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Getting the books Rube Goldberg Inventions 2017 Wall Calendar now is not type of inspiring means. You could not abandoned
going afterward book growth or library or borrowing from your links to admittance them. This is an very easy means to specifically
get lead by on-line. This online broadcast Rube Goldberg Inventions 2017 Wall Calendar can be one of the options to accompany
you taking into account having additional time.
It will not waste your time. give a positive response me, the e-book will agreed spread you new issue to read. Just invest tiny period
to retrieve this on-line publication Rube Goldberg Inventions 2017 Wall Calendar as without difficulty as evaluation them
wherever you are now.

Waarom Franse vrouwen niet dik worden Mireille Guiliano 2013-02-12 ‘In haar boek toont ze opgewekt aan hoe makkelijk het
is om van het leven te genieten en toch moeiteloos in de meest krappe Chanel-pakjes te passen.’ – de Volkskrant ‘Niet alleen
geschikt voor vrouwen met over gewicht, maar ook voor iedereen die van lekker eten houdt.’ – De Telegraaf ‘Voortaan ga ik
iedereen die níét eten wil het boek van Mireille Guiliano cadeau geven.’ – Ilonka Leenheer in ELLE
Borne Jeff VanderMeer 2018-07-05 In de ru nes van een stad, verwoest door droogte en oorlog, probeert een jonge vrouw te
overleven. De stad zucht onder het tirannieke bewind van een gigantische moordzuchtige beer, het resultaat van bizarre
experimenten door een mysterieus biotechbedrijf. De jonge vrouw, Rachel, vindt op een dag een vreemd diertje in de vacht van de
beer. Ze noemt het Borne en neemt het mee naar huis. Het is onduidelijk of Borne een plant of een dier is, maar het wezentje oefent
een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het groeit en ontwikkelt zich, leert spreken, en wordt nieuwsgierig naar de
buitenwereld. Rachel is ontroerd door zoiets onschuldigs, een teken van schoonheid in een ellendig bestaan. Maar niets is wat het
lijkt. De aanwezigheid van Borne zal de vergeten en verloren geheimen van de stad blootleggen en daarmee Rachels leven voor
altijd veranderen.
Een jongen met de naam Kerstmis Matt Haig 2016-11-15 Nikolas woont met zijn vader in Finland, waar ze het niet al te ruim
hebben. Wanneer Nikolas' vader de kans krijgt om veel geld te verdienen, neemt hij die meteen aan. Hij gaat op reis naar het
noorden om te helpen bewijzen dat Elfhelm, het legendarische elfendorp, echt bestaat en laat Nikolas achter bij de kwaadaardige,
kinderhatende tante Carlotta. Het duurt niet lang voor Nikolas het niet meer uithoudt en op zoek gaat naar zijn vader.
Obama Pete Souza 2017-11-08 Fotoboek over het presidentschap van de Amerikaanse president Obama.
Leaves of grass Walt Whitman 2013-04 Dit boek is onderdeel van de TREDITION CLASSICS serie. De makers van deze serie
zijn verbonden door hun passie voor literatuur en gedreven met de bedoeling om alle publieke domein boeken weer gedrukte
vorm beschikbaar te maken - wereldwijd. De meeste geprinte TREDITION CLASSICS titels zijn al decennia verdwenen uit de
boekenkasten. Bij tredition geloven wij dat een goed boek nooit uit de mode is en dat zijn waarde voor eeuwig is. Deze boeken
serie helpt bij het behouden van de literatuur schatten. Het draagt bij in het behouden van prachtige wereldliteratuur werken.
