Stone Painting For Kids Designs To Spark Your Creativity
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Stone Painting For Kids Designs To Spark Your
Creativity by online. You might not require more mature to spend to go to the books opening as with ease as search for them.
In some cases, you likewise complete not discover the broadcast Stone Painting For Kids Designs To Spark Your Creativity
that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be consequently very easy to acquire as with ease as download
guide Stone Painting For Kids Designs To Spark Your Creativity
It will not assume many era as we explain before. You can complete it though function something else at house and even in
your workplace. fittingly easy! So, are you question? Just exercise just what we give under as capably as review Stone
Painting For Kids Designs To Spark Your Creativity what you subsequently to read!

We hebben nieuwe namen nodig NoViolet Bulawayo 2013-06-11 Paradise is geen plek voor kinderen. In deze sloppenwijk in
Zimbabwe is armoede aan de orde van de dag. Toch weten de negenjarige Darling en haar vrienden _ Stina, Chipo,
Godknows, Sbho, Bastard _ zich goed te vermaken met het stelen van vruchten uit de rijke buurt en het spelen van spelletjes
als `Vind Bin Laden en `Vang Saddam Hussein. De jonge kinderen worden echter ook blootgesteld aan de grote verdeeldheid
om hen heen en de raciale spanningen die niet zelden leiden tot geweld. Darlings grootste wens is om weg te vluchten naar
Amerika, maar wanneer ze eindelijk aankomt in een voorstad van Detroit, Michigan, blijkt ze totaal niet voorbereid op deze
nieuwe, vreemde wereld. Ze ontdekt dat ze niet meer naar huis kan maar dat ze door taal, door te benoemen wat echt
belangrijk is, haar geschiedenis levend kan houden. NoViolet Bulawayo, geboren en getogen in Zimbabwe, ontving voor haar
korte verhaal `Hitting Budapest in 2011 The Caine Prize, een van de grote Afrikaanse literaire prijzen. Ze behaalde recent haar
master of fine arts aan de Cornell-universiteit in de vs, waar ze nu ook Engelse les geeft. We hebben nieuwe namen nodig is
haar debuutroman.
Daisy Jones & The Six Taylor Jenkins Reid 2019-10-08 Daisy Jones & The Six is een verslavende roman over de opkomst en
ondergang van een band, maar ook over vrouwen die leven voor hun dromen en er alles voor doen om die te laten uitkomen.
In Daisy Jones & The Six van Taylor Jenkins Reid droomt de knappe maar instabiele Daisy Jones er eind jaren 60 van een
beroemd zangeres te worden. Ze wordt voorgesteld aan Billy Dunne, de frontman van de opkomende rockband The Six. De
vonken spatten ervan af en hun eerste hit slaat in als een bom. Billy’s vrouw is zich bewust van de chemie tussen haar man
en Daisy, maar hun huwelijk en gezin staan voorop. Die romantiek is niets voor de coole toetsenist Karen die de liefde
opzijschuift voor haar carrière in een tijd die daar nog niet rijp voor is. ‘Ik viel als een blok voor Daisy en verslond deze roman
in een dag!’ – Reese Witherspoon ‘Deels onthullende celebritymemoires deels A Star Is Born. Je leest het in één nacht uit.’ –
Vogue Best New Books 'Volledig geloofwaardig en een feest om te lezen.' - The Times 'Reid is onovertroffen in het neerzetten
van imperfecte personages, en de strakke plot doet je racen naar het einde van deze verslavende roman.' - Publishers Weekly
(starred)
My love story Tina Turner 2018-10-16 Tina Turner, de lang heersende Queen of Rock ‘n’ Roll, onthult in deze onthutsende
autobiografie het nooit eerder vertelde verhaal van een wonderbaarlijk leven in de spotlights. Alles komt aan bod: haar jeugd
die ze katoenplukkend doorbracht in Nutbush, Tennessee, haar reis naar de top samen met Ike Turner, haar wereldwijde
succes in de jaren ’80, tot aan het overweldigende succes van Tina: The Musical dit jaar. Tina vertelt eerlijk en onverbloemd
over haar verleden, haar diepste dalen en hoogste pieken, en alles daartussenin. My love story is een inspirerend, aangrijpend
en verrassend verhaal over een carrière van meer dan 60 jaar in de muziekgeschiedenis, en is net zo gedenkwaardig en
vermakelijk als elk van haar grootse hits.
