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Ali: Een leven Jonathan Eig 2018-02-02 Hij was
de meest gevatte, de knapste, de sterkste, de
moedigste en bovenal The Greatest. Deze eerste
allesomvattende biograﬁe geeft een radicaal
nieuw inzicht in de complexe man die Ali was.
Meer dan 500 interviews, duizenden nieuwe (FBI)
documenten en audiotapes vormen samen het
verhaal van de bokser zoals nooit eerder is
gebeurd. Het verhaal van een man met
gebreken, vol onzekerheid maar onwaarschijnlijk
moedig.
Onverzameld werk B.J. Novak 2014-02-26 Komiek
en schrijver van de Amerikaanse editie van The
Oﬃce B.J. Novak heeft een onnavolgbaar
verteltalent. Subtiel en met een feilloos gevoel
voor timing ﬁleert hij de absurditeiten van het
moderne leven in deze razendsnelle afwisseling
van korte verhalen en komische sketches. In
‘Revanche’ lezen we hoe de haas in een diepe
depressie raakt nadat de schildpad hem heeft
verslagen. Hij zoekt en verliest zichzelf in eten,
drank, religie, yoga en vrijwilligerswerk en
concludeert dat er maar één manier is om
eroverheen te komen: revanche. En in ‘De man
die de kalender uitvond’besluit een
middeleeuwer dat hij er genoeg van heeft om de
dagen aan te duiden als ‘Dag na Bewolkte Dag’:
hij maakt een kalender. Op de dag die hij 14
februari noemt krijgt hij ruzie met zijn vriendin.
Geïnspireerd door schrijvers als Woody Allen en
Joshua Ferris, schreef B.J. Novak een bundel
grillige, ontroerende en geestige verhalen, elk
met een frisse, onconventionele blik op de wereld
om ons heen.
Groote verwachtingen Charles John Huﬀam
Dickens 1867
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Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ikﬁguur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht
en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste
Wereldoorlog.
World of Reading: Mother Bruce Bruce's Big Fun
Day Ryan T. Higgins 2019-06-25 Nibbs the mouse
wants to give Bruce a BIG FUN DAY! But Bruce
does not like BIG FUN DAYS. Not one bit. This
brand new tale captures the humor of the Mother
Bruce picturebook series while helping children
transition from listening to books read aloud to
reading a story themselves!
Hotel Bruce Ryan T. Higgins 2016-10-18 When
Bruce gets home from a southern migration trip
with his goslings, he is tired. He is grumpy. And
he is deﬁnitely not in the mood to share his home
with the trio of mice who have turned his den
into a hotel. There's a possum pillow ﬁght
wreaking havoc in one room, a fox luring guests
into a stew in the kitchen, and a snuggly crew of
critters hogging the bed. Bruce growls and
grumbles and tries to throw them all out, but the
entrepreneurial mice just can't take a hint. Bruce
is in a little over his head, especially once the
goslings join the staﬀ. Will this grumpy bear ever
get his quiet, peaceful den back to himself?
Praise for Mother Bruce: *"[W]ry text and
marvelously detailed pictures juxtapose
uproariously. . .Visually beautiful, clever, edgy,
and very funny." -Kirkus, starred review *"Ryan T.
Higgins's illustrations are extraordinary. . . . [A]
hilarious, artful picture book with a nod to foodies
great and small" --Shelf Awareness, starred
review Kids Indie Next List, Top Ten
De gele hond Martin Amis 2012-11-26 De gele
hond is Martin Amis' eerste roman sinds De
informatie. Deze groteske komedie speelt zich af
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in een decor en een wereld die nadrukkelijk
gekleurd zijn door de gebeurtenissen op 11
september 2001, zonder dat De gele hond een
politiek boek wordt. Amis is meer geïnteresseerd
in mensen en de manier waarop ze met elkaar
omgaan. In zijn verhaal lopen veel opmerkelijke
gevallen rond: een halfmislukte riooljournalist en
zijn louter in sms-taal communicerende vrouw,
een pornotycoon en een geperverteerd
koningshuis waarvan de koning een Aziatische
minnares, een chantabele dochter en een
ﬂamboyante adviseur heeft (bijnaam: Bugger).
