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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Oh The Places
Youll Go Deluxe Slipcase Edition Dr Seuss by online. You might not require more
period to spend to go to the books commencement as skillfully as search for them. In some
cases, you likewise complete not discover the statement Oh The Places Youll Go Deluxe
Slipcase Edition Dr Seuss that you are looking for. It will enormously squander the time.
However below, considering you visit this web page, it will be so utterly easy to acquire as
competently as download lead Oh The Places Youll Go Deluxe Slipcase Edition Dr Seuss
It will not give a positive response many epoch as we accustom before. You can pull oﬀ it
while take eﬀect something else at house and even in your workplace. therefore easy! So,
are you question? Just exercise just what we provide below as capably as evaluation Oh
The Places Youll Go Deluxe Slipcase Edition Dr Seuss what you as soon as to read!

Liefde na de dood Richard Matheson
2011-05-16 Is er leven na de dood? Als Chris
Nielsen omkomt in een tragisch autoongeluk ontdekt hij dat sterven de poort is
naar een hele nieuwe wereld. Maar zonder
zijn vrouw Annie kan Chris zelfs in de hemel
niet gelukkig zijn. Annie en Chris zijn
zielsverwanten; ze zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden. Ook Annie kan het leven
zonder Chris niet verdragen. Maar de enige
uitweg die zij ziet, dreigt haar juist voorgoed
van Chris te scheiden. Chris zet alles op het
spel om Annie te redden. Hij vecht voor haar
ziel met al zijn moed en met een liefde die
sterker is dan de dood... Liefde na de dood
is een indrukwekkende, troostrijke roman,
waarin spirituele diepte hand in hand gaat
met een aangrijpend liefdesverhaal. Eerder
verschenen als Poort naar de eeuwigheid en
magistraal verﬁlmd als What Dreams May
Come.
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 urenserie die zich afspeelt in Clares immens
populaire Schaduwjagerswereld. Alles lijkt
goed te gaan in Cordelia’s leven: ze is
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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
Het huis in het Poeh-hoekje Alan Alexander
Milne 2004 De beer Winnie de Poeh en zijn
vrienden uit het bos beleven samen met
Christoﬀer Robin allerlei spannende
avonturen
Aardzee Ursula K. le Guin 2015-09-15 In
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Aardzee volgen we een legendarische
tovenaar vanaf het eerste gebruik van zijn
gave tot aan het toppunt van zijn macht en
wijsheid. Als jongen wordt Ged naar het
eiland Roke gestuurd om de ware weg van
de magie te leren. Ondanks onbezonnen
daden met verschrikkelijke gevolgen brengt
Ged het tot Archimagus en helpt hij de
Hogepriesteres Tenar te ontsnappen uit
haar gevangenschap. Geds queesten
herstellen de balans tussen goed en kwaad.
Maar het kwaad slaat terug...
De Fevre Dream George R.R. Martin
2013-09-25 George R.R. Martin, De Fevre
Dream Winter 1857. Abner Marsh heeft
grote moeite werk te vinden als kapitein van
een rivierstomer op de Mississippi. Als een
rijke aristocraat hem onverwacht een
lucratief aanbod doet, is Abner meteen op
zijn hoede. De reden? De spookachtig bleke
Joshua York met zijn kille blik gaat er
volledig aan voorbij dat Abners vloot op één
boot na compleet is vergaan tijdens een
ongewoon strenge winter. Het laat hem
bovendien onverschillig dat hij zijn
investering de komende tien jaar niet zal
terugverdienen. Wat wel zijn redenen zijn
om de gevaarlijke Mississippi op te gaan,
vertelt hij niet en de enige voorwaarde die
hij stelt, is dat Marsh zijn afwijkende gedrag
zonder vragen te stellen accepteert, hoe
bizar, willekeurig of bevreemdend dat
gedrag ook mag zijn. Abner gaat aarzelend
akkoord, misschien tegen beter weten in.
