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Java 2 in 24 uur R. Cadenhead 2003
Adres aan het staats-bewind, bij gelegenheid van de deliberati n, over de publicatie van den 26 Februarij 18021803
Een jaar op het land Alice Provensen 1978 Informatief boek over de invloed van de jaargetijden op het leven van de dieren die op en om de boerderij voorkomen.
Nederlandsche dames en heeren Jan ten Brink 1873
De dochter van Mistral Judith Krantz 1993 In het leven van drie vrouwen speelt de schilder Julien Mistral een speciale rol.
De vrouw in de hedendaagsche maatschappij Herman Bavinck 2021-12-02
De goudrivier Lucien Biart 189?
Eendje in de regen / druk 1 Amy Hest 1995 Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met sfeervolle tekeningen in zachte
kleuren. Vanaf ca. 3 jaar.
Hacking Jon Mark Erickson 2004
I think I love you Allison Pearson 2011-12-09 Allison Pearson, de auteur die de mum-lit uitvond, met nieuw meeslepend boek over de eerste grote liefde van jonge meisjes Vlak na haar
moeders begrafenis vindt Petra in een kast een roze envelop. Er zit een brief uit 1974 in waarin staat dat zij de winnaar is van de Ultimate David Cassidy Quiz. De prijs: een ontmoeting met
haar idool in Los Angeles. Haar moeder had de brief destijds verstopt terwijl zij nota bene alles in het werk had gesteld om de quiz te winnen; álle berichten die Cassidy had geschreven voor
het fanclubblad had ze uit haar hoofd geleerd. Wat ze niet wist was dat al die leuke brieven niet door haar held werden geschreven maar door William Finn, een pas afgestudeerde jongen in
geldnood. Petra besluit na al die jaren haar prijs alsnog te claimen en de voormalige uitgeverij van het fanclubblad ziet er wel een mooie nostalgie pr-mogelijkheid in. William Finn, Cassidys
ghostwriter is ondertussen directeur van de uitgeverij. Hij zal Petra vergezellen naar Amerika. Petra gelooft dat ze eindelijk de man van wie ze al die jaren hield, zal ontmoeten. En dat is ook
zo, maar zal ze hem herkennen? Allison Pearson (1960) studeerde Engelse letterkunde in Cambridge. Ze schreef voor diverse landelijke kranten en heeft een column in de Daily Telegraph.
In 2002 debuteerde ze met de bestseller Hoe krijgt ze het voor elkaar?
Blues voor Sirius Alison Goodman 2008 Joss (18) wordt tijdens haar opleiding Tijdreizen gekoppeld aan Mav, een buitenaards wezen. Gevaarlijk, want een huurmoordenaar heeft het op
Mavs leven voorzien. Vanaf ca. 15 jaar.
Klea en Irene Georg Moritz Ebers 1880
Lena Lijstje Francine Oomen 2001 Marleen (ik-figuur) vindt het moeilijk om keuzes te maken; ze maakt daarom voor alles een lijstje. Als haar ouders gaan scheiden, merkt ze dat ze hoe dan
ook moet kiezen. Vanaf ca. 9 jaar.
Begijnhof-sproken Felix Maximiliaan Leopold Timmermans 1925
Mijn sterke papa Nanda Roep 2007
Chanda's geheim Allan Stratton 2012-08-09 De zestienjarige Chanda Kabelo woont in een Afrikaans stadje met haar moeder, zusje en broertje. Chandas jongste zusje is pasgeleden
gestorven. Niet lang daarna wordt Chandas moeder ook ziek. Chanda neemt de taken van haar moeder over en maakt zich steeds meer zorgen. De buurt roddelt en Chanda heeft vaak het
idee dat ze er helemaal alleen voor staat. Ook omdat ze het gevoel heeft dat er een groot probleem bestaat, waar niemand over wil praten en waarop een groot taboe rust. Chanda begint
een zware strijd. Voor zichzelf, voor haar familie en voor een betere toekomst. Wanneer aids geen ver-van-je-bedshow is, maar een sinister, onzichtbaar gif dat je familie bedreigt, je in je
slaap achtervolgt, je hart breekt en je toekomst vertroebelt, hoe leer je dan op te groeien met liefde en moed? Dit boek schudt je wakker, opent je ogen en laat zien hoe leven met aids echt
is. Een must-read!
Contes de ma Mere l'Oye Charles Perrault 1754
De slavernij Harriet Beecher Stowe 1853 Oorspr. titel: The key to Uncle Tom's cabin Feiten en documenten waarop het bekende boek van de Amerikaanse schrijfster (1812-1896) is
gebaseerd.
Het kleine houten boertje Alice Dalgliesh 1987 Een boer en een boerin zoeken dieren voor hun boerderij en roepen de hulp in van een kapitein die elke dag langs vaart. Prentenboek met
sfeervolle illustraties in warme roodbruine en groene tinten. Vanaf ca. 4 jaar.