En dan is er de tragische hoofdpersoon, Xan Meo,
de acteur die ook schrijver wil worden; een
vriendelijke man die na een vechtpartij in de
kroeg echter verandert in zijn tegendeel. Zelfs
zijn vierjarig dochtertje is dan niet meer veilig
voor de voormalige modelvader. Deze
verzameling opmerkelijke personages wordt in
toom gehouden door Amis' indrukwekkende
verteltalent. De gele hond is een stilistisch
spektakelstuk, een even donkere als geestige
roman.
A to Zoo: Subject Access to Children's
Picture Books, 10th Edition Rebecca L.
Thomas 2018-06-21 Whether used for thematic
story times, program and curriculum planning,
readers' advisory, or collection development, this
updated edition of the well-known companion
makes ﬁnding the right picture books for your
library a breeze. • Oﬀers easy subject access to
children's picture books • Features a userfriendly organization • Provides in-depth indexing
and full bibliographic detail
Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs
al ben je oud en wijs Katherine Rundell
2020-06-12 Prikkelende essay van Katherine
Rundell over het belang van het lezen van
kinderboeken. Met een voorwoord van
Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel In
Waarom je kinderboeken moet lezen, zelfs al ben
je oud en wijs vertelt Katherine Rundell (De
ontdekkingsreiziger en Feo en de wolven)
waarom kinderboeken zo belangrijk zijn. Een
must-read! Katherine Rundell is op dit moment
een van de belangrijkste kinderboekenauteurs
van het Verenigd Koninkrijk. In haar prikkelende
essay toont ze aan waarom je kinderboeken niet
de rug moet toekeren als je eenmaal volwassen
bent, en dat het lezen van kinderboeken je
wereld alleen maar vergroot. Met een voorwoord
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van Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel.
‘Rundell is ongelooﬂijk overtuigend en herinnert
je aan het wonder en de opwinding van het
lezen, ontdekken en leren. Op briljante, felle
wijze bepleit ze haar zaak; haar taalgebruik en
metaforen zijn opwindend en fascinerend, en
zeer leerzaam. Een waar genot om te lezen.’
Financial Times
We Will Rock Our Classmates Ryan T. Higgins
2020-07-07 As the only T. rex in her school,
Penelope is often overlooked but when she loses
her conﬁdence after signing up for the school
talent show, her father and some friends help her
ﬁnd her courage.
Born to run Bruce Springsteen 2016-09-28
‘Ideale rockautobiograﬁe’ - Het Parool De
afgelopen zes jaar heeft Springsteen in stilte en
vol overgave zijn levensverhaal opgeschreven.
De magie die zijn songteksten zo bijzonder
maakt, spat van elke pagina van dit boek af. Met
ontwapenende openhartigheid vertelt hij voor het
eerst over de persoonlijke problemen die zijn
beste werk hebben geïnspireerd. ‘Springsteen wil
vooral een eerlijk verhaal vertellen. Net als bij
zijn beste concerten heb je aan het eind het
gevoel dat hij alles heeft gegeven.’ – The New
York Times
World of Reading: Mother Bruce Ballet
Bruce Ryan Higgins 2022-07-05 Bruce, the evergrumpy bear, helps the geese prepare for ballet
in this book perfect for readers who are ready to
stretch their wings. The geese want to do ballet!
But ﬁrst they will need a lot of gear. They will
need Bruce's help to get it. Do Bruce and the
geese have what it takes to get ready for ballet?
Ryan Higgins's trademark humor, distinctive art,
and lovable characters capture the spirit of the
Mother Bruce picture book series while helping
young readers move from listening to read
alouds to reading on their own.
Vijftig tinten grijs E.L. James 2012-05-24
Wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren
verkocht Wanneer literatuurstudente Anastasia
Steele de jonge ondernemer Christian Grey moet
interviewen, ziet ze een mooie, intelligente en
intimiderende man. De onbevangen, onschuldige
Ana realiseert zich tot haar grote schok dat ze
hem wil en dat ze zich ondanks zijn ongrijpbare
terughoudendheid wanhopig tot hem
aangetrokken voelt. Niet in staat om Anas pure
schoonheid, humor en onafhankelijke geest te
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weerstaan, geeft Grey toe dat hij ook naar haar
verlangt - maar wel op zijn eigen voorwaarden.