Pas tijdens de eerste reis met de Fevre
Dream dringt het langzaam maar zeker tot
hem door dat hij een overeenkomst is
aangegaan waarvan de aﬂoop heel onzeker
is. `Dit boek kan zich meten met Anne Rice
Dagboek van een onsterfelijke. Dit is
revolutionair werk.' Rocky Mountain News
De zeereizen van doctor Dolittle Hugh
Lofting 2020-01-17 De Zeereizen van Doctor
Dolittle is het tweede deel in de
kinderboekenreeks van Hugh Lofting over
een arts die met dieren kan praten. In deel
een heeft dokter Dolittle een hoop vrienden
gemaakt, zowel dieren als mensen, die hem
helpen met het genezen van dieren in nood.
Met zijn vrienden reist Dolittle de hele
wereld over, en belandt onder andere in
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Spanje waar hij een groep stierenvechters
zo ver weet te krijgen dat ze de stieren laten
leven. Ook in Zuid-Amerika beleeft het
gezelschap allerlei avonturen. Hugh Lofting
was een Britse schrijver die vooral bekend
werd met de kinderboekenreeks over dokter
John Dolittle, die met dieren kan praten. De
reeks ontstond in de brieven die hij als
frontsoldaat naar zijn kinderen stuurde om
hen af te leiden van de verschrikkingen van
de oorlog. Naast de Dolittle-reeks schreef
Lofting diverse prentenboeken en
poëziebundels voor kinderen. Hij schreef
maar één werk voor volwassenen: een
gedicht over de zinloosheid van oorlog.
Hier moet het zijn Maggie O'Farrell
2016-10-25 Een weergaloos portret van een
huwelijk, van de Schotse bestsellerauteur
bekend van ‘Het verdwenen leven van Esme
Lennox’. Daniel Sullivan is een man met een
gecompliceerd leven. Hij woont als New
Yorker op het Ierse platteland, heeft twee
kinderen in Californië die hij niet meer ziet
en een lieve, maar explosieve vrouw, exﬁlmster Claudette. Dan hoort hij op de radio
de stem van een vrouw aan wie hij twintig
jaar geleden zijn hart verloor maar die hij
sindsdien nooit meer gezien heeft. De
gedachte aan haar brengt zijn leven aan het
wankelen en voert hem naar Londen, weg
van zijn gelukkige gezin. Is zijn liefde voor
Claudette groot genoeg om hem weer naar
huis te laten keren? En wil Claudette dat
nog wel? ‘Hier moet het zijn’ is een intieme
en intens ontroerende roman over wie we
achterlaten en wie we worden in onze
zoektocht naar een plek in de wereld.
‘Vernieuwend, ontroerend en waarachtig. Ik
vond het geweldig.’ – Rachel Joyce
‘Tegelijkertijd gevoelig, wijs en vol vaart. Er
zijn weinig dingen waar ik zo naar uitkijk als
een nieuwe roman van Maggie O’Farrell.’ –
Cathy Renzenbrink, schrijfster van ‘The Last
Act of Love’
Het zwaard van de waarheid Terry
Goodkind 2012-11-02 Avonturier en
minnaar, vluchteling en jager, in elk opzicht
een rechtvaardig mens, dit alles is Richard
Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn
geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van
de Magie dat, spannend en aangrijpend
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tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan
zich wist te binden. Sinds de verdeling van
het land in drie afzonderlijke naties, is
Westland vrij gebleven van de smetten van
tovenarij. Totdat de ontdekking van het
zwaar verminkte stoﬀelijk overschot van de
vader van Richard Zypher het begin inluidt
van een nieuw tijdperk, van de vervulling
van een eeuwenoude profetie. Nu is de tijd
aangebroken om te aanvaarden dat magie
in al haar vele vormen onlosmakelijk is
verbonden met het lot van het volk van
Westland. `Goodkind zal evenals Tolkien het
hele land in zijn ban houden. Marion Zimmer
Bradley, auteur van Nevelen van Avalon
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,
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liefdevol, onvergetelijk en bevat een aloude
boodschap: heb je naasten lief en geniet
van elk moment.’ ThrillZone.nl
Black Beauty Anna Sewell 2001 De zwarte
merrie Black Beauty vertelt haar
belevenissen in Engeland, omstreeks 1900.
Vanaf ca. 11 jaar.
