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Anne Frank Josephine Poole (pseud. van Jane Penelope Josephine Helyar.) 2010 Het leven van Anne Frank vanaf haar geboorte tot het
moment in 1944 dat ze wordt opgehaald uit haar schuilplaats in een achterhuis op een van de Amsterdamse grachten. Prentenboek met
sfeervolle illustraties. Vanaf ca. 9 jaar.
The Life and Times of George Washington and the American Revolution Marissa Kirkman 2016-08 "Describes the life and time of George
Washington and the American Revolution"-Forthcoming Books Rose Arny 2003-04
Antonina's dierentuin Diane Ackerman 2017-04-05 ‘Ik kan me geen beter verhaal of betere verteller inbeelden […] dit boek raakt je in
alles.’ Jonathan Safran Foer Dit jaar wordt het aangrijpende boek Antonina’s dierentuin (The Zookeeper’s Wife) verfilmd door Niki Caro.
Het waargebeurde verhaal gaat over Jan Zabinska en zijn vrouw Antonina, die honderden Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog uit handen
van de nazi’s wisten te houden door tijdelijk onderdak te bieden in verlaten dierenkooien in hun dierentuin. Het vertelt op onnavolgbare
wijze het bewogen verhaal van Antonina, de vrouw van de directeur van de dierentuin in Warschau, en haar gezin. Maar ook dat van de
dieren in de dierentuin, de 'tijdelijke' Joodse bewoners die er zich schuilhielden en van Warschau in een allesverwoestende oorlog. •
Wereldwijd zijn er meer dan 500.000 exemplaren verkocht • Vertaald in 13 landen • Het boek stond 54 weken in The New York Timesbestsellerlijst ‘Ackerman heeft een fascinerend verhaal te vertellen, en dat doet ze met verve […] een van de meest veelbelovende boeken
van dit najaar.’ Washington Post ‘Ackerman schrijft op een prachtige manier schrijnende verhalen.’ New York Daily News ‘Fris en
meeslepend. Ackerman is erin geslaagd een levendig, filmisch geschreven boek te maken.’ San Francisco Chronicle Diane Ackerman is
auteur van verschillende fictie- en non-fictiewerken, zoals de bestseller Reis door het rijk der zinnen. Ze woont in de staat New York.
20.000 mijlen onder zee – oostelijk halfrond Jules Verne 2015-05-30 Jules Verne (1828-1905) is de schepper van een enorm en zeer
veelzijdig oeuvre en een van de meest gelezen auteurs aller tijden. Zijn boeken zijn een meeslepende mengeling van vernuftige fantasie en
wetenschappelijke waarheid, vol ingenieuze vondsten en romantische verwikkelingen. Professor Aronnax, diens knecht Conseil en Ned Land
horen van een monster dat tegen zonsondergang plotseling opduikt en zich te goed doet aan schepen en hun bemanning. Tijdens hun
zoektocht naar het beest komen zij door toeval aan boord van de Nautilus van kapitein Nemo. Aan boord van zijn bijzondere schip maken
zij adembenemende avonturen mee. De bemanning van de Nautilus verzamelt op de zeebodem de geweldige schatten die alleen voor hen
bereikbaar zijn. Dan blijkt dat de raadselachtige kapitein, die zegt dat hij niets meer met de bewoonde wereld te maken wil hebben, deze
rijkdommen in het diepste geheim aan boord brengt.
De ontluistering van Amerika George Packer 2014-05-23 Hoe laat je zien wat er in een land gebeurt? George Packer ging praten met
Amerikanen uit alle geledingen van de samenleving omdat hij wilde weten wat de crisis nou écht betekent. Dus sprak hij met
fabrieksarbeider Tammy Thomas, onvermoeibaar ondernemer Dean Price en Silicon Valley-wonderkind Peter Thiel. Hij vertelt het verhaal
van een conservatieve journalist en van een wereldvermaarde rapper met wie gaat het goed, met wie slecht? Het resultaat is een portret van
een verscheurd land. De ontluistering van Amerika is dertig jaar recente geschiedenis die leest als een road novel. Packer registreert slechts,
hij oordeelt niet. Zijn onderneming is monumentaal en hij slaagt op grootse wijze. De ontluistering van Amerika is een authentiek, poëtisch,
warm en pijnlijk raak portret van een uitzonderlijk land.