Gechoqueerd maar ook gefascineerd door Greys
opmerkelijke erotische voorkeuren, is Ana in
eerste instantie terughoudend. Hoewel alle
ingrediënten voor een succesvol leven - zijn
internationale bedrijven, zijn enorme kapitaal,
zijn liefhebbende familie - aanwezig zijn, is Grey
een man die gekweld wordt door demonen en die
wordt opgeslokt door zijn dwingende behoefte
aan controle. Terwijl het duo aan een gewaagde,
hartstochtelijk fysieke aﬀaire begint, ontdekt Ana
de geheimen van Christian Grey, en verkent ze
haar eigen duistere verlangens.
www.uitgeverijprometheus.nl
www.ﬁftyshadesofgrey-ﬁlm.nl
www.eljamesauthor.com Motion Picture Artwork
(c) Universal Studios. All Rights Reserved.
Peek-A-Bruce Ryan T. Higgins 2019-07-23 Bruce's
goslings want to play with him. But where could
that bear be? This original board book in the
best-selling Mother Bruce series will delight
young fans of seek-and-ﬁnd activities as they
hunt for Bruce on every spread. Just right for our
littlest readers, this book is sure to bring a smile
to even the grumpiest face.
Hotel Bruce Ryan T. Higgins 2018-05-08 When
Bruce gets home from a southern migration trip
with his goslings, he is tired. He is grumpy. And
he is deﬁnitely not in the mood to share his home
with the trio of mice who have turned his den
into a hotel. There's a possum pillow ﬁght
wreaking havoc in one room, a fox luring guests
into a stew in the kitchen, and a snuggly crew of
critters hogging the bed. Bruce growls and
grumbles and tries to throw them all out, but the
entrepreneurial mice just can't take a hint. Bruce
is in a little over his head, especially once the
goslings join the staﬀ. Will this grumpy bear ever
get his quiet, peaceful den back to himself?
Praise for Mother Bruce: *"[W]ry text and
marvelously detailed pictures juxtapose
uproariously. . .Visually beautiful, clever, edgy,
and very funny." — Kirkus, starred review *"Ryan
T. Higgins's illustrations are extraordinary. . . . [A]
hilarious, artful picture book with a nod to foodies
great and small" -- Shelf Awareness, starred
review Kids Indie Next List, Top Ten
I Am Ozzy Ozzy Osbourne 2017-12-06 Is er ooit
een ongewoner rocksterverhaal geweest dan dat
van Ozzy Osbourne? Hij groeide op in een arm
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gezin en sliep met zijn hele familie in één kamer.
Muziek was zijn redding en met zijn band Black
Sabbath veranderde de muziekscene voorgoed.
Maar met rock-'n-roll kwamen ook de
onvermijdelijke seks en drugs en Ozzy wende
snel aan een levensstijl vol verdovende
middelen.
The Ramped-Up Read Aloud Maria Walther
2018-06-22 In this remarkable resource, Maria
Walther shares two-page read-aloud experiences
for 101 picture books that tune you into what to
notice, say, and wonder in order to bolster
students’ literacy exponentially. A ﬁrst-grade
teacher for decades, Maria is a master of
“strategic savoring.” Her lesson design eﬃciently
sparks instructional conversations around each
book’s cover illustration, enriching vocabulary
words, literary language, and the ideas and
themes vital to young learners. Teachers,
schools, and districts looking to energize your
core reading and writing program, search no
further: The Ramped-Up Read Aloud delivers a
formula for literacy development and a
springboard to joy in equal parts.
De parade Dave Eggers 2019-03-19 In een
naamloos land wordt na een decennium oorlog
een nieuwe weg aangelegd die de twee helften
van het land met elkaar verbindt. Twee
buitenlandse aannemers zijn verantwoordelijk
voor de voltooiing ervan. Terwijl de een
avontuurlijk is, het nachtleven en de mensen wil
ervaren, wil de ander het liefst zo snel mogelijk
terug naar huis. Gaandeweg worden de beide
mannen geconfronteerd met de absurditeit van
hun werkzaamheden en de verregaande
gevolgen die hun aanwezigheid in het land heeft.
1 Grumpy Bruce Ryan T. Higgins 2018-10-09 1
grumpy bear2 uninvited skunks3 mice throwing a
party . . . and it only gets worse from there. Longsuﬀering Bruce once again contends with an
increasingly crowded household, this time in an
original board book where young ones can count
the never-ending party guests. Full of fun
characters and humor, 1 Grumpy Bruce is just
right for our littlest readers.