Vuur en As 3 - De Nachtbrenger Sabaa Tahir
2018-11-12 De Nachtbrenger van Sabaa
Tahir is het razend spannende vervolgdeel
van de bestsellerreeks Vuur en As, rondom
Laia van Serra en Elias Veturius. Binnen het
Imperium en daarbuiten wordt de dreiging
van een oorlog steeds groter... Terwijl
Helena vecht tegen Keizer Marcus en de
machtshonger van de Commandant, staan
de levens van haar zus en alle anderen in
het rijk op het spel. Ver weg van huis
probeert Laia uit alle macht de
Nachtbrenger te stoppen. Maar haar jacht
op hem wordt gesaboteerd door een
vertrouweling. Intussen heeft Elias zijn
vrijheid opgeoﬀerd om te dienen als
Zielenvanger, hij is dood noch levend. Kost
deze keuze hem zijn menselijkheid?
De terugkeer van de koning J.R.R.
Tolkien 2012-11-12 De legers van Sauron
groeien en zijn zwarte schaduw trekt steeds
verder over Midden-aarde. Mensen,
dwergen, elfen en enten verenigen zich
tegen het kwaad terwijl Frodo en Sam zijn
aangekomen in Mordor om hun
lotsbestemming te voltooien: het
vernietigen van de Ring. Het verpletterende
slot van J.R.R. Tolkiens klassieke verhaal In
de ban van de ring, dat begon met De
reisgenoten en De twee torens. 'Tolkien was
een geniale verhalenverteller.' Literary
Review 'Tolkiens magnum opus.' Metro
Ketters van Duin Frank Herbert 2019-03-19
Het Rijk is in verval geraakt. De grote
Verstrooiing zag miljoenen mensen de
afbrokkelende beschaving verlaten en zich
buiten het bereik van de bekende ruimte
verspreiden. De planeet Arrakis – nu Rakis
geheten – is teruggekeerd naar zijn
woestijnklimaat en zijn grote zandwormen
sterven. In hun streven naar macht keren de
Verlorenen terug naar huis. Terwijl de
verschillende fracties strijden om controle
over de overblijfselen van het Rijk, raakt
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men in de woestijn van Rakis in de ban van
een jong meisje genaamd Sheeana. De Bene
Gesserit staan voor een ingrijpende keuze:
moeten ze breken met hun eeuwenoude
tradities en de mensheid richting een
nieuwe toekomst sturen waarin ze niet meer
met uitsterven bedreigd worden? Ketters
van Duin is het vijfde deel in de zesdelige
serie herziene vertalingen van de
legendarische scienceﬁctionklassiekers van
Frank Herbert, in een prachtige nieuwe
uitvoering.
Wij gaan op berenjacht / druk 1 Helen
Oxenbury 1989 Vier kinderen gaan met hun
vader op berejacht. Ze trotseren moedig de
natuur, maar dan staan ze opeens
tegenover een echte beer! Prentenboek met
paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht
gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen
vanaf ca. 3 jaar.
The Barnes & Noble Guide to Children's
Books John Freeman 2001-11-14 Highlights
baby books, preschool and picture books,
poetry and anthologies, early readers,
ﬁction, special needs, award winners, and
titles appropriate for toddlers. A section on
how to use the internet to look for children's
books is also included.
Oh, the Places You'll Go! Dr. Seuss 1990
Advice in rhyme for proceeding in life;
weathering fear, loneliness, and confusion;
and being in charge of your actions.
How the Grinch Stole Christmas! Dr. Seuss
2015-09-22 Generations of families have
enjoyed this holiday classic. Now this
beloved story is available in a deluxe edition
tucked inside a cloth slipcase with gold-foil
stamping. Illustrations.
De bloedbroederschap Terry Goodkind
2012-11-02 Avonturier en minnaar,
vluchteling en jager, in elk opzicht een
rechtvaardig mens, dit alles is Richard
Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn
geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van
de Magie dat, spannend en aangrijpend
tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan
zich wist te binden. De Bloedbroederschap,
het verbond van fanatieke, nietsontziende
anti-magiers, is een formidabele
tegenstander. Dat ondervindt Richard
Cypher, de Zoeker, als hij een driedubbele
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taak moet volbrengen: de gevreesde Jagang
verslaan, zijn geliefde Kahlan redden en de
poort naar de Oude Wereld sluiten. Alleen
met de kracht van de liefde en het geloof in
de Waarheid zal hij deze taken kunnen
volbrengen en het kwaad kunnen keren.