Het verhaal van de westerse wetenschap Susan Wise Bauer 2015-11-28 ‘Het verhaal van de wetenschap’ is een leeswijzer die
tekst en uitleg biedt bij de belangrijkste, oorspronkelijke teksten die ons denken over de wereld, de kosmos en de mens hebben
vormgegeven en veranderd. In 28 beknopte hoofdstukken neemt topauteur Susan Wise Bauer de lezer mee van de vroegste
wetenschappelijke teksten van Hippocrates, Plato en Aristoteles tot aan twintigste-eeuwse klassiekers in het domein van geologie,
biologie en kosmologie, met onder andere verwijzingen naar de werken van Einstein, Schr dinger en Dawkins. De hoofdstukken
zijn los te lezen of in chronologische volgorde. In elk hoofdstuk wordt aan de hand van een of meer klassieke wetenschappelijke
werken het leven en onderzoek van verschillende wetenschappers uitgebreid toegelicht. In de eerste twee delen van het boek richt
Susan Wise Bauer zich op het ontstaan van de wetenschap en op de ontwikkelingsgeschiedenis van de wetenschappelijke methode.
In de drie slotdelen van Het verhaal van de wetenschap komt de ontwikkeling aan bod van de aardwetenschappen, de biologie en
evolutieleer, en de kosmologie (inclusief relativiteitstheorie, kwantumfysica en chaostheorie). Dit boek werpt een helder licht op
het verhaal van wetenschap en wetenschapsgeschiedenis in al zijn facetten, uiteenlopend van de bronteksten en het menselijk
streven naar essenti le kennis tot de zeer persoonlijke, soms gebrekkige, maar vaak ook briljante pogingen van wetenschappers
om onze wereld te doorgronden.
Het mysterieuze manuscript Agatha Christie 2015-03-25 In het Balkanstaatje Herzoslowakije is olie gevonden en het gevolg is
dat het land plotseling erg belangrijk wordt. Voornamelijk Engelse politici hebben hier baat bij. Maar op het moment dat
internationale misdadigers zich ermee gaan bemoeien, betekent dit chantage, diefstal en moord.
Nacht op de rivier Erica Ferencik 2017-06-03 Nacht op de rivier is een onvergetelijke, must read thriller voor liefhebbers van
Ruth Ware. Wini heeft geen behoefte aan een avontuur. Na een moeizame scheiding en het verlies van haar geliefde broer wil ze

alleen maar samen zijn met haar drie beste vriendinnen. Maar de energieke Pia heeft andere plannen. Plannen voor een weekendje
adrenalineverhogend, adembenemend wildwaterkano n in de wildernis van Maine. Vijfduizend vierkante kilometer afgelegen
natuur. Alleen maar bergen, rivieren en frisse lucht. Geen telefoonbereik. Geen mensen. Geen hulp... Met helder getekende
personages (die tegen elkaar worden uitgespeeld), een rake stijl en met de snelheid van de razende rivier zelf is Nacht op de rivier
een onvergetelijke thriller.
De nieuwe wereld An Paenhuysen 2010
Chase's Calendar of Events 2017 Editors of Chase's 2016-09-23 Find out what's going on any day of the year, anywhere across
the globe! The world’s datebook, Chase's is the definitive day-by-day resource of what America and the wider world are
celebrating and commemorating. Founded in 1957 on a reputation for accuracy and comprehensiveness, this annual publication
has become the must-have reference used by experts and professionals for more than fifty years. From celebrity birthdays to
historical anniversaries, from astronomical phenomena to national awareness days, from award ceremonies and sporting events to
religious festivals and carnivals, Chase's is the one-stop shop for everything that is happening now or is worth remembering from
the past. The 2017 Edition of Chase's Calendar of Events brings you information about: The 500th anniversary of Martin Luther's
Ninety-Five Theses The 150th anniversary of the Dominion of Canada The 100th anniversary of the Russian Revolution The 100th
anniversary of splitting the atom The 50th anniversary of the Summer of Love Frank Lloyd Wright's 150th birth anniversary and
much more!