Een Sluier van Speren Bradley P. Beaulieu 2019-05-22 Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s
fantasy-trilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Een Sluier van Speren is het derde deel van Bradley P. Beaulieu’s fantasytrilogie Het Lied van het Gebroken Zand. Sinds de Nacht van Ontelbare Zwaarden, een bloedige strijd die de heersers van
Sharakhai amper wisten te overleven, jagen de koningen op de rebellen van de Maanloze Horde. Velen zijn gedwongen de
stad te ontvluchten, onder wie ook Çeda, die erachter is gekomen dat de Feestkoning een leger aan het verzamelen is om de
heerschappij van de andere koningen te betwisten. Als Çeda de overgebleven leden van de Maanloze Horde vindt, nu bekend
als de dertiende stam, heeft ze niet veel vertrouwen in hun overlevingskansen. Ze broedt op een plan om terug te keren naar
Sharakhai en de asirim te bevrijden, de krachtige, onsterfelijke slaven van de koningen. De koningen daarentegen hebben hun
grootste tacticus, de Zwaardkoning, op stap gestuurd om Çeda voor het gerecht te slepen. Maar de eens zo hecht verenigde
heerschappij van de koningen is aan het afbrokkelen. Ze wedijveren in het geheim met elkaar om de controle over Sharakhai
te winnen. Çeda hoopt dat in haar voordeel te gebruiken, maar wie kan ze vertrouwen? Elk van hen zou haar kunnen
verraden. Terwijl Çeda werkt om de asirim uit hun ketenen te bevrijden, en de dertiende stam te redden, bereiden de koningen
van Sharakhai, de sluwe koningin van Qaimir, de meedogenloze bloedmagiër Hamzakiir en de Zwaardkoning, zich allemaal
voor op een groot gevecht dat het lot van allen kan bepalen.
Onzichtbare man Ralph Ellison 2017-01-10 Onzichtbare man is het verhaal van een jonge, hoogopgeleide zwarte man, die

geen kans krijgt om te slagen in een gesegregeerde maatschappij die weigert hem als een menselijk wezen te zien. Het
verhaal volgt de fysieke en psychologische reis van de naamloze hoofdpersoon tegen de achtergrond van New York in de
eerste helft van de twintigste eeuw. Ellison weet als geen ander het brute naast het burleske en het komische naast het
tragische te plaatsen in een roman die nu, 65 jaar na eerste verschijning, relevanter en urgenter is dan ooit. Onzichtbare man
wordt alom geprezen als een van de beste Engelstalige romans van de twintigste eeuw. Onder anderen James Baldwin en TaNehisi Coates lieten zich inspireren door de creatieve manier waarop Ellison een beeld schetst van een jonge zwarte man in
het Amerika van vóór de burgerrechtenbeweging. Het boek stond model voor de memoires van Barack Obama.
Een kwestie van hoffelijkheid Amor Towles 2012-01-25 New York, oudjaarsavond 1937: de vriendinnen Katey en Eve, twee
provinciaalse schoonheden die de wereld willen veroveren, laten in een jazzkelder hun oog vallen op de charmante Tinker
Grey. Een turbulente ménage à trois begint, tot een auto-ongeluk een einde maakt aan hun spel. Met als vrienden een
verlegen multimiljonair, een losbol uit het welvarendste deel van Manhattan en een vastberaden weduwe die haar tijd ver
vooruit is, leert Katey hoe de de hoogste kringen hun waardigheid ontlenen aan rijkdom en status. Maar ook leert zij hun onder
de oppervlakte sluimerende ambities, jaloezie, onbetrouwbaarheid en wensdromen kennen. Terwijl Katey bedenkt hoe ze
Tinker terug in haar leven kan krijgen, ontdekt ze dat toevallige ontmoetingen van allesbepalende invloed op je leven kunnen
zijn.