Het geheugenwoud Sam Lloyd 2020-03-17 Een adembenemende thriller over een ontvoerd meisje, de jongen die haar kan redden en hun huiveringwekkende kat-en-muisspel vol bedrog en
verraad. Voor de liefhebbers van Stephen King en C.J. Tudor. ‘Als je pas net bent aangekomen, waarom wil je dan al weg?’ Elissa, een dertienjarig schaaktalent, is aangekomen in het
Geheugenwoud op de belangrijkste dag van haar leven. Ze deed mee aan een nationaal schaakkampioenschap toen ze werd ontvoerd. Ze werd wakker in een ondergrondse cel. Elijah
woont al naast het Geheugenwoud zolang hij zich kan herinneren. Hij is pas twaalf, maar heeft zijn hele leven in het bos gespeeld en kent er elke centimeter. En dan vindt hij Elissa. Als hij
opduikt in haar cel, neemt Elissa aan dat Elijah haar zal helpen te ontsnappen of naar de politie zal gaan. Maar Elijah wil niet dat Elissa weggaat, bang als hij is om haar vriendschap te
verliezen. Het gedrag van haar ontvoerder wordt steeds onvoorspelbaarder en algauw zijn Elijahs bezoekjes Elissa’s enige vorm van verlichting. Elissa realiseert zich dat de vreemde,
eenzame jongen haar enige kans op overleving is. Ze speelt een dodelijk kat-en-muisspel om hem over te halen haar te helpen en hun vriendschap zal hun beider lot bepalen...
Zandtaartjes Carry Slee 1994 De tweeling Iris en Michiel ontdekt langzaam aan hoe leuk de zomer kan zijn. Vanaf ca. 6 jaar.
Lotje en de pech-mevrouw Jaap ter Haar 1987 Met Chimp, haar aap, en met een domme mevrouw, die zich te dicht bij verschillende dieren in de buurt waagt, beleeft Lotje vrolijke avonturen
in de dierentuin waar haar vader dierenarts is.
Advocaat van de duivel John Grisham 2015-06-01 Zonder het te weten wordt Mitchell McDeere, briljant rechtenstudent van arme komaf, al geruime tijd in de gaten gehouden. Zodra hij
afstudeert, biedt het prestigieuze advocatenkantoor Bendini, Lambert & Locke hem niet alleen een zeer aantrekkelijke baan aan, maar overlaadt het de pasgetrouwde Mitchell ook nog eens
met extraatjes zoals een vorstelijk salaris, een prachtig huis met een zeer lage hypotheek en talrijke bonussen. Niets laat het kantoor onbeproefd om het Mitchell naar de zin te maken. Er
moet natuurlijk wel wat tegenover staan: absolute loyaliteit, een negentigurige werkweek en haast onhaalbare resultaten. Na verloop van tijd begint de dodelijke vermoeide Mitchell zich
ongemakkelijk te voelen in het strakke keurslijf van zijn werkgever. Wat gaat er schuil achter de respectabele fa ade van het kantoor en wat speelt zich af op de ontoegankelijke bovenste
verdieping?
Het vogeltje / druk 1 Dick Bruna 1996 Vierkant prentenboekje met fleurige tekeningen en tekst op rijm over een vogeltje, dat vertelt wie en wat hij allemaal op de boerderij ziet. Voorlees- en
aanwijsboekje voor jonge kleuters.
Dit is alles Aidan Chambers 2012-12-05 Als Cordelia ontdekt dat ze zwanger is, besluit ze een dagboek te beginnen. Ze is dan bijna 20, en ze wil haar dochter alles vertellen over de
afgelopen jaren. Over de ontmoeting met haar grote liefde Will, haar vriendschap met de Japanse Izumi, en over haar moeder die lang geleden overleden is en over wie Cordelia steeds
meer te weten komt. Maar het is ook de periode waarin Cordelia s vader opnieuw trouwt, Izumi teruggaat naar Japan, en Will meer van bomen lijkt te houden dan van haar. Cordelia schrijft
openhartig over wat dat met haar doet, maar ook over de mensen in haar omgeving, over de eigenaardigheden van ons lichaam, over seks, over de boeken die ze leest, gesprekken die ze
heeft gevoerd, kortom: over alles.
Flits Mirjam Oldenhave 2014-02-13 ‘Verwond me maar,’ zei hij. ‘Volgens mij mag je ook verband nemen zónder wond,’ zei ik. ‘O, dan wil ik dat liever.’ De jongen knielde en wikkelde een
stuk verband om zijn knie. ‘Flits is echt goed,’ zei hij. Hij plakte nog een protestpleister op zijn voorhoofd en ging weg. Hij liep ineens mank. Op Flits.nl staan geen oudjes maar nieuwtjes.
Alles wat niet in de schoolkrant mag, lees je op deze geheime site. Zoals dit: Goaltje alias ‘de vliegende bliksem’ mag niet meedoen aan de sportdag. Zo’n zware straf, dat is Goaltje-moord.
Tijd voor actie, dus. Maar hoe krijgen de kinderen van Flits de héle school zo gek om mee te doen... Dit e-book is alleen geschikt voor de tablet. U kunt het niet lezen op een e-reader.
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