Het geheime leven van kleuren Kassia St Clair 2017-04-20 Een prachtig full colour boek over de geschiedenis van kleuren –
iedere kunstliefhebber In Het geheime leven van kleuren heeft Kassia St Clair haar levenslange obsessie met kleuren gegoten in een
uniek boek, waarin ze betoverende verhalen vertelt over de 75 bekendste tinten en kleurschakeringen. Waarom wordt de maagd
Maria in de Renaissance bijna altijd in het blauw afgebeeld? Waarom zijn worteltjes oranje? En waarom zie je groen van jaloezie?
Het geheime leven van kleuren gaat over mode en politiek, kunst en oorlog, over het geel van Van Goghs zonnebloemen, over
Picasso’s blauwe periode, over het rood in de grottekeningen van Lascaux en over de fluorescerende kleuren van punk. Het
geheime leven van kleuren is een levendige geschiedenis van kleuren en de onvergetelijke verhalen die erachter schuilgaan. Het
geeft een geheel nieuwe blik op onze geschiedenis en cultuur; na het lezen van dit boek zal kijken naar kleur nooit meer hetzelfde
zijn. Over Het geheime leven van kleuren ‘Een geestverruimende reis rond de wereld zonder van je schildersezel te hoeven
wijken. Elke kleur heeft een verhaal en in dit boek zijn de meest betoverende, schokkende en tot nadenken stemmende verzameld.
Het wordt nog lastig je gang zomaar magnoliawit te schilderen na het lezen van dit inspirerende palet aan verhalen.’ Simon
Garfield, auteur van Precies mijn type, Op de kaart en Mauve
Mevrouw Dalloway Virginia Woolf 2013-12-28 Op een mooie zomerochtend gaat Clarissa Dalloway de deur uit om bloemen te
kopen. Ze is bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest dat ze die avond gaat geven. Terwijl ze door Londen loopt
overdenkt ze haar leven. Ze herinnert zich de tijd dat ze even oud was als haar dochter, en haar relatie met Peter Walsh. Elders in
London wordt Septimus Smith, zwaar getraumatiseerd teruggekeerd uit de Eerste Wereldoorlog, geplaagd door hallucinaties. Hun
levens kruisen elkaar op verrassende wijze. Virginia Woolf (1882-1941) werd bekend door modernistische meesterwerken als Mrs
Dalloway (1925), To the Lighthouse (1927) en Orlando (1928). Haar thematiek en haar vloeiende stijl, die prachtig tot uiting komt
in vele monologues intérieurs, zijn van blijvende invloed geweest op de wereldliteratuur. Boukje Verheij vertaalde eerder onder
veel meer Kim van Rudyard Kipling, Schateiland van Robert Louis Stevenson en werken van Tom Holland.
My most excellent year Steve Kluger 2009 Drie vrienden uit de vijfde klas van de middelbare school schrijven voor een
schoolopdracht over het bijzonderste jaar uit hun leven: het jaar dat ze vrienden werden.
Diep werk Cal Newport 2016-03-22 In ‘Diep werk’ wijst Cal Newport op de noodzaak van geconcentreerd werken om
maximaal te kunnen presteren, een vaardigheid die we langzaam zijn kwijtgeraakt. Newport gebruikte de term ‘diep werk’ voor
het eerst op zijn populaire blog. Hij raakte een zenuw: Newports artikelen over dit onderwerp werden honderdduizenden keren
gelezen en overgenomen. De meeste mensen laten zich gemakkelijk onderbreken en besteden een groot deel van de dag aan
oppervlakkige werkzaamheden. Dit boek bevat talloze inspirerende verhalen en praktische adviezen over hoe je je werk anders
kunt organiseren om diep werk een vaste plek te geven. Want alleen door iets met volle aandacht te doen, ontwikkel je je
denkkracht en bereik je meer in minder tijd.