12 jaar slaaf Solomon Northup 2014-02-21 'Ik was stomverbaasd dat ik nog nooit van dit boek had gehoord. Voor mij is het
even belangrijk als het dagboek van Anne Frank.' - Steve McQueen Solomon Northup, in 1808 als vrij man geboren in New
York, wordt in 1841 ontvoerd en in het Zuiden verkocht als slaaf. Twaalf jaar lang werkt hij op plantages in Louisiana, vaak
onder de meest wrede omstandigheden, altijd in de hoop zijn vrijheid terug te winnen. In 1853 komt Northup eindelijk vrij. In
datzelfde jaar verschijnt 12 jaar slaaf, zijn eigen aangrijpende relaas van zijn gevangenschap in een van de donkerste
periodes uit de Amerikaanse geschiedenis. Het boek slaat direct in als een bom en opent vele Amerikanen de ogen voor de
onmenselijkheid van het slavernijsysteem. 12 Years a Slave is verfilmd door de Britse filmmaker Steve McQueen en werd
geproduceerd door onder anderen Brad Pitt. De film won de Golden Globe voor Beste Film en is genomineerd voor negen
Oscars, waaronder die voor Beste Film. Het boek verschijnt voor het eerst in Nederlandse vertaling. Met een voorwoord van
Steve McQueen en een inleiding van Bianca Stigter
In ogenschouw Julian Barnes 2015-04-02 Julian Barnes heeft kunst en literatuur zelf moeten ontdekken, en dat gebeurde pas
op latere leeftijd. Op een dag bezocht hij het Musée Gustave Moreau, zonder precies te weten wie de schilder was, en werd
getroffen door zijn ongewone, weelderige werk. De mystiek van de schilderijen in combinatie met het feit dat hij een ‘eigen
ontdekking’ had gedaan, zette hem in vuur en vlam. Julian Barnes weet hoe kunst je hart kan veroveren en hoe dat op de
lezer over te brengen. Hij neemt de lezer mee op ontdekkingsreis langs de romantiek, het realisme naar zijn favoriete
stroming, het modernisme. Gepassioneerd en uitnodigend leert hij ons het werk kennen van grote schilders als Delacroix,
Courbet, Manet, Cézanne, Degas, Redon, Bonnard, Magritte, Howard Hodgkin en Lucian Freud.
Raad eens hoeveel ik van je hou puzzelboek / druk 1 Sam MacBratney 2004
Onder de ketchupwolken Annabel Pitcher 2014-09-15 IK HEB IETS VERKEERDS GEDAAN. WAT IK HEB GEDAAN IS
AFSCHUWELIJK. EN WEET JE WAT H HET ERGST IS? IK BEN ERMEE WEGGEKOMEN. 'ONDER DE
KETCHUPWOLKEN HEEFT DEZELFDE COMBI VAN HEFTIGE TRAGIEK EN WEERGALOZE HUMOR ALS MIJN ZUS
WOONT OP DE SCHOORSTEENMANTE SCHOORSTEENMANTEL (...). MET DIT TWEEDE BOEK HEEFT ZICHZELF
OVERTROFFEN.' 7DAYS Zoe Collins loopt rond met een afschuwelijk geheim en durft niemand in vertrouwen te nemen. Op
een dag hoort ze van het bestaan van Stuart Harris, een veroordeelde die in de dodencel wacht op de uitvoering van zijn
doodvonnis. Als er iemand is die iets van geheimen, leugens en verraad afweet, is hij het wel, denkt Zoe. Ze besluit hem te
schrijven en haar verhaal te vertellen. Dit zijn haar brieven. Annabel Pitcher won met dit boek de Waterstones Children's Book
Prize. Eerder schreef ze het succesvolle debuut Mijn zus woont op de schoorsteenmantel. Met veel gevoel voor humor
combineert ze in Onder de ketchupwolken een spannend verhaal met een aangrijpend liefdesdrama, en maakt ze de lezer
deelgenoot van het verraad dat zich in Zoes leven heeft voltrokken.
De vreugde- en gelukclub Amy Tan 2021-10-22 Speel je mee met de vreugde- en gelukclub? Vier vrouwen en hun moeders
spelen wekelijks samen mahjong, een traditioneel Chinees bordspel, waar ook hun problemen en gevoelens besproken
worden. Maar als volwassen vrouw zit je niet altijd op het advies van je moeder te wachten. Al helemaal niet als zij jouw leven
toch niet begrijpt. De vier moeders verhuisden in 1949 vanuit China naar San Francisco, terwijl hun dochters in Amerika zijn
opgegroeid. Maar wanneer hun diepste geheimen boven (speel)tafel komen, kent één moeder haar dochter maar al te goed.
De debuutroman van Amy Tan werd direct een Amerikaanse bestseller en werd in 1993 verfilmd. Amy Tan (1952) is een
Amerikaanse schrijfster van Chinese afkomst en is bekend van onder meer haar debuut ‘De vreugde- en gelukclub’ en
‘Vrouw van de keukengod’. In haar romans schrijft ze over complexe moeder-dochter relaties en over hoe het is om als kind
van Chinese immigranten op te groeien in Amerika. Haar boeken zijn wereldwijd goed ontvangen. Zo stond ‘Vrouw van de
keukengod’ maar liefst 38 weken in de New York Times bestsellerlijst en zijn haar werken in 35 talen vertaald. Haar
debuutroman werd in 1993 verfilmd tot de succesvolle film ‘The Joy Luck Club’.