`Een kettingreactie van kracht, macht,
machteloosheid en magie. - Locus
Raad eens hoeveel ik van je hou
puzzelboek / druk 1 Sam MacBratney
2004
Steen der tranen Terry Goodkind
2012-11-02 Avonturier en minnaar,
vluchteling en jager, in elk opzicht een
rechtvaardig mens, dit alles is Richard
Cypher, de Zoeker. Over hem en zijn
geliefde Kahlan gaat dit epos de Wetten van
de Magie dat, spannend en aangrijpend
tegelijk, over de hele wereld miljoenen aan
zich wist te binden. Richard Cypher, de
Zoeker, heeft geen andere keus dan zijn
geliefde Kahlan in de steek te laten. Immers,
zijn persoonlijke magie zal hem doden,
tenzij hij zich volledig overgeeft aan de
Zusters van het Licht, hen volgt naar het
verre Paleis van de Profeten en Kahlan
achterlaat. En Kahlan? Zij probeert vergeefs
de tovenaar Zedd te bereiken. `() maar
vooral over de macht en de mogelijkheden
van de liefde. Kirkus Reviews
Vuur en As 4 - Voorbij de storm Sabaa Tahir
2021-06-24 De explosieve ﬁnale van de
internationale bestsellerserie Vuur en As
van Sabaa Tahir Lees nu het langverwachte
slotdeel van de internationale
bestsellerserie Vuur en As van Sabaa Tahir:
Voorbij de storm. Eerder verschenen ook:
De heerschappij van de maskers (deel 1),
Een fakkel tegen het duister (deel 2) en De
Nachtbrenger (deel 3). De strijd tussen de
Nachtbrenger en Laia en haar vrienden
breekt nu pas echt los. De djinns zijn door
toedoen van de Nachtbrenger bevrijd en
verwoesten alles wat op hun pad komt. Als
het aan de Nachtbrenger ligt, is dit nog
maar het begin... Intussen roept zijn
bondgenoot commandant Keris Veturia
zichzelf uit tot keizerin. Iedereen die haar
gezag niet erkent, wordt een kopje kleiner
gemaakt. Bovenaan op haar dodenlijst staan
de Bloedklauwier en haar overgebleven
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familieleden. Laia, die aan de kant staat van
de Bloedklauwier, wil de Nachtbrenger nu
voorgoed vernietigen. Maar in haar
pogingen om hem de genadeslag te geven,
wekt ze een oude kracht tot leven die haar
óf de glorieuze overwinning brengt óf haar
roemloze ondergang wordt... ‘Vuur en As
lees je niet, maar verslind je!’ Boekhandel
Het Leesteken, Purmerend
The Dr. Seuss Catalog Richard H.F.
Lindemann 2015-02-16 Theodor Seuss
Geisel—known worldwide as the beloved
children’s author Dr. Seuss—produced a
body of work that spans more than 70
years. Though most often associated with
children’s books, he frequently contributed
cartoons and humorous essays to popular
magazines, produced eﬀective and
memorable advertising campaigns (“Quick,
Henry, the Flit!”), and won Oscars and
Emmys for motion picture productions,
animated shorts, and features. As founder
and president of Beginner Books, his
inﬂuence on children’s book publishing was
revolutionary, especially in the ﬁeld of
elementary readers. Geisel’s proliﬁc
career—he wrote or contributed illustrations
to more than 75 books, most of which have
been reprinted repeatedly and translated
worldwide—and his predilection for made-up
creatures make this joint bibliography and
iconography especially useful to readers and
researchers. The exhaustive bibliography is
arranged chronologically, providing full
bibliographic information, including
translations as they appear, reissue
information, and descriptions of the binding.
The iconography links more than 900
ﬁctional names, places and terms to the
works in which they appear. For the reader
seeking a ﬁrst edition of Quomodo
Invidiosulus Nomine Grinchus Christi
Natalem Abrogaverit (How the Grinch Stole
Christmas! translated into Latin) or hoping
to identify “abrasion-contusions” (race cars
in If I Ran the Circus!), this work promises as
much discovery as a walk down Mulberry
Street.
