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Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. 'De
avonturenschool van juf Wervelwind' van Elise Primavera is een
heerlijk kinderboek dat doet denken aan 'Sjakie en de
chocoladefabriek' van Roald Dahl en Mary Poppins. Juf Wervelwind
is de eigenzinnige directrice van de School voor Dochters van
Drukke Ouders, die is gevestigd in een vuurtoren. Haar motto is: het
leven is één groot avontuur! Maar de vier meisjes die door hun
ouders naar deze school zijn gestuurd (in een doos, dat scheelt tijd),
zijn niet meteen overtuigd van haar bijzondere kijk op de dingen.
Wát moeten ze leren? Vliegen? Expres verdwalen?! Dat is het begin
van een reeks fantastische avonturen. Zo moeten de meisjes op zoek
naar Dahlia, die in de lege, vijfde doos had moeten zitten... 'De
avonturenschool van juf Wervelwind' is een bruisend voorleesboek
voor kinderen vanaf zeven jaar. Met prachtige illustraties. 'De
avonturenschool van juf Wervelwind' is het begin van een nieuwe
serie vol aanstekelijke avonturen die doen denken aan de
klassiekers van Paul Biegel en Roald Dahl. Elise Primavera schrijft
en illustreert al meer dan 25 jaar kinderboeken. Voor haar werk
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ontving ze verschillende prijzen. Elise woont in New Jersey in
Amerika. ‘Een sprankelend avontuur [...] Alle lof voor de prachtige
potloodillustraties van Primavera’ - 'Booklist', starred review
‘Absoluut verrukkelijk!’ – Sara Pennypacker, Amerikaanse
bestsellerauteur van de Clementine-serie ‘Ik heb genoten van dit
wervelende avontuur, dat doet denken aan de klassiekers van Paul
Biegel en Roald Dahl.’ – Femke Geurts, redacteur
De internationale bestseller over een meisje dat 16 is en weet dat ze
nooit 17 zal worden. Wat zou je doen als je nog maar een paar
maanden te leven had? Voor Tessa van zestien is die vraag
werkelijkheid. Ze heeft leukemie en nog maar kort te leven. Die tijd
wil ze goed besteden. En dus maakt ze een lijst van tien dingen die
ze absoluut nog wil doen. Seks. Autorijden. Beroemd worden. En
verliefd. Hartverscheurend en grappig: Voor ik doodga is een
buitengewone roman, een lofzang op het leven in de vorm van een
verhaal over sterven. Van een aangrijpendheid die zeldzaam is in de
jeugdliteratuur. Die Downham kan schrijven. de volkskrant Knap
hoe debutante Downham zonder vals sentiment dit verhaal vertelt.
(...) Het sprankelt, heeft humor. esta Geen onnodig sentiment, wel
hartverscheurend echt. Hou de doos Kleenex maar bij de hand.
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libelle Een fantastisch boek dat je vanaf de eerste bladzijde al in zn
greep houdt en je niet meer loslaat tot je het uit hebt. Chapeau!!
chicklit.nl Het maakt niet uit hoe oud je bent, dit boek zal je
bijblijven. new york times book review
In `Ik ben Malala (voor jongeren) schrijft Malala Yousafzai het
verhaal van haar strijd voor onderwijs voor iedereen. In zeer korte
tijd groeide ze uit tot een internationaal symbool van vreedzaam
protest en in 2014 werd ze winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.