Een ongewoon huwelijk Tayari Jones 2018-09-18 ‘Je rent via hartroerende interacties vol liefde, zelfopoffering en feilbaarheid
richting climax. Een weergaloze les in perspectief en empathie.’ – ????1?2 HUMO Celestial en Roy zijn jong, verliefd en pas
getrouwd. Zijn carrière in de zakenwereld zit in de lift, zij is een veelbelovende artiest. Ze zijn net aan het wennen aan de
routine van hun leven samen als ze uit elkaar gerukt worden door omstandigheden die ze zich nooit hadden kunnen
inbeelden. Roy wordt gearresteerd en veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een misdaad waarvan Celestial weet dat hij die niet
heeft gepleegd. Wrong race, wrong place. Ondanks haar sterke onafhankelijkheid, voelt Celestial zich ontheemd. Ze zoekt

troost bij André, haar jeugdvriend en getuige op haar huwelijk. Ondertussen ontdekt Roy in zijn isolement een heel nieuwe
wereld. Kan liefde standhouden op het scherpst van de snede? Een ongewoon huwelijk is een eigentijdse, briljante en
ontroerende roman over onvoorwaardelijke liefde en de complexiteit van relaties. Over Een ongewoon huwelijk Genomineerd
voor de National Book Award ‘Hartveroverend.’ – The Washington Post ‘Indrukwekkend, overweldigend en diepgaand.’ –
The New Yorker ‘Een van de beste boeken van 2018.’ – Elle ‘Een fascinerend boek’ – Oprah Winfrey 'Een ontroerend
portret van de gevolgen van een onterechte veroordeling voor een jong Afro-Amerikaans stel' – Barack Obama ‘Spannend,
confronterend, puur. Alsof het in een helder moment is geschreven.’ – Zin
Sophie op de daken Katherine Rundell 2020-04-23 Gevierd kinderboekenschrijver Katherine Rundell verrast opnieuw met een
prachtig en meeslepend verhaal over een meisje in het Parijs van de twintigste eeuw. Katherine Rundell, bekend van Feo en
de wolven en De ontdekkingsreiziger, vertelt in Sophie op de daken een meeslepend verhaal over familie en
doorzettingsvermogen. Opnieuw een schitterende jeugdroman van een van de belangrijkste Britse kinderboekenauteurs van
dit moment. Sophie overleefde als baby een schipbreuk en iedereen denkt dat ze wees is. Maar Sophie herinnert zich nog dat
haar moeder om hulp zwaaide toen Sophie in een cellokist in het Kanaal dreef. Volgens haar voogd is het bijna onmogelijk dat
haar moeder nog leeft. Maar ‘bijna onmogelijk’ betekent ‘nog mogelijk’, vindt Sophie. Met de enige aanwijzing die ze heeft –
het adres van de cellomaker – vlucht Sophie naar Parijs. Daar krijgt ze hulp van Matteo en zijn ‘daklopers’, die in geheime
plekken boven de stad wonen. Maar kunnen ze haar moeder vinden voordat Sophie wordt opgepakt door de autoriteiten? Of,
nog belangrijker, voordat ze de hoop opgeeft? Katherine Rundells boeken zijn bekroond met grote literaire prijzen, waaronder
de Blue Peter Award, Costa Book Award en Waterstones Children’s Book Prize.
Mannetje Tak Julia Donaldson 2018 Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar
Vrouwtje Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman misschien helpen?
Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Een beknopte geschiedenis van zeven moorden Marlon James 2015-05-15 Jamaica, 3 december 1976. Twee dagen voor het
Smile Jamaica-concert - bedoeld om te verbroederen, maar door de twee grootste politieke partijen gebruikt om de komende
verkiezingen te beïnvloeden - worden in het huis van Bob Marley 56 kogels afgevuurd. Marley, zijn vrouw en zijn manager
overleven de kogelregen op miraculeuze wijze. De mislukte aanslag op de Zanger en de zoektocht naar de motieven van de
daders staan centraal in deze epische roman, die je meesleurt naar de meest onstabiele en gevaarlijke tijd in de recente
geschiedenis van Jamaica. Bendeleden, CIA-agenten, een journalist, een vrijgevochten jonge vrouw en de geest van een
vermoorde politicus nemen je mee naar hun wereld, van het door bendeoorlogen en machtspolitiek geteisterde eiland in de
jaren '70 naar de door rudeboys gedomineerde crackpanden van New York in de jaren '80, om te eindigen op een
onherkenbaar veranderd Jamaica in de jaren '90. Rekeningen worden vereffend, identiteiten verwisseld, en de opkomst en
ondergang van een internationaal drugssyndicaat tot in detail geschetst. Een beknopte geschiedenis van zeven moorden is
een monumentaal werk over criminaliteit, politiek, geschiedenis, muziek, en een zoektocht naar de ziel van Jamaica.