De hand die de mijne vasthield Maggie
O Farrell 2013-04-17 Weergaloze roman
over familiegeheimen, moederschap en de
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kracht van herinneringen Na een
stormachtige ontmoeting met de
charismatische Innes Kent, verhuist Lexie
Sinclair van het Engelse platteland naar
Londen. Onder de indruk van de aandacht
en de mooie woorden van Kent dompelt
Lexie zich onder in het swingende Londen
van de jaren zestig, een wereld van
kunstenaars, schrijvers en andere
bohemiens, waar zij een baan vindt bij het
spraakmakende magazine Elsewhere. Na de
plotselinge dood van Kent en een aantal
stormachtige aﬀaires kiest ze bewust voor
een leven als alleenstaande moeder. Ze ziet
haar toekomst vol vertrouwen tegemoet,
wanneer het noodlot opnieuw toeslaat. Vele
jaren later in het moderne Londen krijgen
Elina en haar partner Ted een baby. Het is
een gezonde jongen maar de prijs was hoog:
tijdens de traumatische bevalling moest Ted
machteloos toezien hoe hij Elina bijna
verloor. De jonge ouders proberen hun draai
te vinden in hun nieuwe bestaan, maar het
verleden dringt zich langzaam aan hen op in
de vorm van lang vergeten herinneringen,
die de grondvesten onder hun leven doen
wankelen.
Eenmalige zonde Stephen King
2011-02-19 Stephen King, Eenmalige zonde
Een bejaarde, invalide predikant voelt dat
zijn einde nadert. Op een dag roept hij de
vrouw die hem verzorgd bij zich en vertelt
haar van zijn verlangen: nadat hij jaren
deugdzaamheid heeft gepredikt en zijn
kudde voor dwalingen heeft proberen te
behoeden, wil hij nu zelf wel eens ervaren
hoe het is om te zondigen. Hij biedt haar
200.000 dollar om in zijn naam een zonde te
begaan. En de belastingdienst hoeft van
niets te weten. De vrouw kan het geld goed
gebruiken. Als zij haar patiënt helpt, zal haar
leven nooit meer hetzelfde zijn...
The Barnes & Noble Guide to Children's
Books Holly Rivlin 1999 Highlights baby
books, preschool and picture books, poetry
and anthologies, early readers, ﬁction,
special needs, award winners, and titles
appropriate for toddlers. A section on how to
use the internet to look for children's books
is also included.
Tien vingertjes en tien teentjes Mem
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Fox 2009 In welk land baby's ook worden
geboren, één ding is hetzelfde: ze hebben
allemaal tien vingertjes en tien teentjes.
Oblong prentenboek met tekeningen in
zachte kleuren en een tekst op rijm. Vanaf
ca. 2 jaar.
Renegades Bruce Frederick Springsteen
2021 Renegades: born in the USA omvat
een reeks openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen
president Barack Obama en muzieklegende
Bruce Springsteen, waarin niet alleen
verhalen over hun persoonlijke geschiedenis
en de bepalende momenten in hun carrière
aan bod komen, maar ook de polariserende
politiek in Amerika en de steeds bredere
kloof tussen de Amerikaanse droom en de
Amerikaanse realiteit van dit moment. Het
boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam
archiefmateriaal en biedt een fascinerend
en fraai geïllustreerd portret van twee
excentrieke mannen, een zwarte en een
witte, die proberen hun eigen,
onconventionele zoektocht naar betekenis,
identiteit en gemeenschapszin in verband te
brengen met het grotere verhaal over
Amerika.
Het circus van doctor Dolittle Hugh Lofting
2019-08-26 Dierendokter Dolittle spreekt de
dierentaal en heeft zijn leven gewijd aan het
helpen van dieren. Hij heeft een gezin dat
bestaat uit verschillende dieren. In Het
circus van Doctor Dolittle (1924) sluiten hij
en zijn gezin zich aan bij een circus,
waardoor hij in de meest fantastische
avonturen verzeild raakt. Op een dag gaat
de circusdirecteur er met al het verdiende
geld vandoor, Dolittle wordt dan aangesteld
ter vervanging. Er breken gouden tijden aan
voor de dieren. Hugh Lofting (1886-1947)
was een Britse schrijver die vooral bekend
werd met de kinderboekenreeks over dokter
John Dolittle, die met dieren kan praten. De
reeks ontstond in de brieven die hij als
frontsoldaat naar zijn kinderen stuurde om
hen af te leiden van de verschrikkingen van
de oorlog. Naast de Dolittle-reeks schreef
Lofting diverse prentenboeken en
poëziebundels voor kinderen. Hij schreef
maar één werk voor volwassenen: een
gedicht over de zinloosheid van oorlog.