BE QUIET! Ryan T. Higgins 2017-04-04 All Rupert
the mouse wants is to star in a beautiful,
wordless picturebook. One that's visually
stimulating! With scenic pictures! And style! He
has plenty of ideas about what makes a great
book, but his friends just WON'T. STOP. TALKING.
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Children and adults alike will chuckle at this
comedic take on bookmaking from acclaimed
author-illustrator Ryan T. Higgins. Praise for
Mother Bruce E. B. White Read-Aloud Award Ezra
Jack Keats New Illustrator Honor * "[W]ry text and
marvelously detailed pictures juxtapose
uproariously. . .Visually beautiful, clever, edgy,
and very funny." -Kirkus, starred review * "Ryan
T. Higgins's illustrations are extraordinary. . . . [A]
hilarious, artful picture book with a nod to foodies
great and small." -Shelf Awareness, starred
review
Hotel Lonely Hearts Heather O'Neill 2019-05-07
Een prachtige, poëtische roman – een modern,
origineel sprookje Montreal, 1914. Twee baby’s
worden midden in de winter achtergelaten in een
weeshuis. Allebei blijken ze uitzonderlijke
talenten te bezitten: Pierrot is een wonderkind op
de piano, Rose brengt met haar dans en gevoel
voor komedie overal waar ze komt vreugde. De
kinderen worden verliefd op elkaar en dromen
van een toekomst waarin ze de meest
extravagante en verleidelijke circusshow ter
wereld zullen opzetten. Als tiener worden de
twee gescheiden. Beiden aan het werk gezet als
hulp tijdens de Grote Depressie, zakken ze
langzaam weg in de onderwereld van Montreal,
overlevend door sekswerk, drugs en diefstal.
Maar als Rose en Pierrot elkaar terugvinden – na
jarenlang zoeken en wanhopige armoede – wordt
de mogelijkheid van hun jeugddroom nieuw leven
ingeblazen en doen ze alles om deze waar te
maken. Al snel hebben Rose, Pierrot en hun troep
van clowns en showgirls het gemaakt in New
York, zowel op het podium als op straat. Noch het
theater noch de onderwereld zal ooit hetzelfde
zijn. De pers over Hotel Lonely Hearts ‘Zo vol met
levendige beschrijvingen en complexe
personages dat de leeservaring bijna ﬁlmisch is.’
The Washington Post ‘O’Neill is de minnares van
de verbeelding en de metafoor. Dit is briljante
tragikomedie. Een beetje raar maar heel erg
leuk.’ Booklist ‘Een boek als een
duizelingwekkende tocht door sprookjesland, vol
verwondering en onuitputtelijk geloof in het
buitengewone.’ Daily Mail
Mother Bruce Ryan T. Higgins 2015-11-24
Bruce the bear likes to keep to himself. That, and
eat eggs. But when his hard-boiled goose eggs
turn out to be real, live goslings, he starts to lose
his appetite. And even worse, the goslings are
hotel-bruce-mother-bruce
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convinced he's their mother. Bruce tries to get
the geese to go south, but he can't seem to rid
himself of his new companions. What's a bear to
do?
World of Reading: Mother Bruce Bruce's Big
Fun Day Ryan T. Higgins 2019-06-25 Nibbs the
mouse wants to give Bruce a BIG FUN DAY! But
Bruce does not like BIG FUN DAYS. Not one bit.
This brand new tale captures the humor of the
Mother Bruce picturebook series while helping
children transition from listening to books read
aloud to reading a story themselves!
The Hotel and Motel Fire Safety Act of 1989
United States. Congress. House. Committee on
Science, Space, and Technology. Subcommittee
on Science, Research, and Technology 1989
Kiki en Bezus Beverly Cleary 1985 Bezus' biggest
problem was her 4-year-old sister Kiki. Even
though Bezus knew sisters were supposed to love
each other, with a sister like Kiki, it seemed
impossible.
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.
We Don't Eat Our Classmates Ryan T. Higgins
2018-06-19 It's the ﬁrst day of school for
Penelope Rex, and she can't wait to meet her
classmates. But it's hard to make human friends
when they're so darn delicious! That is, until
Penelope gets a taste of her own medicine and
ﬁnds she may not be at the top of the food chain
after all. . . . Readers will gobble up this hilarious
new story from award-winning author-illustrator
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Ryan T. Higgins.