Stone Painting for Kids F. Sehnaz Bac 2018-01-16 Fun-to-follow instructions for simple projects are accompanied by fullcolor illustrations. Patterns include geometric designs, plants, animals, numbers, and letters plus directions for stone games
such as tic-tac-toe, chess, and dominoes.
De duw Ashley Audrain 2021-01-12 'De vrouwen uit deze familie... we zijn anders.' Blythe Connor wil niet dat de
geschiedenis zich herhaalt. Violet is haar eerste kind en ze zal haar dochter alle liefde geven die ze verdient. Alle liefde die
haar eigen moeder haar niet gaf. Maar eerstgeborenen zijn nooit gemakkelijk. En Violet is veeleisend en onrustig. Ze lacht
nooit. Al snel gelooft Blythe dat ze niets goeds kan doen - dat er zelfs iets heel erg mis is. Of met haar dochter, of met
haarzelf. Haar man, Fox, zegt dat ze het zich verbeeldt. Maar Violet gedraagt zich bij hem anders. En hij kan niet begrijpen
wat Blythe zelf als kind heeft meegemaakt. Niemand kan dat. Blythe wil een goede moeder zijn. Maar wat als dat niet genoeg
is voor Violet? Of voor haar huwelijk? Wat als ze het onheil niet kan zien aankomen? Moeder en dochter. Engel of monster?
We kunnen niet kiezen wie onze kinderen zijn - of wie we zelf zijn... De duw is een verslavende, aangrijpende en
onweerstaanbare roman die alles wat je dacht te weten over het moederschap in twijfel weet te trekken. Het is een boek over
de vraag wat we zijn verschuldigd aan onze kinderen, en hoe het voelt als je als vrouw niet wordt geloofd. Ashley Audrain
(1982) werkte in het verleden als publiciteitsmanager bij Penguin Books Canada. De duw is haar debuutroman en verschijnt in
meer dan dertig landen. Audrain woont met haar man en twee kinderen in Toronto.
Graaf in Moskou Amor Towles 2017-02-14 Dertig jaar huisarrest in een hotel in postrevolutionair Moskou In het
postrevolutionaire Moskou van 1922 wordt de eigenzinnige graaf Alexander Rostov veroordeeld tot een levenslang huisarrest
in het luxueuze Hotel Metropol. Terwijl hij op zijn benauwende zolderkamer zit in plaats van in een weelderige suite,
ontvouwen zich buiten de deuren van het hotel enkele van de meest tumultueuze decennia in de Russische geschiedenis.
Vanaf het moment waarop Rostov de achtjarige Nina Koelikova leert kennen, ontdekt hij dat zijn nieuwe wereld veel minder
beperkt is dan hij in eerste instantie dacht. Ze verkennen samen alle geheime gangen en krochten van het hotel, en er
ontstaat een hechte band.
Let Love Rule Lenny Kravitz 2020-10-06 Let Love Rule is de biografie van de artist himself, Lenny Kravitz, over de eerste 25
jaar van zijn leven. Nederlandse uitgave. Een openhartige, intelligente en grappige biografie. In zijn langverwachte
autobiografie vertelt rockster Lenny Kravitz, zoon van een Joodse vader en een Afro-Amerikaanse moeder hoe hij uitgroeide
van verlegen jongen tot artiest met internationale sterrenstatus. Het boek beschrijft de eerste 25 jaar van zijn leven. Lenny is
zeer openhartig over alle facetten van zijn jonge jaren. Over zijn relatie met zijn ouders, hun scheiding, maar ook over
platenbazen die aanvankelijk geen idee hadden hoe ze hem in de markt moesten zetten (‘Prince meets John Lennon’). Let
Love Rule is een persoonlijke, grappige en ontroerende autobiografie van een van de belangrijkste stemmen in de

hedendaagse muziek. Lenny Kravitz zegt zelf over zijn biografie: 'Deze memoir schrijven was een schitterende ervaring die mij
opnieuw door de eerste 25 jaar van mijn leven leidde, vanaf mijn geboorte tot aan de release van mijn eerste album.
Gedurende die reis, vol avontuur, vond ik mijzelf en mijn stem. Daarbij ervaarde ik dat liefde het pad effende en dat liefde mijn
boodschap zou worden.'
De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo Taylor Jenkins Reid 2020-09-17 De zeven echtgenoten van Evelyn hugo van Taylor
Jenkins Reid is de internationale lezersfavoriet over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende. Over de liefde,
glamour en de prijs van roem. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo van Taylor Jenkins Reid is een internationale
lezersfavoriet, over het leven en de geheimen van een Hollywoodlegende, van de auteur van Daisy Jones & The Six.