Een ongewoon huwelijk Tayari Jones 2018-09-18 ‘Je rent via hartroerende interacties vol liefde, zelfopoffering en feilbaarheid
richting climax. Een weergaloze les in perspectief en empathie.’ – ★★★★1 2 HUMO Celestial en Roy zijn jong, verliefd en
pas getrouwd. Zijn carrière in de zakenwereld zit in de lift, zij is een veelbelovende artiest. Ze zijn net aan het wennen aan de
routine van hun leven samen als ze uit elkaar gerukt worden door omstandigheden die ze zich nooit hadden kunnen inbeelden.
Roy wordt gearresteerd en veroordeeld tot twaalf jaar cel voor een misdaad waarvan Celestial weet dat hij die niet heeft gepleegd.
Wrong race, wrong place. Ondanks haar sterke onafhankelijkheid, voelt Celestial zich ontheemd. Ze zoekt troost bij André, haar
jeugdvriend en getuige op haar huwelijk. Ondertussen ontdekt Roy in zijn isolement een heel nieuwe wereld. Kan liefde
standhouden op het scherpst van de snede? Een ongewoon huwelijk is een eigentijdse, briljante en ontroerende roman over
onvoorwaardelijke liefde en de complexiteit van relaties. Over Een ongewoon huwelijk Genomineerd voor de National Book
Award ‘Hartveroverend.’ – The Washington Post ‘Indrukwekkend, overweldigend en diepgaand.’ – The New Yorker

‘Een van de beste boeken van 2018.’ – Elle ‘Een fascinerend boek’ – Oprah Winfrey 'Een ontroerend portret van de
gevolgen van een onterechte veroordeling voor een jong Afro-Amerikaans stel' – Barack Obama ‘Spannend, confronterend,
puur. Alsof het in een helder moment is geschreven.’ – Zin
Het proces Franz Kafka 1989 Een jongeman staat terecht zonder dat hem duidelijk wordt op welke beschuldiging.
Gilgamesj de held Mary Geraldine McCaughrean 2002 Bewerking van het beroemde oud-Mesopotamische epos, voorzien van
veel illustraties in kleur en zwart-wit.
De zomer van 1927 Bill Bryson 2014-06-25 Het was de zomer waarin de Amerikaanse effectenbeurs floreerde, de president
slechts vier uur per dag werkte, een honkballer genaamd Babe Ruth het spel voorgoed veranderde, een beeldhouwer het idiote plan
had opgevat om vier reusachtige hoofden in een berg te houwen, een gigantische overstroming gebieden rond de Mississippi blank
zette en een onbekende vliegenier de bekendste man ter wereld werd. Het was ook de zomer waarin kranten in opkomst waren, de
televisie uitgevonden werd, een bomaanslag werd gepleegd op een school in Michigan, Al Capones macht zijn hoogtepunt
bereikte, een ondoordachte beslissing genomen werd die tot de Grote Depressie zou leiden. Bill Bryson vervlecht al deze prestaties
tot één groot avonturenboek vol roekeloos optimisme en uitzinnige energie en beschrijft de zomer waarin de Verenigde Staten
de eerste stappen zette naar volwassenheid.
Chase's Calendar of Events 2018 Editors of Chase's 2017-09-26 Founded in 1957, Chase's observes its 60th anniversary with the
2018 edition! Users will find everything worth knowing and celebrating for each day of the year: 12,500 holidays, historical
milestones, famous birthdays, festivals, sporting events and much more. "One of the most impressive reference volumes in the
world."--Publishers Weekly.
Als de wereld een dorp was / druk 1 David J. Smith 2005 Prentvertelling waarin de wereld wordt voorgesteld als een dorp met
honderd inwoners. Zo wordt informatie gegeven over ondermeer de verschillende nationaliteiten, talen en godsdiensten. Met
paginagrote gekleurde tekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.
