn all about China
including: - Government - History - Ethnic diversity Landscape and climate - Religions and festivals Cultural traditions - Transport systems - Languages Cuisine And find out more about China's relationship
with Australia.
Hok, a crane-style Kung Fu master, is also a master at
hiding. For the past 12 years, she has hidden the fact
that she is a girl. Now her rogue brother, Ying, and his
army have placed a huge price on her head. Fortunately,
she manages to make it to Keifeng where she finds her
mother and a "round-eye" with the very funny name of
Charles. Together Hok and Charles start to make some
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sense of the magnitude of Ying's plans.
Een spannend verhaal dat je vasthoudt tot en met de
laatste bladzijde en lang daarna. In de stad Ark heerst
een streng regime. Inwoners krijgen alleen eten en
drinken op vertoon van bonnen en er mag alleen
gesproken worden in Lijst: een taal die bestaat uit 500
voorgeschreven woorden. Als leerling-Woordsmid is
Letta mede-beheerder van de Lijst. Als ze te horen krijgt
dat haar meester is overleden tijdens een expeditie, moet
zij zijn plaats innemen. Maar is hij wel dood? Letta
besluit de waarheid te achterhalen en ontdekt een
gruwelijk geheim...
De biografie
The Five Ancestors Book 3: Snake
An A-Z of Books to Keep Kids Happy, Healthy and Wise
China
Read On-- Speculative Fiction for Teens
This text contains convenient, ready-to-go booktalks for
contemporary fiction and nonfiction books set in every
continent around the globe, useful for librarians and other
educators of grades three through nine. • Contains 194
booktalks that will motivate kids to read • All booktalk
selections are conveniently indexed by country • Each
section provides additional booktalk suggestions with an
annotated list of related books
Ontsnapt uit de handen van leeuwentemmer Maccomo en
zijn grote vijand Ravi zit Charlie samen met de leeuwen veilig
in de trein van de Bulgaarse koning Boris. Eenmaal in
Venetië verblijven ze in een geweldig paleis van de koning,
waar ze heel goed verzorgd worden. Maar waarom mag
Charlie toch niet weg uit het paleis en waarom mag hij nooit
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naar de leeuwen toe? Charlies ouders zijn nog steeds niet
terecht en de leeuwen willen niet meer in een kooi zitten. Een
nieuwe ontsnappingspoging is op handen. zal het ze lukken
om in Afrika te komen en zal Charlie eindelijk zijn ouders
vinden?
Billy Beane wil met zijn honkbalteam de Major League
winnen. Het enige probleem: zijn budget is minuscuul
vergeleken met andere teams. Beane komt met een origineel
plan. Waar anderen strijden om spelers met een hoog
slaggemiddelde of het aantal binnengeslagen punten, graaft
hij dieper in de statistieken en combineert bijzondere spelers
tot een winnend team. Moneyball is een spannend en
waargebeurd verhaal - en Lewis laat zien hoe je met weinig
geld grote successen boekt.
Zeg niets
Eona
Het negerboek
Moord en verraad in Noord-Ierland
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