Hollywoodfilm-icoon Evelyn Hugo is negenenzeventig als ze besluit om na jaren van stilte eindelijk de waarheid te vertellen
over haar glamoureuze, maar door schandalen geteisterde leven. Wanneer ze hiervoor de onbekende reporter Monique Grant
benadert, is niemand zo verbaasd als Monique zelf. Vastberaden grijpt ze deze kans om naam te maken. In het luxueuze New
Yorkse appartement van Evelyn luistert Monique gefascineerd naar haar verhaal. Over het begin van haar carrière in de jaren
vijftig wanneer ze naar Los Angeles trekt, tot aan haar onverwachte besluit om de spotlights de rug toe te keren in de jaren
tachtig. Evelyn openbaart een leven van nietsontziende ambitie, onverwachte vriendschap, grote liefde en de prijs van roem.
De band tussen de twee vrouwen wordt steeds sterker, en naarmate het verhaal het einde nadert, wordt duidelijk dat Evelyns
leven op tragische en onomkeerbare wijze samenkomt met dat van Monique. De zeven echtgenoten van Evelyn Hugo is een
betoverende reis, van de grandeur van het Hollywood van de jaren zestig tot aan de hedendaagse, harde realiteit, waarin twee
vrouwen worstelen met de onontkoombare gevolgen van gebeurtenissen uit het verleden. Het is een verhaal over
meedogenloze ambitie, onverwachte vriendschap en een grote, verboden liefde, geïnspireerd op de levens van Hollywooddiva’s Elizabeth Taylor en Ava Gardner. 'Een heerlijk boek over een dame wier leven niet zo is gelopen zoals ze had gewild.
Met een heerlijke plottwist. Echt een aanrader.' – LINDA.nl 'Een flinke dosis dramatiek, creativiteit, menselijkheid en voldoende
plotwendingen. Een femme fatale in boekvorm!' – Humo 'Prachtroman.' - Margriet ‘Je pakt het boek op voor de
Hollywoodglamour en je blijft aan het boek gekluisterd door het ontroerende verhaal van een jonge journalist en een ster van
het witte doek.’ – Cosmopolitan ‘Adembenemend, hartverscheurend en vol Old Hollywoodgrandeur; een van de
aantrekkelijkste romans van het jaar.’ – Buzzfeed ‘Een roman die de Marilyn Monroe en Elizabeth Taylor in eenieder van ons
aanspreekt!’ – Kirkus Reviews ‘Als je van glitter en glamour houdt en oud-Hollywood, zit je helemaal goed met dit boek. In De
zeven echtgenoten van Evelyn Hugo lees je over Hollywoodfilm-icoon Evelyn, die inmiddels 79 is.’ - Trendalert
De bleke koning David Foster Wallace 2020-08-06 De werknemers van een belastingkantoor in Peoria, Illinois, komen in
eerste instantie redelijk normaal over op David Wallace. Als tijdelijke kracht maakt hij zijn entree op een moment dat de
directie hun ook het laatste greintje menselijke waardigheid dat het werk te bieden heeft wil afnemen. Wanneer hij zich met de
moed der wanhoop onderdompelt in de geestdodende routine ontdekt hij met welke uitzonderlijke persoonlijkheden hij op
kantoor zit. De bleke koning was nog niet voltooid toen David Foster Wallace overleed. Het is een originele, hilarische en
onverschrokken roman, die belangrijke vragen aansnijdt door middel van krachtige personages. De bleke koning dwingt in alle
opzichten grote bewondering af.
Klara en de Zon Kazuo Ishiguro 2021-03-02 ‘Klara en de Zon’ van Kazuo Ishiguro (winnaar Nobelprijs voor de Literatuur
2017) gaat over Klara, een zogenaamde Kunstmatige Vriendin met een uitstekend waarnemingsvermogen, die vanaf haar
plek in de winkel nauwkeurig het gedrag gadeslaat van de kinderen die binnenkomen om rond te neuzen met hun ouders.
Klara blijft hopen dat een kind haar zal kiezen. Wanneer dat eindelijk gebeurt, en haar bestaan voorgoed lijkt te veranderen,
krijgt ze bij haar vertrek naar haar nieuwe gezin de waarschuwing dat ze niet al te veel waarde moet hechten aan de beloften
van mensen. Maar Klara houdt haar eigen ideeën erop na. ‘Klara en de Zon’ is een adembenemend mooie roman die ons
een blik gunt op onze veranderende wereld door de ogen van een onvergetelijke buitenstaander. Zoals vaker in zijn
vindingrijke, verfijnde, aangrijpende oeuvre onderzoekt Kazuo Ishiguro ook hier wat het betekent om écht van iemand te
houden.