Toekomstshock Alvin Toffler 1970
De namiddag van een schrijver 1974
De puberdagboeken Nina Wijsbek 2017-11-16 De puberteit is een periode van grote onzekerheid. Over je plek in de groep,
over je alsmaar groeiende lichaam, over die verwarrende seksualiteit. Waar jongeren van nú hun onzekerheden ongeremd delen
op social media, hielden pubers voorheen hun persoonlijke verhalen diep verborgen. In dagboeken. Monica Soeting verzamelde
jarenlang puberdagboeken. Samen met Nina Wijsbek las zij de talloze dagboeken die nu zijn samengebracht in de collectie van het
Nederlands Dagboekarchief, op zoek naar de mooiste stukken die een eerlijk, ontroerend en soms hilarisch beeld geven van de
wereld van de puber. In De puberdagboeken komen dagboekschrijvende tieners van vroeger en nu aan het woord: over school,
ouders, vrienden en vriendinnen, seks, toekomstverwachtingen en alle andere zaken die tot de puberteit worden gerekend. Uit het
dagboek van Ria: 26 november 1961 Ik heb iets grappigs ontdekt. Altijd voor ik ga slapen droom ik, terwijl ik wakker ben, over hoe
ik een leuke jongen ontmoet, ik val b.v. flauw op de O.D. en een mieterse stud vindt me en laat me weer bijkomen, of ik ben in de
Doelen en die vliegt in de fik en ik word gered enz. En altijd is iedereen weg van me. Ik droom b.v. dat ik weer dansles heb en dat
iedereen wég van me is, en als ik de zaal binnenkom wordt iedereen stil omdat ik zo knap ben enz. Jammer alleen dat het niet
waar is, maar als ik het droom ben ik er zo in dat het net echt lijkt.
Little brother Cory Doctorow 2011-11-05 Marcus, alias w1n5t0n, is slim, snel en wired met het netwerk. Het kost hem geen
moeite de bewakingssystemen van zijn middelbare school te omzeilen. Zijn wereld wordt echter op zijn kop gezet als hij en zijn
vrienden te maken krijgen met de naschokken van een grote terreuraanslag. Ze zijn op het verkeerde moment op de verkeerde
plek, en worden gearresteerd, opgesloten en meedogenloos ondervraagd door Homeland Security. Wanneer hij eindelijk vrijkomt,
ontdekt Marcus dat zijn stad een politiestaat is geworden, waar elke burger wordt behandeld als een potenti le terrorist. Niemand
gelooft wat hem en zijn vrienden is overkomen, en dus heeft hij maar een uitweg: zelf Homeland Security aanpakken. Cory
Doctorow (1971) is co-editor van Boing Boing een van de populairste blogs ter wereld. Hij won diverse prijzen, waaronder de
Nebula en de Campbell Award en wordt gezien als een Young Global Leader van het web.
Tussen de beesten en wilde rozen Ashley Poston 2020-10-20 Een betoverende fantasy om jezelf keer op keer opnieuw in te
verliezen Cerys is veilig in het koninkrijk Aloriya. Er is geen ziekte of honger en er heerst al jaren vrede. Zo is het al sinds de eerste
koning een deal maakte met de Vrouwe die het bos dat aan het koninkrijk grenst regeerde. Maar terwijl Aloriya opbloeide, werd
het bos donker, vervloekt en verboden. Cerys weet dit maar al te goed: ze wist maar net te ontsnappen toen het bos haar vrienden
en moeder vermoordde. Nu draagt Cerys een klein beetje van de vloek in haar bloed, een herinnering aan de dag dat ze alles
verloor. Het grootste gevaar waar ze nu mee geconfronteerd wordt, als dochter van de tuinman, is de vervelende vos die haar maar
niet met rust laat. Als een nieuwe koningin wordt gekroond, dalen de dingen die lang verborgen lagen in het bos neer op het
koninkrijk. Cerys wordt gedwongen te vluchten, met als enige metgezellen de kleine vos, een vreemde en krachtige beer en de
magie in haar bloed. Het is aan haar om de legendarisch Vrouwe van het Woud te vinden en haar dorp te redden. Maar het bos is
gevaarlijker dan ze ooit gedacht had en als de geheimen uit het verleden worden onthuld, is er alles voor nodig om te overleven.