George Washington Caroline Crosson Gilpin 2014 Chronicles the life of the first U.S. president, who was a commander of the American
forces during the American Revolution.
National Geographic Readers: Martin Luther King, Jr. Kitson Jazynka 2012-12-26 The most effective method used to influence
children to read is to incorporate the information that interests them the most. National Geographic Readers are educational, high-interest,
and comprehensive for children. In this title, readers will learn about the fascinating life and legacy civil rights leader Dr. Martin Luther
King, Jr. In this level three biography, difficult concepts are made understandable and transitioned into a more approachable manner. This
includes the use of sidebars, timetables, diagrams and fun facts to hold the interest of the young reader. The colorful design and educational
illustrations round out this text as an exemplary book for their young minds to explore. National Geographic supports K-12 educators with
ELA Common Core Resources. Visit www.natgeoed.org/commoncore for more information.
Deze waarheden Jill Lepore 2020-06-30 Deze waarheden is de briljante weerslag van de bewogen geschiedenis van de Verenigde Staten. In
fonkelend proza beschrijft Jill Lepore de worsteling van Amerika met haar eigen historie en met de fundamentele waarheden waarop zij als
natie is gebouwd: gelijkheid van alle mensen, soevereiniteit, en het recht op leven, vrijheid en het streven naar geluk. Dit boek voorziet die
worsteling van historische context. Een erudiete, messcherpe analyse van de Amerikaanse politiek, het recht, de journalistiek, de
technologie, de erfenis van de slavernij, de blijvende ongelijkheid. Bekende en onbekende Amerikanen bevolken het relaas: presidenten en

schurken, rijken en armoedzaaiers, wetenschappers en kunstenaars – en dragen bij aan Lepore’s meeslepende verhaal.
National Geographic Readers: George Washington Carver Kitson Jazynka 2016-01-12 Take a bite into the fascinating history of peanut
butter and the man who invented it. Through leveled text and engaging photos, kids meet George Washington Carver and learn about his
important work with peanuts and other plants. This level 1 reader is carefully leveled for an early independent reading or read aloud
experience, perfect to encourage the scientists and explorers of tomorrow!
Helen Keller Kitson Jazynka 2017 Describes the life of the celebrated author and activist for people with disabilities, chronicling her
achievements and the challenges she faced along the way.
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te verliezen Cerys is
veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste koning een deal maakte
met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd het bos donker, vervloekt en
verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys
een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee
geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt
gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige
metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het
Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden
onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
Op eigen wieken Louisa May Alcott 2018-12-19 Op eigen wieken is het vervolg op Louisa May Alcotts meesterwerk Little Women, in het
Nederlands uitgegeven als Onder moeders vleugels. In dat boek volgen we de zussen Alcott, die losjes zijn gebaseerd op de schrijfster zelf en
haar drie zussen. In Op eigen wieken zijn de jonge zussen uit het eerste deel opgegroeid. De kwesties waar ze mee worstelen hebben nu een
ander karakter dan in hun kindertijd, en elk op hun eigen manier gaan de zussen om met het vinden van werk, een partner en het krijgen van
kinderen. Na Op eigen wieken volgen nog twee delen over de levens van de familie Alcott. Het verhaal is vele malen verfilmd en op de
planken gebracht. Louisa May Alcott (1832-1888) schreef ook voor volwassenen, maar had vooral veel succes als schrijfster van
kinderboeken. Haar bekendste werk is Little Women, een autobiografische roman die nog twee vervolgboeken kreeg, en talloze malen
bewerkt is tot toneelstukken en films. Alcott was ook politiek zeer actief en maakte zich onder andere sterk voor vrouwenrechten en
afschaffing van de slavernij.