Beet! Kristan Higgins 2014-02-04 Colonel is knap, lief en gezellig. Hij is trouw, sportief, toegewijd en bescheiden. En als hij
niet een hond maar een man zou zijn, zou Maggie Beaumont onmiddellijk met hem trouwen. Helaas: waar ze het met haar
huisdier niet beter had kunnen treffen, wil het met de mannen absoluut niet lukken. Steeds wordt ze verliefd op de verkeerde,
steeds wordt ze teleurgesteld. Wat het nog moeilijker maakt, is dat haar perfecte tweelingzus wel een perfecte man en een
perfecte dochter heeft, en dat haar moeder haar steeds aan dat feit herinnert. Maggie besluit het heft in eigen hand te nemen
en op zoek te gaan. Er moet toch een menselijke Colonel bestaan? Een man die aardig is, die ook naar een gezin verlangt,
die naar haar wil luisteren en zijn gevoelens met haar wil delen? Maar dan wordt ze (heerlijk!) gekust door Malone. Stugge,
zwijgzame, norse Malone. Nee hè, weer de verkeerde?
Ketting van ijzer Cassandra Clare 2022-03-30 Tweede deel van De laatste uren-serie van Cassandra Clare Na Ketting van
goud van Cassandra Clare is er nu Ketting van ijzer: deel 2 van De laatste uren-serie die zich afspeelt in Clares immens
populaire Schaduwjagerswereld. Alles lijkt goed te gaan in Cordelia’s leven: ze is verloofd met James, ze woont in Londen
met haar vrienden en ze ziet haar vader binnenkort weer. Ook heeft ze Cortana, een legendarisch zwaard, in haar bezit. Maar
schijn bedriegt: de verloving is een list, ze kan het zwaard niet aanraken zonder zich te branden en er loopt een
massamoordenaar rond die het gemunt heeft op de Schaduwjagers. Terwijl ze samen met haar vrienden jacht maakt op de
moordenaar, ontdekt Cordelia dat iedereen een geheim met zich meedraagt. Wie kan ze nog vertrouwen? Cassandra Clare is
een van de populairste en best verkopende YA-auteurs ter wereld. Ze brak door met The Mortal Instruments (Kronieken van
de Onderwereld). Wereldwijd zijn er meer dan 50 miljoen exemplaren van haar boeken verkocht. Haar boeken zijn in meer
dan 35 talen vertaald en ook succesvol verfilmd. ‘Een nieuw, spannend verhaal dat niet alleen vertrouwd zal aanvoelen voor

fans van het eerste uur, maar ook nieuwe lezers zal weten te bekoren.' Booklist
Een van ons liegt Karen M. McManus 2017-05-31 Vier studenten, vier geheimen, één moord De zeventienjarige Simon
Kelleher heeft Bayview Highs beruchte roddel-app ontwikkeld. Hij kondigt groots aan dat hij sappige nieuwe verhalen over vier
populaire medescholieren gaat onthullen. Maar dan sterft hij onverwacht voor hun neus. Bronwyn, Cooper, Addy en Nate - het
brein, de atleet, de prinses en de crimineel van de school - zijn het onderwerp van Simons roddels en veranderen in
verdachten zodra bekend wordt dat zijn dood geen ongeluk was. Wie is er te vertrouwen? Wie van hen is schuldig? Ieder van
hen heeft iets te verberen. Ieder van hen zou het gedaan kunnen hebben, om te voorkomen dat de roddels op de app onthuld
zouden worden. En een van hen liegt.
Popular Science 2004-12 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their
world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it better.
Gallant V.E. Schwab 2022-03-01 Voor de lezers van J.R.R. Tolkien, J.K. Rowling en Holly Black Er zijn een paar dingen die
de tienjarige Olivia zeker weet: ze heeft geen familie, geen stem en één groot geheim. Als ze kon praten, zou ze het vooral
willen hebben over de ouders die ze nooit heeft gehad, en hoe ‘anders’ ze zich voelt dan de andere meisjes in het weeshuis.
Maar zelfs mét een stem zou Olivia zwijgen over de schimmen en wezens die alleen zij kan zien. Het enige wat haar leven
draaglijk maakt, is het dagboek van haar verdwenen moeder, Grace. Ze brengt haar dagen door met het ontcijferen van haar
moeders laatste boodschap, maar het lijken wel de woorden van een vrouw die haar grip op de werkelijkheid aan het verliezen
is. De laatste zin luidt: ‘Alles komt goed, Olivia, zolang je maar wegblijft van Gallant.’ Dan ontvangt het weeshuis een brief
van Olivia’s oom, die haar uitnodigt om zich te herenigen met de rest van haar familie op zijn immense landgoed. Het enige
probleem? Het is precies de plek waar haar moeder haar tegen wilde beschermen: Gallant. Maar wat kan er nou zo erg zijn
aan een huis? Natuurlijk zal Olivia gaan, vastbesloten om meer over haar verloren familie en haar moeder te weten te komen.