De vreselijke Twee slaan door Mac Barnett 2018-04-05 De Vreselijke Twee slaan door van Mac Barnett & Jory John Hilarisch
derde deel over de grappenmakers Mick en Nick De favoriete grappenmakers en oprichters van de Internationale Orde van de

Wanorde zijn er weer! Mick en Nick gaan op zomerkamp, naar het vreselijk vriendelijke Camp Good Times, waarbij alles draait
om vrede en goede vibes (oftewel: BOR-ING!). Doordat ze geen enkele mogelijkheid zien om een goede prank uit te halen, zien
de Vreselijke Twee ab-so-luut niet in wat er nu zo goed is aan dit kamp. Maar dan breken kinderen uit het nabijgelegen Yelling and
Push-Ups Camp in bij Camp Good Times en stelen ze de supergeheime snoepvoorraad. Iedereen is boos - en die malle expertise
van Mick en Nick is meer dan gewenst! Ze breken met de vrolijke feelgood feelings van hun eigen kamp, maar kunnen hun sluwe
geest en hechte vriendschap op tegen de vuisten van de rivaliserende campers? Over de andere delen uit de serie: 'Een hilarisch
boek voor de niet-zo-gemotiveerde lezers en een logische opvolger voor de fans van Dagboek van een loser.' Moeders.nu '(...) nu
is er De Vreselijke Twee nog vreselijker (van Jory John en Mac Barnett). En je snapt: dat is humor in de overtreffende trap.'
Kidsweek.nl Lees de hele serie: De Vreselijke TweeDe Vreselijke Twee nog vreselijker De Vreselijke Twee slaan door
De sympathisant Viet Thanh Nguyen 2017-05-10 Het is april 1975 en in Saigon heerst chaos. In zijn villa zit een generaal van het
Zuid Vietnamese leger whiskey te drinken en hij is samen zijn getrouwe kapitein een lijst aan het opstellen van mensen die een
plaats krijgen op een van de laatste vluchten het land uit. De generaal en zijn landgenoten gaan een nieuw leven beginnen in Los
Angeles. Ze zijn zich er niet van bewust dat een van hen, de kapitein, in het geheim de groep observeert en verslag uitbrengt aan een
meerdere in de Vietcong. De sympathisant is het verhaal van deze kapitein, een man grootgebracht door een afwezige Franse vader
en een arme Vietnamese moeder, een man die in Amerika ging studeren aan de universiteit, maar terugkeerde naar Vietnam om te
vechten voor de communistische zaak. Viet Thanh Nguyens verbazingwekkende roman biedt een kijkje in de ziel van deze
dubbelagent, een man wiens hooggestemde idealen vereisen dat hij de mensen die hem het meest nabij zijn moet verraden.
Winnaar van: Pulitzerprize, Edgar Allan Poe Award, Andrew Carnegie Medal, Dayton Literary Peace Prize, Center for Fiction first
novel prize, California Book Award, Asian/Pacific American Literature Award Viet Thanh Nguyen is geboren in Vietnam en
opgegroeid in de Verenigde Staten. Verhalen van zijn hand zijn verschenen in Best American Voices, TriQuarterly, Narrative en de
Chicago Tribune. Ook is hij de auteur van het academische boek Race and Résistance. Hij doceert Engelse en Amerikaanse
Studies aan de Universiteit van Zuid-Californi en woont in Los Angeles. De sympathisant is zijn, alom geprezen, debuut. In De
sympathisant vertelt Nguyen het verhaal van een man met twee zielen, iemand wiens politieke overtuigingen botsen met zijn
individuele loyaliteiten. In dialoog met, maar diametraal tegenovergesteld aan de verhalen over de Vietnamese oorlog die eerder
zijn verschenen, biedt deze roman een belangrijk en onbekend nieuw perspectief op de oorlog: die van een communistische
sympathisant in gewetensnood.