National Geographic Readers: Rosa Parks Kitson Jazynka 2015-08-04 Find out about the life of Rosa Parks and how her actions in
Montgomery, Alabama, in 1955 helped end racial segregation in America. This book follows the same standards as other National
Geographic Readers with the same careful text, brilliant photographs, and fun approach that kids love. The life story of Rosa Parks has
enduring lessons to teach us and this biography should appeal to kids, parents, and teachers.
National Geographic Readers: George Washington Caroline Crosson Gilpin 2014-01-07 Learn all about George Washington, one of the most
important figures in American history, in this colorful, inviting, and entertaining biography. This carefully leveled reader is written in an easyto-grasp style to encourage the historians of tomorrow! National Geographic supports K-12 educators with ELA Common Core Resources.
Visit www.natgeoed.org/commoncore for more information.
National Geographic Readers: Helen Keller (Level 2) Kitson Jazynka 2017-01-17 Readers will be inspired by the amazing story of Helen
Keller in this informative biography. They will learn all about her life, her achievements, and the challenges she faced along the way. The
Level 2 text provides accessible, yet wide-ranging, information for independent readers. From the Trade Paperback edition.
National Geographic Readers: Cats (Level 1 Co-reader) Joan Marie Galat 2017-09-19 Adult and child readers will learn all about cats
together in this new co-reader from National Geographic Kids! From house cats to big cats, readers will learn all about their favorite furry
felines. Co-readers are designed to be read aloud together, with one page for the child who is learning to read and the adjacent page for a
parent, caregiver, older sibling, buddy, or other more fluent reader.
De werkelijkheid is niet wat ze lijkt C. Rovelli 2017-08-14 Hoe moeten geïnteresseerde lezers nog iets begrijpen van alle recente ideeën
over de kosmos? In zijn boek legt Rovelli het nu aan een breder publiek uit. Zo laat hij zien hoe vaak oude conceptenen ideeën telkens weer
opduiken. En misschien onbedoeld: ook hoezeer de natuurkunde zelf evolueert.
Arlo Finch 2 - Het Meer van de Maan John August 2019-10-07 In dit tweede deel gaan Arlo en de Rangers op zoek naar een eeuwenoud
monster dat zich in het Meer van de Maan verschuilt. Ook vinden ze sporen van de lang geleden verdwenen Gele Patrouille... Neem een duik
in Het Meer van de Maan, John Augusts vervolg op De Vuurvallei in de superspannende Arlo Finch-serie. Voor Arlo Finch en de Rangers
van Pine Mountain is zomerkamp meer dan alleen maar kanoën en kamperen. Het is dé kans om onderzoek te doen naar een eeuwenoud
monster dat zich in het Meer van de Maan verscholen houdt. Maar al voor ze beginnen aan hun zoektocht naar het monster stuiten Arlo en
zijn beste vrienden Indra en Wu op iets anders: ze vinden sporen die verband lijken te houden met de verdwenen Gele Patrouille. Terwijl ze
verder speuren, doet Arlo een schokkende ontdekking over zijn familie... ‘Een betoverend avontuur vol magie, monsters en vreemde wezens.’
Coolesuggesties.nl
National Geographic Readers: Abraham Lincoln Caroline Crosson Gilpin 2012-12-26 The most effective method used to influence children
to read is to incorporate the information that interests them the most. National Geographic Readers are educational, high-interest, and
comprehensive for children. In this title, readers will learn about the fascinating life and legacy of our 16th President of the United States,
Abraham Lincoln and his historic decision to abolish slavery. Readers will also learn why this decision impacted the United States, as well as
the extent of Lincoln's impact as a fearless leader of the Civil War. In this level two biography, difficult concepts are made understandable
and transitioned into a more approachable manner. This includes the use of sidebars, timetables, diagrams and fun facts to hold the interest
of the young reader. The colorful design and educational illustrations round out this text as an exemplary book for their young minds to
explore. National Geographic supports K-12 educators with ELA Common Core Resources. Visit www.natgeoed.org/commoncore for more
information. From the Trade Paperback edition.