Maar elke familie heeft een duistere kant; zo ook de bewoners van Gallant. In de pers ‘Het sleept je mee, breekt je hart en
geeft ook hoop. Een betoverend mooi boek!’ Bol.com Lees Magazine ‘Een boek om bij weg te dromen.’ Lonely Planet
Magazine ‘Betoverend, liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude boodschap: heb je naasten lief en geniet van elk
moment.’ ThrillZone.nl
Popular Mechanics 1975-05 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or
the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
De wilde robot Peter Brown 2019-12-05 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.
Popular Science 2005-09 Popular Science gives our readers the information and tools to improve their technology and their
world. The core belief that Popular Science and our readers share: The future is going to be better, and science and
technology are the driving forces that will help make it better.
Wabi sabi Beth Kempton 2018-10-02 Wabi sabi biedt een heel nieuwe kijk op de wereld en je leven, geïnspireerd op
eeuwenoude Japanse wijsheid. Het helpt ons de schoonheid in imperfectie te zien, simpelheid te waarderen en de
vergankelijkheid van het leven te accepteren. De filosofie van wabi sabi is relevanter dan ooit, in een wereld waarin alles draait
om sneller, beter en meer. Wat als we daar nu eens mee zouden stoppen? Dit boek gaat over accepteren en loslaten. Het is
een uitnodiging om de schoonheid te zien in je huidige leven, het te ontdoen van opsmuk en te zien wat er dan tevoorschijn
komt. Wabi sabi helpt je om deze filosofie in elk facet van je leven toe te passen.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor
fans van Percy Jackson en Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een
dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende koffer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor
Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even heel snel gaan geloven in dingen als
tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen wat
er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár
als een bedreiging zien en haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het
Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap
geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Vaarwel spullen Fumio Sasaki 2017-11-30 Fumio Sasaki is eind dertig, single, en werkt als redacteur bij een uitgeverij. Hij
woont in een klein appartement in Tokyo, met drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer. Een paar jaar
geleden realiseerde hij zich dat al zijn materiële bezittingen hem eerder ongelukkig dan blij maakten, en dus besloot hij het
gros van zijn spullen weg te doen. In Vaarwel, dingen verkent Fumio Sasaki de filosofie achter het minimalisme en geeft hij
een aantal eenvoudige regels die je kunnen helpen een simpeler, gelukkiger en waardevoller leven te leiden. Hij vertelt hoe
een minimalistische levensstijl niet alleen je leefruimte en gedachtewereld vergroot, maar uiteindelijk je leven verrijkt.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard

verzeild in de Eerste Wereldoorlog.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21 De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van
een van de grootste mannen van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in
de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door
Mandela.
De Gruffalo / druk 1 Julia Donaldson 2014-06-16 Een muis schrikt zijn belagers af door een afschrikwekkend fantasiedier als
vriend te verzinnen. Hardkartonnen prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 4 jaar.
Rock Art Alix Wood 2019-07-15 Rocks and pebbles are easy to overlook in our world since they're often underfoot, but when
they're transformed into an emoji pendant, tic-tac-toe game, or refrigerator magnet, they become inspiring materials to craft a
variety of attractive and entertaining objects. This exciting collection of projects shows readers how to use rocks they find to
make heartfelt gifts for friends and family. Each clever project is made achievable with accessible directions accompanied by
colorful photographs. Young artists will realize that artistic inspiration is truly all around us.
Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics inspires, instructs and influences readers to help them master the modern
world. Whether it’s practical DIY home-improvement tips, gadgets and digital technology, information on the newest cars or
the latest breakthroughs in science -- PM is the ultimate guide to our high-tech lifestyle.
The Hate U Give Angie Thomas 2017-05-29 Starr Carters beste vriend Khalil wordt doodgeschoten door een politieagent.
Khalil had geen wapen op zak maar was 'vermoedelijk' een drugsdealer. Verslagen door emoties probeert Starr zichzelf te
herpakken in een samenleving vol ongelijkheid. De armoedige buurt waarin ze woont geeft een groot contrast met de school
waar ze elke dag naartoe gaat. Overleven in deze twee werelden wordt steeds lastiger en de waarheid spreken krijgt een hoge
prijs.
Art of Stone Painting F. Sehnaz Bac 2017-01-18 Transform ordinary stones into colorful works of art. Full-color illustrations
accompany step-by-step instructions for creating 30 different themes: trees, flowers, animals, mandalas, geometric patterns,
marine and holiday motifs, more.
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