Van het westelijk front geen nieuws Erich Maria Remarque 2020 Beschrijving van de verschrikkingen van de stellingenoorlog
1914-'18 in Frankrijk, aan de hand van de lotgevallen van een groep Duitse jongens.
The gospel according to Larry / druk 1 Janet Tashjian 2010 Een 17-jarige jongen wil de wereld verbeteren. Daarom begint hij
onder pseudoniem een blog. In een mum van tijd wordt zijn blog een enorme hype.
Digitaal minimalisme Cal Newport 2019-02-22 Aandachtsexpert Cal Newport legt in ‘Digitaal minimalisme’ uit hoe je
doelbewust kan omgaan met digitale overvloed. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de invloed van de computer en met
name de smartphone op onze concentratie, sociale relaties en tevredenheid. Op z’n minst zien we dat ze ons enorm veel tijd
kosten – tijd die niet aan andere zaken kan worden besteed. In dit boek biedt Newport je een eenvoudige en praktische methode
om je tijd online radicaal terug te brengen door je alleen nog te richten op een selecte hoeveelheid activiteiten en doelen. Niet
minderen, laat staan stoppen, maar de technologie zeer doelbewust gebruiken. Newport doet dit vanuit de overtuiging dat e-mail,
sociale media en andere online tools zinvolle hulpmiddelen zijn. Deze hulpmiddelen mogen ons gedrag en onze dagindeling echter
niet gaan beheersen.
Op de rand van het niets Corinne Duyvis 2017-03-14 Amsterdam, 2035 Terwijl een vernietigende komeet recht op de aarde
afsnelt, wacht de zestienjarige Denise gespannen op het moment van de inslag. De gelukkigen zijn al vertrokken in ruimteschepen,
op weg naar een nieuwe bestemming, maar vele andere families - inclusief die van Denise - hebben alleen recht op een plaats in een
tijdelijke schuilkelder, waarna ze weer terug moeten keren naar de verwoeste oppervlakte. Dan komt ze erachter dat op Schiphol
een laatste ruimteschip staat dat nog niet vertrokken is. Wanhopig probeert ze een plekje op het schip te bemachtigen, maar de
toelatingseisen zijn streng: iedere passagier moet zichzelf nuttig maken en een steentje bijdragen. Voor Denise, die autistisch is, is
dat extra moeilijk. Zal het haar lukken een plaats te veroveren of moet ze achterblijven op de straks onleefbare aarde? 'Een
spannend en beklemmend verhaal over leven en overleven in apocalyptisch Amsterdam. Ik heb het in één ruk uitgelezen.' Marieke Nijkamp, New York Times, bestsellerauteur van 54 minuten 'Duyvis' boeken worden in de VS door lezers en critici
enthousiast onthaald.' - Boekblad 'Op de rand van het nietsrekent af met de gebruikelijke oppervlakkigheid in Young Adultliteratuur.' - The New York Times
De kathedraal, het verhaal van de bouw David Macaulay 1977
De haastige man Michael Gerard Bauer 2007 Als een jongen van een jaar of twaalf een portret van zijn schuwe, getraumatiseerde
buurman gaat tekenen, ontwikkelt zich een bijzondere vriendschap.
Mooie meisjes Karin Slaughter 2015-06-18 'You will always be my pretty girl...’ Wanneer op het nieuws melding wordt
gemaakt van een vermist meisje, moet Claire Scott ongewild terugdenken aan haar eigen zusje. Zij verdween twintig jaar geleden,
en het mysterie is nooit opgelost. Maar wanneer Claire alsnog de waarheid over de verdwijning van haar zus ontdekt, zal haar leven

nooit meer hetzelfde zijn. Karin Slaughter bekroont haar werk met deze superieure, duistere thriller over onvoorwaardelijke trouw
en de kracht van zusterliefde.
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