National Geographic Readers: Alexander Graham Bell Barbara Kramer 2015-01-06 Say hello to the inventor of the telephone—and so much
more! Through leveled text and engaging photos, kids meet Alexander Graham Bell and learn about his important invention as well as his
role in the founding of the National Geographic Society. This level 2 text provides easy-to-access information perfect for independent
readers. From the Trade Paperback edition.
Ember en de ijsdraken Heather Fawcett 2020-03-31 Ember ziet eruit als meisje, maar is eigenlijk een vuurdraak. Als ze naar Antarctica
vlucht, ontdekt ze de jacht op ijsdraken en zet ze alles op alles om de ijsdraken te redden. Ember en de ijsdraken van Heather Fawcett is een
spannende fantasy voor lezers vanaf 10 jaar vol draken, magie en avontuur. Ember komt voortdurend in de problemen. Niet handig, als je
eruitziet als meisje maar je eigenlijk een vuurdraak bent en iedereen je wil doden. Ze vlucht van het drukke Londen naar Antarctica, maar
daar ontdekt Ember de jacht op ijsdraken, en stort ze zich nog dieper in de problemen. Want de ijsdraken moeten gered, al kost het haar
haar eigen leven. Dit is magie. Dit is avontuur. Dit is dierenliefde. Dit is fantasy met een actuele twist: kom niet aan onze natuur. Met
pratende kat en humeurige deurklink.
Het boek van vreugde Douglas Abrams 2016-09-21 ***Genomineerd voor de Hebban Awards 2017 in de categorie Beste Non-fictie.***De
Dalai Lama en Desmond Tutu hebben beiden veel tegenslagen moeten overwinnen. Ondanks hun ontberingen - of zoals ze zelf zeggen
dankzij hun ontberingen - behoren ze tot de vrolijkste mensen ter wereld.Ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de Dalai Lama reisde
Desmond Tutu naar Dharamsala om samen HET BOEK VAN VREUGDE te maken als cadeau voor iedereen. Tijdens deze bijzondere week
toonden ze met hun eigen uitbundigheid, compassie en humor hoe vreugde kan groeien van een voorbijgaande emotie tot een blijvende,
solide levenshouding.Douglas Abrams was bij de gesprekken aanwezig en verwerkte ze tot dit boek. Een boek waar je blij van wordt, alleen
al vanwege de liefdevolle manier waarop deze oude wijze mannen met elkaar omgaan, de levensvreugde en speelsheid die ze delen en de
respectvolle manier waarop ze hun verschil van inzicht bespreken, want de boeddhistische en de christelijke traditie hebben naast veel
overeenkomsten ook duidelijke verschillen. Het is mooi om te lezen hoe onbelangrijk die verschillen worden, want hun kernboodschap is
dezelfde: vreugdevol leven bereik je door anderen vreugde te brengen.
Martin Luther King, Jr. Kitson Jazynka 2012 Introduces the life and legacy of civil rights leader Dr. Martin Luther King, Jr.
Best Books for Children Catherine Barr 2006 Offers reviews and recommendations of over 25,000 titles for children, and includes brief
annotations, bibliographic data, and review citations.
National Geographic Readers: Animals That Change Color (L2) Libby Romero 2020-01-07 What do chameleons, octopuses, and arctic
foxes all have in common? They change color! Meet amazing animals that alter their appearances in this Level 2 reader. Packed with
beautiful and engaging photos, this new leveled reader dives into the amazing world of animals that change their appearance based on
environment, the need to blend in to hunt or stay safe, and even their mood! Kids will learn all about the how and why of these amazing
animal transformations. National Geographic Readers' combination of expert-vetted text, brilliant images, and a fun approach to reading
have proved to be a winning formula with kids, parents, and educators. Level 2 text provides accessible, yet wide-ranging information for
kids ready to read on their own, perfect to encourage the scientists and explorers of tomorrow!