De donut man Jess Walter 2014-07-03 Het is
het najaar van 1980, acht dagen voor de
presidentsverkiezingen waarin een vermoeide
Jimmy Carter het moet opnemen tegen de altijd
opgewekte Ronald Reagan. In Spokane,
Washington, is Vince Camden op zijn dagelijkse
gangetje naar zijn getuigenprotectiebaan bij
`Donut Make You Hungry. Als Vince merkt dat hij
wordt achtervolgd, herkent hij de man als een
huurmoordenaar, een oude bekende uit een
verdrongen crimineel verleden. Vince herinnert
zich de afrekening die nog uit staat en besluit
geruisloos van het toneel te verdwijnen. In de
week die volgt valt zijn creditcardoplichterij als
een kaartenhuis in elkaar, raakt Vince verstrikt in
de problemen van een plaatselijke politicus en
wordt hij heen en weer geslingerd tussen een
aantrekkelijke, jonge advocate en een
neurotische prostituee. Als hij heeft besloten om
te vluchten naar New York, om de uitstaande
kwestie voor eens en voor altijd op te lossen en
het verleden te laten zwijgen, komt hij erachter
dat de enige plek waar hij vrijheid kan vinden
een stemhokje is Met De Donutman schreef Jess
Walter een indringende psychologische roman
over kleine criminaliteit, moord en
getuigenbescherming, tegen de achtergrond van
een politieke verkiezingscampagne die de wereld
veranderde `Een meesterlijke roman, spannend
en meeslepend! Vrij Nederland `Wat Jess Walter
met de tijd, ruimte, genres, kunstvormen en
taalregisters uithaalt is ronduit spectaculair. De
Groene Amsterdammer `Bewonderenswaardig
onvoorspelbaar en aangrijpend, veruit de beste
van Walter. KIRKUS REVIEWS `Het is alweer even
terug dat ik een boek verslond zoals zoals De
Donut man. RICHARD RUSSO , winnaar Pulitzer
Prize
In het land der blinden Jess Walter 2016-06-04
Op een vrijdagavond wordt een verwarde, smerig
uitziende man met een zwart lapje voor zijn
linkeroog het politiebureau van Spokane
binnengebracht. Hij was bezig de bouwsteigers
van een al jaren leegstaand, twaalf verdiepingen
tellend hotel te beklimmen en wil nu een moord
bekennen. Een moord die nog niet ontdekt is.
Rechercheur Caroline Mabry neemt de ‘gek’ mee
naar een verhoorkamer. Negentien uur lang is de
man daar bezig met het opschrijven van zijn
levensverhaal – een verkeerd gelopen
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jeugdvriendschap speelt een belangrijke rol in
het verhaal – terwijl Mabry, vechtend tegen de
slaap, het verhaal in zich opneemt. Marbry spoort
de mensen op die hij noemt en komt er
gaandeweg achter wie de ‘gek’ is en wat er is
gebeurd. Het verhaal wordt beurtelings vanuit
het perspectief van Mabry en van de onbekende
man verteld. Jess Walter debuteerde in 2001 met
Als het graf zwijgt. Daarna volgden vijf romans,
waaronder National Book-award ﬁnalist Het
Nulpunt en de Edgar Allen Poe-award winnaar De
donut man. Walter woont in Spokane,
Washington. Zijn meest recente roman
Schitterende ruïnes was wekenlang nummer 1 op
de New York Times bestsellerlijst en verkocht in
Nederland en België meer dan 40.000
exemplaren. Van zijn boeken zijn wereldwijd
inmiddels meer dan tien miljoen exemplaren
verkocht. Met Schitterende ruïnes brak hij
internationaal door naar een groot publiek. ‘Wat
Jess Walter met de tijd, ruimte, genres,
kunstvormen en taalregisters uithaalt is ronduit
spectaculair.’ – De Groene Amsterdammer
‘Bewonderenswaardig onvoorspelbaar en
aangrijpend, veruit de beste van Walter.’ –
KIRKUS REVIEWS ‘Als het graf zwijgt is het
spraakmakende debuut van een romanschrijver
met een ongebruikelijk diep inzicht in de
menselijke psyche. Een dijk van een debuut van
een zeer veelbelovende schrijver!’ – Hebban