Zij was nog maar tien jaar oud toen de Taliban de macht overnam in
de plaats waar zij woonde in Pakistan. Vrouwen mochten niet meer
naar de markt. Meisjes mochten niet meer naar school. Maar Malala
vocht voor haar recht op onderwijs. Op 9 oktober 2012 werd ze van
dichtbij door het hoofd geschoten toen ze met de schoolbus
onderweg was naar huis. Ze overleefde de aanslag. Vanuit haar
nieuwe huis in Birmingham vervolgt ze haar campagne voor
onderwijs voor alle kinderen in elk land. Op haar zestiende
verjaardag spreekt Malala in New York de Verenigde Naties toe en
pleit voor onderwijs voor alle kinderen. `Vrede in elk huis, op elke
straat, in elk dorp, in elk land daar droom ik van. Onderwijs voor
alle jongens en meisjes op aarde. Het is mijn recht op school te
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zitten en boeken te lezen, samen met
waarom sommige mensen succes hebben en andere niet
Extra speciaal
Koninkrijk te koop
De vloek van de Titaan
Het vervelende lieveheersbeestje / druk 12
'De reuzenperzik' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur
Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin
Blake. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader
lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als Androidbesturingssystemen. James woont al jaren bij zijn tantes Spons en
Spijker in een raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in
het zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve tantes
altijd hard werken. Aan dit saaie leven komt een eind als hij van een
oud mannetje een zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij
de kale perzikboom vallen, en dan groeit er aan de boom een
reusachtige perzik die zo groot wordt als een huis! James kruipt door
een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet Ouwe-Groene-Sprinkhaan,
juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen beleven ze
de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en zelfs
een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste
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kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
De Landover-boeken gaan over de Amerikaanse advocaat Ben Holiday, die
op een dag voor een miljoen dollar een magisch koninkrijk koopt om
het verlies van zijn vrouw en kind te verwerken. De avonturen zijn
kleurrijk enlicht van toon, Vol bijzondere wendingen en verbazende
personages. Ben Holiday staat misschien wel het dichtst bij Terry
Brooks, die, voor hij een succesvol schrijver werd, zelf advocaat
was.Landover is een magisch koninkrijk, met toverij en een elfenvolk,
precies zoals de advertentie beloofde. Maar nadat hij het gekocht
heeft, komt Ben Holiday er al snel achter dat er een paar details
onvermeld zijn gelaten: het koninkrijk is een puinhoop. De baronnen
weigeren een koning te erkennen en de boeren hebben alle hoop
verloren. Een draak verwoest het platteland, terwijl een boze heks
werkt aan een plan om alles te vernietigen.Bens enige volgelingen
zijn de klunzige hofmagiër Questor Teeuw, de pratende hond Abernathy
en de lieftallige Wilgje, die de gewoonte heeft wortel te schieten in
het maanlicht en in een boom te veranderen.En alsof dat allemaal nog
niet genoeg is, krijgt Ben te horen dat de IJzeren Mark, de
verschrikkelijk heer der demonen, alle toekomstige koningen van
Landover voor een duel op leven en dood uitdaagt. Bens taak lijkt
onbegonnen werk: gelukkig is hij koppig
Jody is gek op Jackson Gatlin. En dus staat zij vooraan bij zijn
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concert. Door al het gedrang belandt ze met een hersenschudding
backstage. Na een groot misverstand, iets met een chocoladereep en
een lichte overdosis, neemt Jody meer mee naar huis dan haar lief is.
Maar wat als je grote idool in de garage zit en niet meer weg wil?
emoties als sleuteltot succes
De reuzenperzik
Rockoholic
Harry Potter en de Vuurbeker
De laatste Olympier

Als de godin Artemis vermist wordt, denkt iedereen dat ze
ontvoerd is. En nu is het de taak van Percy en zijn
vrienden om te ontdekken wat er gebeurd is. Ze moeten haar
vóór de zonnewende van de winter zien te vinden, want haar
invloed op de Raad van Olympus kan doorslaggevend zijn voor
een belangrijke beslissing in de oorlog tegen de Titanen.
Een ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en avontuur
VIER JONGENS ÉÉN COMPLOT EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De
zoon van de koning is vermist, en het koninkrijk Carthya is
in chaos. In het grootste geheim gaat regent Connor op zoek
naar een jongen die de rol van de verdwenen prins kan
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vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage
is één van hen. Hij leert zwaardvechten als de beste, maar
wil hij eigenlijk wel de prins worden? Zijn leven hangt aan
een zijden draadje, want de jongens die niet worden
uitgekozen, zullen sterven. Wie kan hij nog vertrouwen?
Zijn de bedoelingen van Connor wel zuiver? En welke
duistere motieven hebben de rivalen van Sage?
Een hoog IQ biedt geen garantie op een gelukkig leven;
minstens even belangrijk is het EQ, het ‘emotiequotiënt’.