Children's Books in Print, 2007 2006
The First Continental Congress Marylou Morano Kjelle 2019-09-04 Tells the story of the convention, including events that led up to the
First Continental Congress.
Best Books for Children, Preschool Through Grade 6 2006
Niemandsjongen Katherine Marsh 2018-10-05 Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige
Syrische vluchteling die bevriend raakt met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het
basisonderwijs. Niemandsjongen van Katherine Marsh is het aangrijpende verhaal over een 14-jarige Syrische vluchteling die bevriend raakt
met een rijke Amerikaanse jongen. Een must read voor alle kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs. De 14-jarige Ahmed houdt
zich verborgen in een wijnkelder van een groot huis. Daar probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat te overleven. Samen met zijn vader
ontvluchtte hij de oorlog in Syrië. Maar tijdens de gevaarlijke overtocht naar Europa ging zijn vader dood, en nu is Ahmed alleen in een
grote stad waar niemand hem wil. Dan ontmoet hij Max, een 13-jarige jongen die in het grote huis woont en heimwee heeft naar zijn
thuisland Amerika. De twee jongens ontdekken wat het betekent om moedig te zijn en hoe hoop je toekomst kan veranderen... Een actueel
verhaal over moed en vriendschap, waarin subtiel een link wordt gelegd met de ondergedoken Joden in de Tweede Wereldoorlog.
Indringende jeugdroman over een 14-jarige Syrische vluchteling geschreven door journalist en auteur Katherine Marsh.
Ze noemden me duivelskind Michaela DePrince 2014-09-16 Michaela DePrince werd in 1995 geboren in het door een bloedige
burgeroorlog geteisterde Sierra Leone. Als haar vader door rebellen wordt vermoord en haar moeder aan ondervoeding sterft, wordt
Michaela in een weeshuis geplaatst. Daar noemen ze haar duivelskind door de witte vlekken op haar huid. Ze wordt verwaarloosd en
mishandeld, totdat een Amerikaans echtpaar haar op vierjarige leeftijd adopteert. Michaela blijkt maar één wens te hebben: ballerina
worden. Haar adoptieouders stimuleren haar liefde voor ballet en laten haar les nemen. Michaela blijkt een natuurtalent en vecht zich in de
harde en door vooroordelen gekenmerkte wereld van ballet een weg naar de top. Ze noemden me duivelskind vertelt op indrukwekkende
wijze hoe Michaela DePrince uitgroeit van oorlogswees tot beroemd ballerina. 'Een van de meest inspirerende boeken die ik las dit jaar.'
