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Diary Of An Angry Alex: Book 6 [An Unofficial Minecraft Book] (Minecraft Tales 54)
De indiaan Junior (14, ik-figuur) besluit op een dag naar een blanke school buiten het reservaat te gaan. Zijn strijd om een plaats in die wereld vertrouwt hij toe aan zijn dagboek. Vanaf ca. 12 jaar.
Meet Alex, the Angry Minded Minecrafter. Living with Steve isn't Easy!Alex is always the one farming, while Steve gets to be awesome and cool, mining and adventuring. Alex wants to do that as well! But Steve never thinks about her feelings. This makes Alex angry. Very angry! Stupid selfish Steve! Alex decides Steve needs to fall in a hole and she's going to make sure he does. Find out what happens in the Diary of an Angry Alex!
In 2020 verschijnt de achtdelige Netflix-serie Shadow and Bone, gebaseerd op de vorige serie van Bardugo, van de makers van Stranger Things Alex Stern heeft altijd geesten kunnen zien, maar ze had nooit verwacht dat die gave nog eens van pas zou komen. Als ze na een jeugd vol angsten een beurs krijgt om aan de prestigieuze Yale-universiteit te studeren, is ze stomverbaasd. Waarom wordt uitgerekend zij uitgenodigd? Het antwoord blijkt al snel: vanwege haar gave. Op Yale maken acht geheime genootschappen de dienst uit. Ze opereren vanuit de schaduwen,
waar ze rituelen uitvoeren die de wereld naar de hand van de elite zetten. Om hun activiteiten veilig en geheim te houden, bestaat Het negende huis. Een negende genootschap dat de taak heeft de geesten op afstand en de levenden veilig te houden. Als het lijk van een neergestoken meisje wordt gevonden, komt Het negende huis direct in actie. De genootschappen ontkennen elke verantwoordelijkheid, maar Alex heeft haar twijfels. Ze gaat op onderzoek uit en hoe dichter ze bij de waarheid komt, des te groter wordt het gevaar. Alex wordt in de gaten gehouden en de
geesten worden steeds agressiever. Als haar mentor – de leider van Het negende huis – verdwijnt, is de chaos compleet. Hoe kan Alex zich verweren tegen een onzichtbare vijand die overal tegelijkertijd lijkt te zijn?
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Voor de fans van de hilarische serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney: hier is NIEK DE GROOT, onverbeterlijke grapjurk en absoluut NIET het lievelingetje van de juf! In Niek de Groot draait door van Lincoln Peirce lees je hoe ongelooflijk slordig Niek is. Maar wat wil je ook, met zo’n GENIE? Wanneer een leraar Niek het SLORDIGSTE HUISWERK ALLER TIJDEN teruggeeft, flipt Niek. Leraren weten zijn handschrift en zijn BRILJANTE STRIPS niet op waarde te schatten. Op de redactie van
het jaarboek loopt het ook al niet lekker en tot overmaat van ramp raakt Niek Franks camera kwijt. Kan Niek de boel redden of draait hij helemaal door? Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen.
Dit is de langverwachte biografie van Barack Obama. Een portret van de politicus als jonge man. Barack Obama is gebaseerd op brieven, dagboeken en honderden gesprekken met vrienden, collega's, medewerkers en ettelijke interviews met Obama zelf. Het verhaal begint decennia voor de geboorte van Barack Obama in Kansas en Kenia. Het geeft een levendig beeld van de verschillende plaatsen op de wereld waar Obama opgroeide en van de mensen die hem vormden. Wat heeft Obama gemaakt tot de man die hij nu is? Het verhaal werpt een helder en nieuw licht
op Obama's persoonlijke, intellectuele en politieke ontwikkeling, op zijn zoektocht naar zijn raciale identiteit. Het gaat diep in op de details van zijn persoonlijke leven en geeft zo een onthullend beeld van de geschiedenis, ambivalenties, ambities en het karakter van de eerste zwarte president van de Verenigde Staten.
Alex, the angry Minecrafter is at it yet again!This time Alex finds a new source for her anger, the villagers. Making bad trades is an easy way to make an enemy out of Alex, and she won't let that go. Her attempt to rid the village of its people are foiled by her own stupidity. As her plans get smarter, so does Steve, and he starts to ruin her plans one by one. Will Alex be able to succeed? Will she stay frenemies with Steve? Find out in the Diary of an Angry Alex 3!