In 'Emotionele intelligentie' laat Daniel Goleman ons
kennismaken met het voelende deel van ons brein, dat zorgt
voor zelfbeheersing, zelfkennis, geestdrift en het vermogen
eigen emoties te herkennen en onszelf te motiveren.
Emotionele vaardigheden blijken niet alleen belangrijker te
zijn dan rationele, ze zijn ook van doorslaggevend belang
voor succes in relaties en werk en voor ons lichamelijk
welbevinden. 'Emotionele intelligentie' werd in veertig
talen vertaald; wereldwijd zijn er vijf miljoen exemplaren
van verkocht.
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De avonturenschool van juf Wervelwind
Je moet Ruth zeggen
Het Wonderlijke Land van Oz
Avonturen uit een niet -zo- perfect leven
Voor ik doodga
Kamp Halfbloed is zich al een jaar aan het voorbereiden op de strijd tegen de Titanen,
terwijl ze weten dat de kans op een overwinning erg klein is. Het leger van Kronos is
sterker dan ooit en met elke god en Halfbloed die hij voor zijn leger rekruteert wordt
het alleen maar sterker. Terwijl de Olympiërs vechten tegen het monster Typhon begint
Kronos met zijn opmars naar New York, waar de berg Olympus onbeschermd is
achtergelaten. Percy en zijn leger van jonge halfgoden moeten alles op alles zetten om
hem tegen te houden. Eindelijk wordt de profetie over de zestiende verjaardag van
Percy uit de doeken gedaan. Terwijl de strijd voor de westerse beschaving door de
straten van Manhattan raast, begint Percy langzaam het angstaanjagende vermoeden
te krijgen dat hij aan het vechten is tegen zijn eigen lot.
Harry kan niet wachten tot hij terug mag naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en
Hocus-Pocus, om aan zijn vierde schooljaar te beginnen. Maar voor het zover is, wordt
hij door de familie Wemel op spectaculaire wijze bij de Duffelingen opgehaald, om mee
te gaan naar de finale van het WK Zwerkbal! Harry weet dan nog niet dat er dat jaar op
Zweinstein een nog groter en spannender evenement zal plaatsvinden. Ondanks alle
opwinding en magische gebeurtenissen, probeert hij zich toch op zijn lessen te
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concentreren. Ondertussen zijn er allerlei tekenen die er op wijzen dat Voldemort, met
behulp van Duistere tovenaars, weer aan kracht begint te winnen. De angst dat Hij Die
Niet Genoemd Mag Worden opnieuw zal toeslaan, wordt steeds groter...
Kiek is bang. Haar vader is ver weg, in een land waar het oorlog is. Hij is dokter en wil
mensen helpen. Maar het is daar levensgevaarlijk. Hij kan een ziekte krijgen, of een
ongeluk. En er zijn verdwaalde kogels! De moeder van Kiek stelt haar gerust. Bijna
niemand heeft een dode vader. De kans dat Kieks vader iets ergs overkomt is maar
heel klein. Kiek wil de kans nog kleiner maken. Ze krijgt een idee...
Sintel
Harry Potter en de Gevangene van Azkaban
Wonder
de 25 belangrijkste thema's uit gesprekken met God die je leven en de wereld
veranderen
Emotionele intelligentie (Olympus)

Voordat Harry Potter aan zijn derde jaar op Zweinstein kan
beginnen, moet hij de zomervakantie bij zijn gemene oom en tante
doorbrengen. Door een magisch ongeluk komt hij ‘s avonds laat op
straat te staan. Dan blijkt dat Sirius Zwarts, een beruchte volgeling
van Jeweetwel, uit de gevangenis van Azkaban is ontsnapt. Hij is op
de vlucht en heeft het wellicht op Harry gemunt. Er volgt een
enerverend schooljaar met nieuwe vakken als Dreuzelkunde en Zorg
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voor Fabeldieren, spannende Zwerkbalwedstrijden en griezelige
voorspellingen. De school wordt bewaakt door Dementors, de
gevreesde bewakers van Azkaban, en Harry zal zijn lessen Verweer
tegen de Zwarte Kunsten hard nodig hebben.
Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die
haar hebben verwond bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend
met een vlijmscherp hakmes en een bloedrode mantel is Scarlett
een expert in het lokken en doden van weerwolven. Ze is
vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen een
angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf
gedood is. Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar
zus langzaam verandert. Ze zet de klopjacht met haar zus voort,
maar eigenlijk droomt ze van een leven zonder weerwolven. Ze
voelt steeds meer voor de enige vriend van Scarlett: Silas, de
jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze door
de liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is
een donker sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige
zussen en een spetterende romance. Jackson Pearce studeerde
Engels en filosofie aan de University of Georgia. Ze heeft altijd al
geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes gehad. Ze
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schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar
en verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor
het circus, maar helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een
prettig gestoorde hond en een licht loensende kat.
De nabije toekomst. Televisie heeft het boek verdrongen en zelf
nadenken is uit den boze. Guy Montag is brandweerman; maar in
plaats dat hij branden blust, moet hij ze aansteken. Zo vernietigt hij
het meest illegale bezit dat je kunt hebben: boeken. De
gewetensvraag van een tienermeisje en de zelfmoordpoging van
zijn vrouw brengen Montags overtuiging aan het wankelen: hij
begint boeken te verstoppen. Wanneer hij ontmaskerd wordt moet
hij vluchten voor zijn leven.
(duh!)
Aru Shah en het einde van de tijd
Library Journal
Een kleine kans
Het Glazen Paleis
Het is superkoud buiten en we hopen allemaal dat het gaat sneeuwen. Yes! Dirk en ik kunnen dan een
sneeuwpop van Haan maken (een sneeuwhaan) en een sneeuwballengevecht houden (pas maar op,
Delia!). Oma is een nieuwe trui voor me aan het breien, maar ik vraag me af of die wel gaat passen...'
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Met alweer het zesde deel van de serie kunnen de fans zich opnieuw onderdompelen in de hilarische
wereld van de vet goede, superslimme en extra speciale Tom Groot. Gewoonweg geniaal!
Het langverwachte vervolg op Percy Jackson en Helden van Olympus! Hoe straf je een onsterfelijke?
Door hem menselijk te maken. Nadat hij zijn vader Zeus boos heeft gemaakt, wordt de god Apollo uit
Olympus verbannen. Hij belandt als tiener in New York, zonder zijn goddelijke krachten. Daar moet de
4000 jaar oude godheid zien te overleven in de moderne wereld totdat hij een manier weet te vinden om
weer in de gunst te komen bij Zeus. Maar Apollo heeft vele vijanden — goden, monsters en stervelingen
die niets liever willen dan dat hij permanent wordt vernietigd. Apollo heeft vrienden nodig om te
overleven in de sterfelijke wereld en, hopelijk, op een dag zijn goddelijke krachten terug te krijgen. Wie
anders dan de halfgoden van Kamp Halfbloed zouden hem kunnen helpen bij die missie?
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het
leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf
perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet
mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe
vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert Bram Sproet op te leiden tot offici le Theovervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit
daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan
vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney
ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde
dolgraag cartoonist worden.
Children's Books in Print
De strijd om het labyrint
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Bloedzusters
Ik ben Malala
De kat met de hoed / druk 1

Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman en tante Petunia op de
Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen
wordt hij door de Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste
vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry vindt dat hij iets
moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren
naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt
de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of Harry nog
wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde
gebeurtenissen stapelen zich op en Harry doet ontdekkingen die het hem
onmogelijk maken kalm te blijven...
`Ik heet August, en ik ga niet beschrijven hoe ik eruitzie. Wat je ook denkt, ik
weet bijna zeker dat het erger is. Auggie Pullman is geboren met een
gezichtsafwijking, en ook na veel operaties ziet hij er nog heel ongewoon uit.