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Als de regen niet valt Maggie O'Farrell
2013-09-26 Het is juli 1976 en Londen is in
de greep van de heetste zomer van de
eeuw. Het heeft maanden niet geregend,
het watergebruik is gerantsoeneerd en de
net gepensioneerde Robert Riordan gaat de
deur uit om een krant te kopen, zoals hij dat
al dertig jaar iedere dag doet. Maar ditmaal
komt hij niet terug. Zodra zijn kinderen het
nieuws horen, komen ze alle drie naar hun
ouderlijk huis om het mysterie te ontrafelen.
Daar, in de schaduw van hun
onverdraaglijke en tegelijkertijd onmisbare
moeder, horen de twee van elkaar
vervreemde zussen en hun broer over de
tragische gebeurtenis in het leven van hun
ouders. Naarmate de temperatuur stijgt,
komen jarenlang opgekropte emoties aan
de oppervlakte: iedereen moet de
confrontatie aangaan met het verleden, met
elkaar en met zichzelf. Als de regen niet valt
is een intiem portret van een gezin in crisis,
geschreven door een van de meest
geprezen Britse schrijfsters van dit moment.
Beowulf J.R.R. Tolkien 2014-12-23 Deze
vertaling van het legendarische gedicht
'Beowulf' door J.R.R. Tolkien in modern
Engels is nooit eerder gepubliceerd.
Eveneens opgenomen is het hierop
geïnspireerde 'Sellic Spell', Tolkiens eigen
versie van een Oudengels epos. Tolkiens
zoon Christopher redigeerde opnieuw een
werk van zijn vader: ‘De vertaling van
Beowulf is een vroeg werk dat hij in een
later stadium nog heeft gecorrigeerd. Deze
editie is tweeledig, want het werk wordt
aangevuld door verhelderend commentaar
van mijn vader zelf, gebaseerd op een
aantal lezingen in Oxford in de jaren dertig.
"Sellic Spell" is een fantastisch verhaal,
geschreven door Tolkien in de vorm en stijl
van het Oudengels waarin "Beowulf"
oorspronkelijk is geschreven.’
Bloed & Honing Shelby Mahurin 2021-05-18
Lou is haar heksenkring ontvlucht. Ze moet
zo onopvallend mogelijk leven om niet de
aandacht te trekken en vooral geen magie
gebruiken, want in Cesarine worden heksen
zoals zij zonder pardon op de brandstapel
gezet. Sinds haar onwaarschijnlijke huwelijk
met heksenjager Reid Diggory is het leven
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er niet makkelijker op geworden. Nu zitten
zowel de heksenjagers van de kerk als de
heksen hen op de hielen. Ze hebben
bondgenoten nodig, maar wie wil hen nog
helpen? Terwijl Lou en Reid steeds verder
uit elkaar worden gedreven, lokt de
lafhartige Morgane, een heks die Lou beter
kent dan wie dan ook, hen in een dodelijk
kat-en-muisspel. Is ontsnappen nog
mogelijk?
De bibliotheek van Parijs Janet SkeslienCharles 2021-01-22 De bibliotheek van
Parijs van Janet Skeslien Charles is een
onvergetelijk verhaal over familie,
vriendschap, liefde en de verbindende
kracht van literatuur. Parijs 1939: De
ambitieuze Odile Souchet is net begonnen
aan haar droombaan bij de Amerikaanse
bibliotheek in Parijs. Wanneer de nazi’s de
lichtstad bezetten verandert alles van de
ene op de andere dag. De bibliotheek blijft
open, maar de Joodse bezoekers zijn niet
meer welkom. Odile en haar collega’s
riskeren hun leven door hun Joodse
abonnees zelf de boeken te brengen. Maar
wanneer Odile ontdekt dat haar vader, een
politieman, nauw betrokken is bij het
handhaven van het naziregime, raakt zij in
een groot persoonlijk conﬂict. Heeft zij de
moed om de juiste keuzes maken?
Hof van doorns en rozen Sarah J. Maas
2016-02-22 Het bos waarin de
negentienjarige Feyre woont is in de lange
wintermaanden een koude, sombere plek.