Crimezone
Het nulpunt Jess Walter 2015-05-08 Op 9
september 2001 werkte Jess Walter in New York,
aan de memoires van Bernard B. Kerik, de
toenmalige hoofdcommissaris. Alles wat hij die
dagen waarnam – de onwerkelijke
gebeurtenissen, de idiote contrasten en de
wanorde – heeft hij weten te boekstaven in ‘Het
Nulpunt’. Met als resultaat een intrigerende
psychologische roman over die chaotische dagen
na de aanslag op de Twin Towers. Wanneer
politieagent Brian Remy vijf dagen na 9/11
ontwaakt uit een coma, merkt hij dat zijn
waarnemingsvermogen erg vreemd werkt. Zijn
geheugen hapert en hij ziet vlekjes – als het
dwarrelende puin dat van de ingestorte torens
naar beneden viel – die voor eeuwig zijn beeld
verstoren. De reconstructie van zijn eigen
geschiedenis van 9/11 is in eerste instantie één
grote dwaaltocht. Ook kan Remy een aantal
zaken niet plaatsen. Zo verloopt het contact met
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zijn ex-vrouw opeens moeizaam, begrijpt hij niets
van de gesprekken met zijn collega Guterak en is
hem volstrekt onduidelijk wat de opdracht
inhoudt, die hij kennelijk in het kader van de
nationale veiligheid heeft gekregen. Laat staan
dat hij nog weet van wie hij die belangrijke
opdracht heeft gekregen. Tot overmaat van ramp
negeert zijn zoon Edgar hem volledig; hij doet net
alsof zijn vader is omgekomen bij de aanslag.
Wat volgt is een intrigerende ‘histoire noir’
waarin Jess Walter met een zeker sarcasme en
met humor vertelt over de chaotische dagen na
die enorme tragedie. Een gebeurtenis die zoveel
ouders van kinderen het leven nam en die het
denken over orde en veiligheid in de wereld
voorgoed heeft veranderd. ‘Deze buitengewoon
beeldende roman is niet alleen een prachtige
poging om de emotionele werkelijkheid van de
post 9/11 wereld tot leven te wekken, maar een
briljante krachttoer, even schokkend als
hartverscheurend.’ – Kirkus reviews ‘Walter
brengt zijn donkere, hilarische verhaal met een
grootse en groteske verbeeldingskracht. Een
waanzinnig scherpe politieke satire. Uitstekend
geschreven, spannend, heerlijk om te lezen en
onvergetelijk.’ – Publishers Weekly
Bruce's Big Move Ryan T. Higgins 2018-05-08
After the events of Hotel Bruce, our favorite
curmudgeonly bear shares his home with not
only his four geese, but three rowdy mice
besides! Fed up with their shenanigans, Bruce
sets oﬀ to ﬁnd a rodent-free household. But as
usual, nothing goes quite according to plan. . . A
hilarious sequel for fans of the previous Bruce
books, as well as a standalone discovery for new
readers, Bruce's next reluctant adventure is sure
to keep kids giggling.
Bruce Springsteen Peter Ames Carlin 2013-06-06
Al ruim dertig jaar staat Bruce Springsteen aan
de top van de muziekindustrie. Hij verkocht meer
dan 120 miljoen albums en won talloze prijzen
waaronder Grammy Awards en een Oscar. In
Bruce schetst de auteur in nauwe samenwerking
met The Boss zelf een openhartig en levendig
portret van de rocklegende. Hij toont een man
die gebukt gaat onder familietragedies, 100%
toegewijd is aan zijn muziek en een oprechte
passie voor zijn fans koestert. Voor het eerst
vertellen ook de leden van de E Street Band over
hun ervaringen tijdens het abrupte ontslag in
1989, en de reünie van de band tien jaar later.
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Bruce besteedt niet alleen aandacht aan
Springsteens geweldige carrière, maar ook aan
zijn jeugd in een arbeidersgezin in New Jersey, en
zijn inspirerende weg naar succes. Een absolute
must-read voor de ontelbare Boss-fans en liefhebbers in Nederland en Vlaanderen.