Hij doet zijn best niet op te vallen, maar mensen schrikken als ze hem zien,
en ze staren of kijken weg. Als hij tien is gaat hij voor het eerst naar een
gewone school. Auggie is bang dat hij niet geaccepteerd zal worden, en hij
krijgt gelijk. Zijn klasgenoten negeren hem en sommigen beginnen hem te
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pesten. Maar er is één meisje dat zich niet door Auggies uiterlijk laat
afschrikken... Wonder is het eerste boek van R.J. Palacio en het is meteen
een enorm succes. In Amerika was Wonder hét boek van het jaar en
begonnen lezers campagnes tegen pesten. Het boek verschijnt in meer dan
vijfentwintig landen. `Wonder heeft de kracht om het hart te raken en
gedachten te veranderen. The Guardian `Een prachtig en grappig verhaal
dat je soms ook tot tranen roert. The Wall Street Journal `Een zeldzaam
pareltje, prachtig geschreven en met personages die zich nestelen in je
geheugen en in je hart. Amazon.com
'Als je mijn boeken graag leest, durf ik al mijn oreo's erom te verwedden dat
je Aru Shah fantastisch vindt!' Rick Riordan De twaalfjarige Aru Shah woont
samen met haar moeder in het Museum van Indiase Oudheden. Om
aansluiting te vinden op school heeft ze de neiging de waarheid een klein
beetje te verdraaien – en te verfraaien. Haar moeder heeft haar op het hart
gedrukt nooit de vervloekte lamp van Bharata aan te steken, maar wanneer
Aru haar klasgenoten ervan wil overtuigen dat ze geen leugenaar is, heeft ze
geen keus. En inderdaad, ze sprak de waarheid, maar daardoor heeft ze nu
wel een slapende demon wakker gemaakt die alles en iedereen wil
vernietigen. Aru blijkt een van de Pandava-broers van haar generatie te zijn:
vijf helden uit het hindoe-epos de Mahabharata. Ze moet de Slaper stoppen,
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samen met een bedeesd maar moedig meisje dat ook een Pandava is en
met een sarcastische duif – en hopelijk ook met een beetje hulp van de
goden. 'Aru is een hoofdpersoon die, ondanks haar leugens, zowel
vertederend grappig als zelfbewust is ("Misschien droegen superhelden
daarom helemaal geen capes, maar veiligheidsdekens. Omdat de wereld
redden eerlijk gezegd best eng is."). Bovenal is Chokshi wijs genoeg om Aru
het hindoeïsme te laten ervaren, in plaats van het uit te leggen. Met Aru aan
het roer, voelt deze achtbaan door de hindoeïstische cultuur nooit
geforceerd of complex, maar in palats daarvan als een nieuw soort mythe.'
The New York Times
Driehoek
Fahrenheit 451
De verdwenen prins
De spokenjagers en het vuurspook
Subject Guide to Children's Books In Print, 1996

The first ever translation of Baum's famed book 'The Marvelous Land of Oz' in Dutch, and
the second book in a series of translations for all of the original L. Frank Baum Oz books,
collected in the series: 'De Kronieken van Oz'. Bewandel de weg met de gele steentjes en volg
Doortje en haar vrienden, zoals de Blikken Man, de Vogelverschrikker, Sjaak Pompoenstaak,
Prinses Ozma en vele anderen, op hun avonturen in het wonderlijke Land van Oz als zij het
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opnemen tegen gevaarlijke tegenstanders zoals de Boze Heks van het Westen, de oude feeks
Mombi en de Noom Koning. In dit tweede boek, het directe vervolg van 'De
Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz', wordt Tip het leven zuur gemaakt door de oude feeks
Mombi. Als Tip samen met Sjaak Pompoenstaak van huis wegloopt belandt hij midden in
een machtsovername door het Leger van Opstand van Generaal Djindjur. Mombi zet de
achtervolging in. We ontmoeten een paar oude bekenden van ons zoals de Vogelverschrikker
en de Blikken Man, maar we zullen ook nieuwe vrienden ontmoeten zoals de Wokkelkever
en het Zaagpaard. Zal de feeks Mombi in staat zijn Tip weer in haar macht te krijgen? Zal
Generaal Djindjur aan de machtblijven? Je leest het allemaal in deel twee van de Kronieken
van Oz. Het wereldberoemde sprookje 'De Wonderbaarlijke Tovenaar van Oz' betekende in
1900 de definitieve doorbraak van de Amerikaanse schrijver en journalist Lyman Frank
Baum. Het verhaal zou in tientallen verfilmingen en musicals de hele wereld overgaan. Baum
schreef op verzoek van zijn lezers nog zeker 16 vervolgverhalen die allemaal in deze reeks
gepoogd opgenomen te worden, 'Het Wonderlijke Land van Oz' is het eerste van die boeken.