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. In deel 4 van de serie Niek de Groot van de schrijver Lincoln Peirce gebeurt er eindelijk iets cools op school: Niek richt zijn eigen tekenclub op. Nu kan de wereld ontdekken hoe geniaal hij is. Maar dan lijkt de klad erin te komen. Leraren zeuren dat er meiden in Nieks club moeten. Maar waar vind je die? En hoe zorg je dat ze niet denken dat je ze LEUK vindt? Misverstand stapelt zich op misverstand... De grote tekenwedstrijd dient zich aan en Niek wil WINNEN. Is zijn club goed genoeg om het op te nemen
tegen tekenclubs op andere scholen? Viert Niek zijn GROOTSTE ZEGE OOIT? Niek de Groot kladt er op los is een must voor de fans van de serie Het leven van een Loser door Jeff Kinney. Lincoln Peirce is schrijver en striptekenaar. Niek de Groot verscheen als strip in Amerika in meer dan tweehonderd dagbladen. Peirce was een grote inspiratiebron voor Jeff Kinney.
De Delirium amoris-trilogie van Lauren Oliver is een fenomeen: een New York Times-bestseller, in meer dan 32 landen verschenen en meer dan 1 miljoen boeken werden verkocht. De trilogie gaat over Lena die leeft in wereld waar liefde verboden is en als een ziekte wordt beschouwd.
Niek de Groot draait door
Dit doet even pijn
Universum tegen Alex Woods
Barack Obama
Pandemonium
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Diary of an Angry Alex
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
Alex Woods weet dat hij niet de meest normale jeugd heeft gehad. Hij weet dat opgroeien met zijn helderziende moeder en zijn kat Lucy hem niet zal beschermen tegen de pestkoppen in zijn klas. Ook weet hij dat er op een dag zomaar een meteoriet in kan slaan _ hij heeft in elk geval de littekens om het te bewijzen. Wat hij niet weet is dat hij in de alleenstaande, humeurige Vietnamveteraan Isaac Peterson een vriend zal vinden. Een onverwachte vriend, die hem leert dat je maar één kans krijgt in het leven, waarvoor de juiste keuzes gemaakt
moeten worden. Wanneer hij bij de douane in Dover tegengehouden wordt met 113 gram marihuana en de as van zijn overleden vriend op de achterbank van zijn auto, weet hij zeker dat hij die juiste keuzes heeft gemaakt. Het universum tegen Alex Woods is het verhaal over een tragische held, over onverwachte vriendschap en over een onwaarschijnlijke reis, en is zonder twijfel een van de grappigste en ontroerendste verhalen ooit geschreven. Gavin Extence (1982) is geboren in Swineshead, Lincolnshire. Momenteel werkt hij aan zijn tweede
roman.
Duitsland, 1939. Liesel is pas negen jaar oud wanneer ze door haar moeder naar een pleeggezin wordt gebracht. Een van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje, dat ze vond op het graf van haar broertje. In de jaren dat Liesel bij de Hubermanns woont, wordt ze een gewiekste boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen klampt ze zich in de schuilkelder vast aan haar schatten. Dit is een verhaal over moed, vriendschap, liefde en overleven, dood en verdriet, verteld door de ogen van de Dood, een toepasselijke verteller. Maar zal hij
haar ook sparen? De boekendief is een imponerende oorlogsroman en verdient een plaats naast Het dagboek van Anne Frank. 'Zó mooi geschreven. Hoe kan De boekendief géén succes worden?' De Volkskrant 'Dit is het soort boek dat je leven kan veranderen.' The New York Times
Tiffy en Leon delen een flat zonder dat ze elkaar ooit hebben gezien. Zij werkt overdag, hij ’s nachts, en ze communiceren via geeltjes. Hoe goed kun je iemand leren kennen die je nooit hebt ontmoet? De warme en meeslepende roman Veel liefs van Beth O’Leary snijdt op luchtige wijze scherpe thema’s aan. Tiffy is 27, onverwacht vrijgezel, niet heel rijk en heeft snel een flat nodig. Leon is 27, draait nachtdiensten als verpleger en heeft geld nodig voor een advocaat voor zijn broer, die onschuldig vastzit. De oplossing: ze delen Leons flat. (Of
eigenlijk – Leons bed.) Leon slaapt er overdag, als Tiffy op haar werk is, en de rest van de tijd woont Tiffy er. Ze houden zich aan de huisregels, komen elkaar nooit tegen, en deze situatie bevalt hun prima. Terwijl Tiffy’s ex enge, stalkerachtige trekjes lijkt te vertonen en het hoger beroep van Leons broer niet wil vlotten, begint wat een zakelijke (en vooral tijdelijke!) overeenkomst had moeten zijn langzaam als thuis te voelen. Maar hoeveel kun je écht over iemand weten als je elkaar nog nooit ontmoet hebt...? ‘I LOVE IT! Briljant bedacht,
heerlijk warm, grappig geschreven.’ HELLO magazine ‘Een charmant en liefdevol verhaal met bestsellerpotentie.’ The Bookseller
Alex, the Angry Minded Minecrafter is at it again!Living with Steve has improved quite a bit since last time but Steve manages to make Alex angry again! What did he do THIS TIME? And what is Alex plotting to do to Steve? Find out in the Diary of an Angry Alex 2!
Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst
wordt onbetaalbaar, terwijl Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
De verslavende Amerikaanse nummer 1 bestseller waar iedereen over praat, eerder vertaald als Donker hartWie ben je?Wat hebben we elkaar aangedaan?Dat zijn de vragen die Nick Dunne zichzelf stelt op de morgen van zijn vijfde trouwdag, als zijn vrouw Amy plotseling verdwenen is. De politie verdenkt Nick. Amy s vrienden onthullen dat ze bang voor hem was en dingen voor hem verborgen hield. Hij zweert dat het niet waar is. Forensisch onderzoek van zijn computer onthult aparte googleresultaten. Hij zegt dat ze niet van hem zijn. En
dan zijn er de verdachte oproepen op zijn mobiele telefoon.Wat is er gebeurd met Nicks mooie, intelligente vrouw?`Een boek waarvan je anderen smeekt om het te lezen zodat je er met hen over kunt discussiëren. Mail on Sunday
Anger -VS- Evil!Herobrine is causing havoc. Alex and Steve need to go to a safe place in order to think of a plan to stop him. Time to go tunneling! Oh no, but that means working together with Steve in a tight space, which isn't Alex's forte. Find out what happens in the Diary of an Angry Alex 6!
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De bekentenissen van Frannie Langton
Kasper wordt een kip
Elke keer dat Lara Jean verliefd is en het draait weer op niks uit, schrijft ze een brief aan de desbetreffende jongen om de periode af te sluiten. Ze stort haar hart uit, adresseert de envelop, doet hem dicht... en stopt de brief in een doos die ze bewaart onder haar bed. Totdat op een dag de doos weg is, en alle brieven ook. Ze blijken te zijn gepost, inclusief de laatste, die gericht was aan Josh, het vriendje van
haar oudere zus.
Liefde, vrouw zijn en seksualiteit, en de millennial dating cultuur. Vol onconventionele opvattingen over seks en de alleenstaande vrouw. Voor de lezers van 'I Love Dick' van Chris Kraus. Met voorwoord van Simone van Saarloos.
Callum Hunt wordt geconfronteerd met een leven vanachter tralies, verbannen uit de rest van de magische gemeenschap voor wat hij is en voor wat hij zou kunnen worden. Maar een schokkende openbaring heeft hem vrijheid beloofd - tegen een hoge prijs. Zal het hem lukken om sterk te zijn en trouw te blijven aan zijn vrienden en docenten? Of neemt hij het risico, waarmee hij alles zal vernietigen waar hij van gehouden
heeft?
Angry Alex at Anger Management!Steve and Herobrine have seen enough, Alex is just too angry. Too angry to focus on anything. They've decided it's time for some anger management therapy. Alex does NOT like this idea at all and wishes everyone would just fall in a hole! Will Alex finally find inner peace and stop being angry? Find out what happens in the Diary of an Angry Alex 9!
Aristoteles en Dante zijn allebei van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, maar verder verschillen ze in alles van elkaar. Toch raken ze bevriend. Dankzij hun vriendschap ontdekken ze wie ze zijn, en wie ze willen worden. Vanaf ca. 15 jaar.