Santa Bruce Ryan T. Higgins 2018-09-04 Bruce is
a lot of things. He is a bear. He is a grump. He is
a pretty decent cook. And he is a mother. One
thing Bruce is not? Santa Claus. But that doesn't
stop the whole forest from lining up to give him
their Christmas wishes when he becomes the
victim of mistaken identity-again. Kids will howl
with laughter as award-winning author-illustrator
Ryan T. Higgins delivers another hilarious story
about this bear who just can't catch a break.
Shifters Jim Campbell 2010-11-22
Het spel der tronen George R.R. Martin
2015-12-22 George R.R. Martin, Het Lied van IJs
en Vuur 1 - Het spel der tronen Ver voorbij de
machtige ijsmuur die de noordgrens van het
koninkrijk sinds mensenheugenis beschermt,
roert zich een lang vergeten vijand. Maar ieders
blik is naar het zuiden gericht, naar het hof waar
de machtige Lannisters sterke spelers zijn.
Immers, de macht van de koning is tanende, zijn
Hand is onder verdachte omstandigheden aan
zijn eind gekomen, velen zijn uit op eigen gewin.
Toch zijn er nog trouwe onderdanen. De Starks
van Winterfell bijvoorbeeld, hard en
onverzettelijk als hun bevroren domein. Als de
koning Eddard Stark tegen diens zin benoemt tot
zijn nieuwe Hand, worden zowel hij als zijn
familie betrokken bij de meest omvattende
machtsstrijd ooit, het levensgevaarlijke spel der
tronen.
Norman Didn't Do It! Ryan Higgins 2021 Norman,
a porcupine whose best friend is a tree named
Mildred, begins to feel jealous when another tree
grows close to Mildred and acts out against the
new tree.
De Shining Stephen King 2014-11-28 De Shining
is waarschijnlijk Stephen Kings beroemdste boek,
en werd onvergetelijk verﬁlmd door Stanley
Kubrick. Jack Torrance, zijn vrouw Wendy en hun
vijfjarige zoon Danny verblijven in het Overlook
Hotel, waar Jack is ingehuurd als huismeester.
Danny heeft een gave: 'het licht', zoals de oude
meneer Hallorann het noemt. In het Overlook
Hotel nemen Danny's visioenen angstaanjagende
vormen aan. Hevige sneeuwstormen sluiten het
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gezin volledig af van de buitenwereld. Het hotel
zou verlaten moeten zijn, maar wie is de dame in
kamer 217 en wie zijn de gemaskerde gasten die
maar met de lift op en neer blijven gaan..? 'Je
kunt het beter niet alleen lezen.' Daily Mail
Stephen King (1947) heeft meer dan
tweehonderd verhalen geschreven, waaronder
vijftig thriller- en fantasytitels, alle wereldwijde
bestsellers en vrijwel allemaal verﬁlmd.
Leerjaren in Topeka Ben Lerner 2019-10-03 In
‘Leerjaren in Topeka’ van Ben Lerner doet Adam
Gordon halverwege jaren negentig eindexamen
in Topeka, Kansas. Zijn ouders zijn beroemde
psychotherapeuten; de gesprekken ’s avonds aan
de eettafel zijn indringend. Op school geniet
Adam enige faam als debater, als aspirantdichter en als gewichtheﬀer. Hij is ook een van
de leerlingen die de zonderlinge klasgenoot
Darren bij wijze van experiment in hun ‘coole’
kliekje opnemen. Zijn aanwezigheid op een van
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de tienerbacchanalen die Adam in het weekend
bezoekt, zal desastreuze gevolgen hebben.
‘Leerjaren in Topeka’ is het wordingsverhaal van
ons huidige politieke moment. Lerner laat op
meesterlijke wijze zien hoe het nieuwe rechts zijn
oorsprong vindt in de verveling van een
Amerikaans voorstedelijk tienerbestaan. Bovenal
is dit het verhaal van een Amerikaanse familie:
van twee ouders die het beste willen voor hun
enig kind, dat op zijn beurt nauwelijks kan
wachten om Topeka voorgoed achter zich te
laten.
Het boek zonder tekeningen / druk 1 B.J. Novak
2015-03-17 In dit boek staan geen plaatjes. Maar
is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4
jaar.
Thanks for Nothing (a Little Bruce Book)
Ryan Higgins 2021 It is autumn in Soggy Hollow
and the mice have a lot to be thankful for, but
Bruce the bear is not so thankful for all the
thanking.

Downloaded from cafecontento.com on
September 26, 2022 by guest