Twan Huys 'Een bitterzoet verhaal, waar mijn hart van opleeft en tegelijkertijd van breekt.' Daphne Deckers 'Wat een getalenteerde,
gedreven en prachtige jonge vrouw. En wat een schitterend verhaal. Net een sprookje. Ongelooflijk!' Magali Messac, ballerina en Michaela's
grote voorbeeld
De Geschiedenis van het Grieksche Volk Eva March Tappan 2015-10-12 Zoo ontwikkelde zich het ééne verhaal uit het andere, zoodat men
zich er over moet verbazen, dat de vertellers ooit tot een einde kwamen. Als de Grieksche jongens en meisjes vroegen, wie de dikke muren
gemaakt hadden, die reeds in die tijden eeuwen oud waren en uit reusachtige steenen waren samengesteld, luidde het antwoord: “de
Cyclopen”; en dan volgde er een onafgebroken reeks van verhalen over die wonderlijke éénoogige reuzen. “Maar waar komen wij zelf van
daan?” vroeg een kind wel eens, en dan werd ook daarover een merkwaardig verhaal medegedeeld. “In vroegere dagen was het volk op aarde
zeer misdadig,” zoo luidde het verhaal, “en daarom zond Zeus een ontzaglijken vloed, om hen te verdelgen. Alleen Deucalion en zijn vrouw

Pyrrha waren deugdzaam, en daarom beloofde Zeus, dat zij gered zouden worden. Nadat de vloed verdwenen was en alle andere stervelingen
waren verdronken, waren Deucalion en Pyrrha eenzaam achtergebleven. “Laat ons de goden bidden, om menschen op aarde te zenden,” zoo
spraken zij; en zij gingen op weg naar een tempel, die nog was blijven staan. Er was geen priester meer, geen vuur brandde meer op het
altaar, en de grond was bedekt met modder en steenen en met afval, dat door den vloed was binnengespoeld. Door die hindernissen heen
drongen Deucalion en Pyrrha voort naar het altaar en baden, dat de aarde weder mocht worden bevolkt. Zij kregen het volgende antwoord:
“Vertrekt van den tempel en werpt de beenderen uwer moeder achter u weg.” “De overblijfselen van onze ouders ontheiligen!” riep Pyrrha
vol ontzetting uit: “laten wij liever eeuwig alleen blijven dan dat te doen.” Deucalion bewaarde het stilzwijgen, maar ten slotte zeide hij, in
nadenken verzonken: “De aarde is ons aller moeder, en de steenen zouden de beenderen der aarde kunnen worden genoemd. Ik geloof, dat
het bevel beteekent, dat wij steenen moeten oprapen en achter onze hoofden moeten werpen. In ieder geval kunnen wij het beproeven en
zien wat er zal gebeuren.” Zoo deden zij, en spoedig waren zij niet langer alleen, immers uit iederen steen, die door Deucalion geworpen
werd, ontstond een man, en uit iederen steen, door Pyrrha geworpen, ontstond een vrouw. Een der zonen van het echtpaar heette Hellen, en
wij, Hellenen, stammen allen van hem af. Hellen had twee zonen en twee kleinzonen. De namen der zonen waren Aeolus en Dorus, die der
kleinzonen waren Ion en Achaeus. Dit is de reden, dat wij Hellenen uit vier verschillende volksstammen bestaan—de Aeoliërs, Doriërs,
Joniërs en Achaeërs. De andere volkeren zijn barbaren; hun geheele taal is “baba”, en niemand kan hen verstaan.”
National Geographic Readers: Sacagawea Kitson Jazynka 2015-01-06 Explore one of the most recognized figures in American history with
this biography of Sacagawea. Kids will learn about her crucial role in the Lewis and Clark expedition and her influential legacy. The level 3
text provides accessible, yet wide-ranging, information for independent readers.
Familieziek Adriaan van Dis 2009-10-31 Onder dreiging van de Koude Oorlog wordt een jongen voor de toekomst klaargestoomd. Hij
moet zich leren weren in een kwade wereld, en de Bom tikt, ook in huis De opvoeder meneer Java is een door de oorlog beschadigde man
die zijn zoon steeds meer bij zijn waanwereld betrekt. De jongen is de stille getuige, die alles ziet en niets vergeet. De waanzin raast door het
huis en zijn moeder en zusters vormen een sceptisch koor dat commentaar levert op de gebeurtenissen. Evenals in Nathan Sid en Indische
duinen treedt in Familieziek een uit de koloniën afkomstig gezin op, dat een nieuw bestaan in Nederland probeert op te bouwen. Maar dit
keer krijgt het persoonlijke verhaal van aanpassing en heimwee een haast mythisch karakter. De handeling verplaatst zich van een dorp aan
zee naar een inrichting en de angst voor de toekomst neemt absurde vormen aan. Zo verhaalt Adriaan van Dis in Familieziek het verhaal van
een jongen die zich losmaakt uit de greep van zijn ouders en desondanks door de vloek van hun verleden wordt aangetast. '
Abraham Lincoln Caroline Gilpin 2012 An introduction to the 16th president's life and legacy includes discussions of his Civil War
leadership and historic decision to abolish slavery, in a leveled reader that presents difficult historical concepts in an accessible manner to
developing readers and provides engaging sidebars, timetables, fun facts and diagrams to keep them engaged. Simultaneous.