Haar overlevingskansen en die van haar
familie berusten op haar vermogen om te
jagen. Wanneer ze een hert ziet dat
opgejaagd wordt door een wolf kan ze de
verleiding niet weerstaan om te vechten
voor de prooi. Maar om te winnen moet ze
de wolf doden en daarop staat een prijs.
Niet veel later verschijnt er een beestachtig
wezen om vergelding op te eisen. Wanneer
ze naar het gevreesde feeënrijk Prythian
wordt gesleept, ontdekt Feyre dat haar
ontvoerder geen beest is, maar Tamlin – een
van de dodelijkste, onsterfelijke magische
wezens ooit gekend. Terwijl ze op zijn
landgoed verblijft, veranderen haar ijzige
vijandige gevoelens voor Tamlin in een
vurige passie die elke leugen en
oh-the-places-youll-go-deluxe-slipcase-edition-dr-seuss

waarschuwing over de mooie, gevaarlijke
wereld van de Elﬁden in rook doet opgaan.
Maar een oude, kwaadaardige schaduw
groeit over het land, en Feyre moet een
manier vinden om het te stoppen of Tamlin
en zijn wereld zullen voor eeuwig verdoemd
zijn.
De Ijsdraak (geïllustreerde editie ) George
R.R. Martin 2018-07-13 DIT IS EEN EPUB-3
BESTAND MET EEN FIXED LAYOUT, NIET
IEDERE E-READER IS HIERVOOR GESCHIKT.
CONTROLEER VOORAF OF UW E-READER
GESCHIKT IS VIA DE FABRIKANT.
AANBEVOLEN DOWNLOAD VIA WIFI IVM
GROOTTE. De IJsdraak In de wereld van Het
Lied van IJs en Vuur is de ijsdraak een
legendarisch wezen dat ieder mens angst
aanjaagt. Niemand heeft het beest ooit
kunnen temmen, en als hij overvliegt, laat
hij een spoor van sneeuw en gruwelijke
vrieskou achter. Maar Adara is een echt
winterkind, geboren in de strengste winter
die haar volk ooit heeft gezien. Zij is niet
bang voor ijsdraken. Nog voordat ze vijf jaar
oud is, vliegt Adara al mee op de brede,
koude rug van de draak. Maar wanneer twee
jaar later, op een kalme zomerdag, ineens
vuurdraken uit het noorden over de
boerderij van Adara en haar familie vliegen,
is het uit met de pret. Alleen een winterkind
- en de ijsdraak die haar liefheeft - kan de
wereld redden van de ondergang. De
IJsdraak is een betoverend sprookje over
een jong meisje en haar draak, en de
perfecte introductie voor jong en oud tot de
wereld van Het Lied van IJs en Vuur van
auteur George R.R. Martin, wiens boeken de
inspiratie vormden voor de HBO tv-serie
Game of Thrones.
Noorse goden Neil Gaiman 2017-10-14 In
Noorse goden combineert bestsellerauteur
Neil Gaiman de oude verhalen uit de
mythologie van de Vikingen met de stijl van
de 21e eeuw. Voor de fans van Stephen
Fry’s Mythos. In de New York Timesbestseller Noorse goden verwerkt Neil
Gaiman, bekend van o.a. de prijswinnende
novelle Coraline en de cult-serie American
Gods, de losse Noorse mythen tot een
doorlopend verhaal. Noorse goden begint
met het ontstaan van de legendarische
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negen werelden en duikt dan in de levens
van goden, dwergen en reuzen. Zo moet
Thor zich vermommen als vrouw – lastig,
met een baard en onstilbare honger – om
zijn gestolen hamer terug te krijgen. Het
bloed van Kvasir – de scherpzinnigste god
van allen – wordt in honingwijn veranderd
en geeft de drinkers ervan magische
krachten. Het boek bereikt zijn piek aan het
einde met het epische verhaal van
Ragnarok: de ondergang van de goden en
de geboorte van een nieuwe tijd en nieuwe
mensen. Perfect voor de fans van Stephen
Fry’s Mythos. ‘Een pakkende, spannende en
eerlijk gezegd prachtige vertelling van deze
beroemde verhalen.’ – The Washington Post
‘Uitzonderlijk. Gaiman heeft een moderne
interpretatie van de Vikingverhalen
geschreven.’ – The Atlantic ’Door oude