Historicus Diana Bishop stamt af van een oud heksengeslacht, maar heeft haar bovennatuurlijke erfenis altijd ontkend. Tot ze per toeval een betoverd manuscript opent en ze haar afkomst niet meer kan wegdrukken. Een ontmoeting met de vampier Matthew Clairmont, die haar helpt om de geheimen van het manuscript te ontrafelen, blijkt het begin van een zinderende romance die alle regels en wetten zal breken.
The Angry Apprentice and the Evil Mentor!Alex is now Herobrine's apprentice in hope of acquiring the perfect evil laugh and cool evil trickery skills. But Herobrine is a very strict teacher and Alex keeps getting smacked for not being evil enough! Will she be able to endure it or give up being evil altogether? Find out what happens in the Diary of an Angry Alex 8!
Een enigszins aan lager wal geraakte Britse schrijver van tweederangs romans koopt in een impuls een oude boerderij in Frankrijk waar hij een nieuwe start maakt.
Veel liefs
Gedumpt
liefde in tijden van digitalisering
Delirium amoris
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Tussen de beesten en wilde rozen
Apollo 13 en Gravity meet Cast Away! Mark Watney is een van de eerste astronauten om voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om er te sterven Astronaut Mark Watney is uitverkoren om als een van de eerste mensen voet op Mars te zetten. Hij zal waarschijnlijk ook een van de eersten zijn om daar te sterven. Nadat een zandstorm hem bijna fataal wordt en de overige bemanning, die ervan overtuigd is dat hij is omgekomen, zich gedwongen ziet de planeet te verlaten, bevindt Watney zich
miljoenen kilometers van de rest van de mensheid verwijderd. Hij heeft geen enkele mogelijkheid om een signaal naar de aarde te versturen en zelfs als dat wel mogelijk zou zijn, zouden zijn voorraden opraken lang voordat een reddingsmissie hem zou kunnen bereiken. Bovendien krijgt hij waarschijnlijk niet eens de kans om te verhongeren. De dreiging van het defecte materieel, de vijandige omgeving op Mars of een simpele menselijke fout, kunnen hem eerder fataal worden. Maar Watney vertikt het op te geven. Gedreven door
zijn inventiviteit, zijn technische kennis en een hardnekkig weigeren om op te geven probeert hij vastberaden het ene obstakel na het andere te overwinnen. Zal zijn vindingrijkheid genoeg zijn om tegen beter weten in te overleven? `Briljant, en uitermate meeslepend. The Wall Street Journal
Norah kijkt terug op het bijzondere leven van haar moeder, de beroemde Ierse actrice Katherine O'Dell. Als jong meisje ziet Norah vanuit de coulissen hoe haar moeder de grote ster is in de theaters van Dublin en Londen. Katherines carrière bloedt later langzaam maar zeker dood, en bereikt een dieptepunt wanneer ze een filmproducent aanvalt. Ze wordt vervolgens opgenomen in een kliniek in Dublin. Norah besluit een boek over het leven van haar moeder te schrijven en ontdekt gaandeweg de prijs die haar moeder voor haar
roem betaalde, en de weerslag daarvan op haar eigen leven. Actrice is een groots, maar ook triest portret van een jonge vrouwelijke actrice die zowel bejubeld als uitgebuit wordt en daar de rest van haar leven de sporen van zal meedragen.
Magnus Chase is altijd een onrustige jongen geweest. Sinds de mysterieuze dood van zijn moeder leeft hij in de straten van Boston. Op een dag wordt hij opgespoord door een man die hij nog nooit eerder heeft ontmoet, een man van wie zijn moeder beweerde dat hij gevaarlijk zou zijn. De man vertelt hem een onmogelijk geheim: Magnus is de zoon van een Noorse god. En dat is niet alles: de goden van Asgard bereiden zich voor op een oorlog. Om Ragnarok - de ondergang van de goden - te voorkomen, moet Magnus in de Negen
Werelden op zoek naar een wapen dat al duizend jaar onvindbaar is. Wanneer een vurige aanval door reuzen hem dwingt te kiezen tussen zijn eigen veiligheid en het leven van honderden onschuldigen, maakt Magnus een fatale beslissing. Soms is de enige manier om een nieuw leven te beginnen door eerst te sterven...