National Geographic Readers: Frederick Douglass (Level 2) Barbara Kramer 2017-01-17 Discover the world of one of America's most
celebrated abolitionists, writers, and orators in this inspirational biography of Frederick Douglass. Kids will learn about his life,
achievements, and the challenges he faced along the way. The Level 2 text provides accessible, yet wide-ranging, information for
independent readers.
Nathan's vlucht John Gilstrap 1998 Nadat een 12-jarige jongen uit zelfverdediging een bewaker in de jeugdgevangenis heeft neergestoken,
wordt hij op zijn vlucht gevolgd door de politie en een huurmoordenaar.
Zeven korte beschouwingen over natuurkunde Carlo Rovelli 2016-01-15 Ons verlangen om te willen weten is oneindig: wat is de
oorsprong van het heelal, wat is tijd, wat zijn zwarte gaten, hoe zit de kosmos in elkaar? Deze vragen vormen het uitgangspunt van Carlo
Rovelli’s Zeven korte beschouwingen over natuurkunde. In dit overzichtelijke boek behandelt hij de belangrijkste ontwikkelingen in de
twintigste-eeuwse natuurkunde. Zo bespreekt hij Einsteins relativiteitstheorie, de kwantummechanica en zwarte gaten, de architectuur van
het heelal en andere brandende kwesties met betrekking tot de fysische wereld. Carlo Rovelli (1956) is een gerenommeerd Italiaans
natuurkundige en schrijver. Hij is een autoriteit op het gebied van de kwantumgravitatie _ een belangrijk onderwerp in de natuurkunde van
dit moment. Rovelli is verbonden aan het Centrum voor theoretische natuurkunde van de Universiteit van Aix-Marseille. Van Zeven korte
beschouwingen over natuurkunde zijn in Italië al meer dan 200.000 exemplaren verkocht. ‘Door Carlo Rovelli’s Zeven korte beschouwingen
over natuurkunde zijn de relativiteitstheorie en de kwantumfysica veranderd in bestsellermateriaal.’ La Repubblica ‘Natuurkunde wordt altijd
al gepopulariseerd, maar professor Rovelli’s boek doet meer: zijn stijl onderscheidt zich doordat die zowel authentiek als aantrekkelijk is, en
hij behandelt vraagstukken die zijn lezers werkelijk interesseren.’ Corriere della Sera ‘Net zo ongecompliceerd als de titel impliceert.’ The
Guardian
Verdraaid Steve Cavanagh 2020-02-18 In elke moord schuilt een goed verhaal. De nieuwe thriller van de schrijver van Dertien, thrillertalent
Steve Cavanagh. JT LeBeau is een succesvolle thrillerschrijver met geweldige verkoopcijfers. Alleen weet niemand wie hij is, ondanks
talloze pogingen om zijn identiteit te achterhalen; door de media, uitgevers en anderen. LeBeau is beroemd en berucht om zijn moorddadig
goede plotwendingen die niemand ooit ziet aankomen. Maria denkt te weten wie LeBeau is, maar ze is gewaarschuwd, net als de lezer.
Voordat je dit boek gaat lezen, wil LeBeau dat je drie dingen weet: 1. De politie wil me aanklagen voor moord. 2. Niemand weet wie ik ben.
Of hoe ik het heb gedaan. 3. Als je denkt dat je weet wie ik ben, kom ik hierna achter jou aan. Als je dit boek uit hebt, dan weet je: de
waarheid is verdraaid...
De veer van de valk Trudi Trueit 2019
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