Het spookt in hotel De Strandparel. Werk aan de winkel voor de spokenjagers Hedwig
Kummelsap, Tom Tomsky en Hugo MES (Matig Eng Spook). Al snel blijkt dat het om een
GROBLISPO (Griezelig Onverslaanbaar BLIksemSPOok) gaat. Vanaf ca. 8 jaar
Uitblinkers is een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes.
Vanuit het niets bestaat niet Wat is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat lijkt
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een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst van succes. En die ligt niet, zoals
meestal wordt gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend talent. Uitblinkers hebben
iets bijzonders, maar dat zit hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur, familie,
en alle eigenaardigheden waarmee ze in aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale wiskundige en The Beatles zijn níet
onbegrijpelijk. In Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige mensen succes
hebben, en anderen niet. Zijn beste en bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell is hij vaste medewerker bij
The New Yorker. Daarvoor was hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van Het
beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren verkocht en
Intu tie stond twee jaar onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst. Gladwell won
de National Magazine Award en was in 2005 volgens Time een van de honderd invloedrijkste
mensen.
Tom Trikkelbout
Harry Potter en de Orde van de Feniks
jongereneditie; hoe één meisje opkwam voor het recht op onderwijs en de wereld
veranderde
Gedumpt
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Senior Scholastic
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een nieuwe
school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw dagboek, zodat Nikki al
haar ellende kwijt kan. Wanneer haar vader, ongediertebestrijder, een
contract sluit met een poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een
beurs. Maar hoe word je populair zonder coole smartphone of hippe
outfit? DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie
Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een ENORME blunder
begaat en zelfs haar echte vrienden zien haar niet meer staan als
Mackenzie ze uitnodigt voor een feest. Ellendiger kan het niet. Toch?
De belangrijkste inzichten uit ‘Gesprekken met God’, nu gebundeld
Neale Donald Walsch werd wereldberoemd met zijn driedelige serie
‘Gesprekken met God’. Er werden wereldwijd miljoenen exemplaren ervan
verkocht. De auteur kreeg telkens de vraag om bondig en kernachtig de
essentie van deze gesprekken weer te geven. Wat God zei is het
antwoord van Walsch op deze vraag. Hij heeft de belangrijkste
boodschappen samengevat in 25 essentiële inzichten, zoals: We zijn
allen één Er is genoeg Je hoeft niet te doen God praat met iedereen,
altijd Er is geen ruimte en tijd, er is alleen het hier en nu Liefde
is alles wat er is Door middel van oefeningen en suggesties kun je
deze inzichten toepassen in je dagelijks leven. Neale Donald Walsch is
de auteur van de serie ‘Gesprekken met God’. Walsch roept op om een
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open minded mens te worden, vrij van opgelegde moraal en alle beelden
over goed en kwaad.
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van
Rusland naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder
weigert zich aan te passen.
Uitblinkers
Scholastic Voice
Het verborgen orakel
Wat God zei
De zee van monsters

De oorlog tussen de Olympiërs en de kwaadaardige Titan Kronos bereikt een
hoogtepunt. Kamp Halfbloed is in rep en roer als blijkt dat Kronos’ leger die veilige,
tot dan toe ondoordringbare haven bedreigt. Om te voorkomen dat het kamp
volledig onder de voet wordt gelopen door de wrede hordes, moeten Percy en zijn
halfgoddelijke vrienden een gevaarlijke queeste ondernemen. Ze komen terecht in
het Labyrint, een ondoordringbaar, ondergronds web waar elke bocht een
onaangename verrassing kan opleveren en elke voetstap je laatste kan zijn.
Vols. for Sept. 1968- include Scholastic teacher.
Als de boom van Thalia vergiftigd raakt, vervagen de magische grenzen die Kamp
Halfbloed beschermen tegen woeste monsters. Percy onderneemt samen met zijn
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vrienden een gevaarlijke reis over de Zee van Monsters op zoek naar het tegengif,
maar de klok tikt en Percy heeft maar enkele dagen de tijd...
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