Noorse mythologie te combineren met de
stijl van de 21e eeuw, weet Gaiman een
geheel genre nieuw leven in te blazen voor
de moderne lezer.’ – Newsweek
Boer Gilles van Ham J.R.R. Tolkien
2015-11-17 ‘Een bijzonder boekje. Geschikt
voor een breed publiek en een must voor
fans.’ NBD Biblion over Boer Gilles van Ham
Boer Gilles van Ham ziet er allesbehalve
heldhaftig uit, met zijn dikke buik en rode
baard. Maar als op een dag een lompe reus
zijn land op komt sjokken, weet Gilles hem
toch te verjagen; al is dit meer geluk dan
wijsheid. Zijn dorpsgenoten roepen hem uit
tot held en zijn faam breidt zich uit over het
hele land. Wanneer de draak Chrysophylax
dood en verderf komt zaaien in de
omgeving, moet Gilles, de Held van het
Platteland, het natuurlijk tegen hem
opnemen... De pers over J.R.R. Tolkien
‘Onmisbaar voor alle fans van Tolkien en
zijn wereld.’ Publishers Weekly ‘Tolkiens
boeken zijn ware klassiekers die tot op de
dag van vandaag worden gelezen.’ Trouw
‘In de ban van de ring is hét boek van de
twintigste eeuw.’ de Volkskrant
Voorbij de liefde Maggie O'Farrell
2012-04-13 Op een ochtend stapt Alice
Raikes in Londen op de trein naar
Edinburgh, waar haar zussen haar
opwachten op het station. Diezelfde avond
ligt ze in coma in een ziekenhuis in Londen
oh-the-places-youll-go-deluxe-slipcase-edition-dr-seuss

na een ongeluk dat misschien geen ongeluk
was. Terwijl Alice balanceert op de grens
tussen leven en dood, verzamelt haar
familie zich om haar bed. Ze wachten en
halen herinneringen op, waardoor oude
spanningen komen bovendrijven. Langzaam
komen ook Alices eigen herinneringen weer
terug: aan haar jeugd en aan haar grote,
voorgoed verloren liefde. Voorbij de liefde
vertelt het prachtige verhaal van een liefde
die niet was voorbestemd, van de relatie
tussen verschillende generaties, moeders en
dochters, vaders en zonen en van verlies en
geluk.
Duin messias Frank Herbert 2018-04-24 Het
spannende vervolg op sciﬁ-klassieker Duin
In Duin Messias gaat het verhaal van Paul
Muad'Dib verder. Aan het hoofd van zijn
Vrijmanse Fedaykin werd hij Keizer van het
hele bewoonde universum. Maar met zijn
fanatieke veroveringsoorlog heeft hij velen
tot vijand gemaakt. Om hem heen worden
allerlei complotten gesmeed, zowel door
openlijke vijanden als door mensen die hij
vertrouwt...
Kinderen van Duin Frank Herbert
2018-04-24 Deel 3 in de spannende Duinsaga De woestijnplaneet Arrakis begint in
Kinderen van Duin al ﬂink groen en
weelderig te worden. Toch wonen de
kinderen van Muad’Dib, de tweeling Leto en
Ghanima, in een woestijnvest. Ze worden
opgeleid voor de keizerlijke troon en voor
een centrale rol in de Vrijmanse religie. Hun
tante en regentes Alia wil de voorzienige
gaven van de kinderen gebruiken om de
vijanden van het geslacht Atreides uit te
schakelen. Maar Leto en Ghanima hebben
zo hun eigen plannen.
Schaduwmaan Alice Sebold 2010-09-01
Helen was niet van plan haar dementerende
moeder te vermoorden, maar voor ze het
goed en wel beseft, heeft ze haar met een
stapel handdoeken gesmoord. Spijt heeft ze
niet meteen: is het niet beter voor haar
moeder om op achtentachtigjarige leeftijd
thuis te overlijden dan nog jaren te moeten
wegkwijnen in een verzorgingstehuis? Helen
doet haar best de sporen uit te wissen, maar
elk besluit lijkt van kwaad tot erger te leiden
en elke handeling voert haar verder terug
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naar haar jeugd en de gecompliceerde
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relatie met haar moeder.
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