Zeg je vrienden en familie maar vaarwel. Bereid je voor op een werkweek van 97 uur, beslissingen over leven en dood, een constante vloed aan lichaamssappen en een budget dat eerder gepast lijkt voor een turfsteker. Welkom in het leven van een arts in opleiding. Tijdens de helse dagen en slapeloze nachten hield cabaretier en voormalig arts in opleiding Adam Kay jarenlang in het geheim een dagboek bij. Zijn verslagen van de frontlinies van het ziekenhuis zijn samengebracht in dit afwisselend hilarische, afschuwelijke en
ontroerende boek. Dit doet even pijn vertelt je alles wat je wilt weten over het werk op een ziekenboeg - plus een aantal dingen die je liever níet had willen weten. Mogelijke bijwerkingen: spontane lachstuipen en opwellende tranen. Adam Kay (1980) werkte jarenlang als arts in opleiding, maar is tegenwoordig een succesvol cabaretier en scriptschrijver. Zijn debuut Dit doet even pijn werd direct een bestseller in Groot-Brittannië en is inmiddels in vijftien landen vertaald.
Deze fascinerende roman zindert van het vuur van fel verzet, verboden liefde en de vonken van een revolutie die op het punt staat uit te barsten. Lena is in de Wildernis beland, zonder Alex, maar met vele anderen die hebben besloten het leven in eigen hand te nemen. Een ruig en hard leven, zonder luxe, maar met liefde.
Een imposant portret van de literaire grootmeester De veelgeprezen biograaf Blake Bailey werd door Philip Roth aangewezen om zijn levensverhaal te schrijven. Volledig onafhankelijk in zijn verdere aanpak kreeg Bailey toegang tot Roths persoonlijke archief en sprak hij diens vrienden, geliefden en collega’s. Ook met Roth zelf voerde hij zeldzaam openhartigegesprekken. Bailey beschrijft hoe Roth opgroeide in een Joods gezin uit de arbeidersklasse, hoe zijn literaire carrière bijna ontspoorde door zijn eerste, catastrofale huwelijk
en hoe hij een pleitbezorger werd voor dissidente schrijvers uit het Oostblok. Ook onthult Bailey de waarheid over Roths tumultueuze liefdesleven, en dan met name zijn bijna twintig jaar durende relatie met actrice Claire Bloom. Door de jaren heen zou Roth met elk aspect en vele verschillende stijlen van de naoorlogse Amerikaanse literatuur in aanraking komen, van realisme tot farce, van metafictie tot de tragiek van De Amerikaanse Trilogie. Het resultaat van Blake Baileys jarenlange onderzoek naar Philip Roth is een uiterst
leesbare, allesomvattende biografie van een van de grootste schrijvers van onze tijd.
Alex is still angry and now Steve is too!Herobrine is a horrible roommate! As expected. Even worse than Steve is. After a while Alex and Steve decide it's time to get some help from the only thing they can think of scary enough to get rid of Herobrine...THE ENDER DRAGON! But the Ender Dragon doesn't like them either, he'd rather eat them than help them. How are they going to get him to help them and avoid being eaten themselves? Find out in the Diary of an Angry Alex 5!
Er was een tijd dat liefde het belangrijkste was op aarde. Mensen reisden naar het einde van de wereld om het te vinden. Ze logen ervoor om het te krijgen. Ze deden er zelfs een moord voor. Toen werd er, eindelijk, een behandeling voor gevonden. De regering verlangt nu van haar burgers dat deze tegen liefde behandeld worden wanneer ze achttien jaar oud worden. Lena Haloway keek altijd uit naar de dag van haar genezing. Een leven zonder liefde is een leven zonder pijn: veilig, afgepast, voorspelbaar en gelukkig. Maar
vijfennegentig dagen voor haar behandeling overkomt Lena het onmogelijke: ze wordt verliefd. Lauren Oliver studeerde af aan de University of Chicago en volgde een Master of Fine Arts aan New York University. Ze werkte bij een uitgeverij en is nu fulltime schrijfster. Lauren woont in Brooklyn, New York.
De Boekendief
Boy 21
De stille patiënt
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Magisterium boek 4 - Het Zilveren Masker
Requiem
Aan alle jongens van wie ik hield
Aristoteles en Dante ontdekken de geheimen van het universum
Allerzielen
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Met Gedumpt, het achtste deel in de serie Het leven van een Loser van Jeff Kinney, is het weer lachen geblazen. Bram Botermans vindt zichzelf perfect! Maar jij en ik weten wel beter: Bram zal altijd een sukkel blijven. Het zit Bram Botermans niet mee. Zijn beste vriend Theo is hem spuugzat en heeft Bram gedumpt. Probeer dan maar eens nieuwe vrienden te maken! Als laatste wanhopige poging probeert
Bram Sproet op te leiden tot officiële Theo-vervanger. Maar dat loopt niet helemaal volgens plan. Dat overkomt Bram Botermans vaker. Hij besluit daarom zijn geluk in handen van het lot te leggen: dobbelstenen, horoscopen en fortunecookies. En dan vindt hij iets dat hem écht kan helpen bij zijn beslissingen. Maar of dat nou zo slim is.... Jeff Kinney ontwikkelt online games. Als kind hield hij geen dagboek bij (daar heeft hij spijt van), maar hij wilde
dolgraag cartoonist worden.
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.
A Donkey Army and Their Angry LeaderAlex has decided to withdraw from the battle for a bit. And while Steve is still fighting Herobrine Alex is working on a plan to defeat them both, WITH DONKEYS! Yes, Operation Donkey Army is set in motion. Finally Alex is using that weird evil donkey laugh to her advantage! HAA HA HEE-HAWWW HAHAHAAA! Find out what happens in the Diary of an Angry Alex 7!
Alex, the Angry Minecrafter is no longer angry, LOL JK!This time Alex finds Steve in the mines while he should be farming. But Steve acts innocent. Alex isn't buying it though. Who else would look like Steve other than Steve? It's not possible...or is it? One thing is for sure, whoever this "not-Steve" person is, he's aggravating Alex! Find out what happens in the Diary of an Angry Alex 4!
Londen, 1826. Frannie Langton is geen alledaagse vrouw: ze is jong, heeft een opleiding gehad en staat terecht voor een afschuwelijke dubbele moord. Maar ze is ook zwart. De rechtbank en de kranten zijn in alle staten. Wie is deze voormalige slavin - inmiddels vrije vrouw - die helemaal vanuit de kolonie Jamaica naar het Engelse moederland gekomen is om haar werkgevers in hun bed op vreselijke wijze te vermoorden? Ze was bedoeld als een geschenk maar
bleek hun ondergang. De getuigenverklaringen zijn schokkend: ze is een verleidster, een heks en een meesterlijke manipulator. Maar Frannie heeft en ander verhaal te vertellen en zal dat koste wat kost doen, ook als anderen haar liever de mond snoeren. Sara Collins neemt de lezer mee naar beide kanten van de Atlantische Oceaan en langs de duisterste bladzijden van onze geschiedenis. Het schetst een indringend beeld van hoe ras, klasse en onderdrukking
het slechtste in mensen naar boven brengt terwijl het voor anderen een innerlijke kracht aanwakkert. Bovenal is het een verhaal over een meisje dat in de verkeerde tijd op de verkeerde plaats geboren is. Een meisje dat zowel slachtoffer als dader is in een wereld die haar het liefste ten onder ziet gaan.
Julia is een normaal meisje van 12, die ontzetten van dansen en haar vrienden houdt...Totdat Sara Hamilton in beeld komt, dan veranderd alles. Ze heeft nog nooit met gemene meiden en pestkoppen te maken gehad, en zeker niet met iemand die er een sport van maakt haar voor schut te zetten en aan het huilen te maken wanneer ze maar kan. Julia heeft het gevoel dat ze dit probleem met niemand kan delen, en het zelf op moet lossen. De vraag is, zou ze
sterker kunnen zijn dan Sara? Of zal Sara de touwtjes in handen blijven houden? Dit boek is een avontuur vol met verassingen, dat laat zien hoe je met pestkoppen om kan gaan en hoe je voor jezelf op kan komen. Het is een geweldig boek voor jonge meiden! Je zult dit boek vol spanning beleven, en het een inspirerend verhaal vinden. Nog een prachtig dagboek dat al jullie jonge lezers zal inspireren.
Het verdoemde zwaard
Mars
Niek de Groot kladt erop los
Dagboek van Julia Jones - Boek 2: Mijn geheime pestkop
Future Sex
Book 8 [An Unofficial Minecraft Book]

Page 1/1

Copyright : wanderingguiselaine.nl

