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Grammar and Punctuation Age 9-11 Collins UK 2015-12-18 Improve your child's Grammar and Punctuation at home using this invaluable English skills practice workbook.
The accessible practice questions help to build confidence and prepare children for the KS2 Grammar, Punctuation and Spelling test. Grammar and punctuation are a key
focus of the new primary curriculum. This English Grammar and Punctuation practice workbook will help children to develop these skills and convey clear and accurate
information when speaking and writing. Included in this book: * Colourful images and diagrams throughout* Mixed practice questions at the back of the book* Easy-tofollow answers and marking scheme* Key to grammar and punctuation - easy-to-understand introduction to each topic, with clear examples* Practice activities - lots of
questions to see how well your child has grasped each skill* Grammar and punctuation tests - to check recall and understanding* Answers to every question
KS2 Maths and English Collins UK 2015-12-15
Bouwen Aan Vrede Johan Joor 2013-08-28 In dit veelzijdige boek wordt het honderdjarig bestaan van het Vredespaleis in al zijn facetten belicht. Anders dan in 1913 is in
2013 de wereld niet in een idealistische bui. Tegenstellingen tussen landen hebben deels plaats gemaakt voor ingewikkelde conflicten binnen de landsgrenzen, met internationale
dimensies. Dit boek onderzoekt bestaan en bestaansrecht van het Vredespaleis met een open, onderzoekende blik. Nieuw historisch onderzoek beschrijft in detail hoe dit icoon van
het internationaal recht en de instituties die het herbergt de afgelopen eeuw zijn doorgekomen, met alle kleerscheuren en successen. Grote auteurs uit verschillende continenten
schreven een persoonlijke bijdrage. Een uitgebreide fotoreportage toont wat er zich binnen de muren in een jaar zoal allemaal afspeelt, en een expert op het gebied van
internationaal recht neemt de lezer mee naar binnen; zij bespreekt aan de hand van persoonlijke observaties het beeld en zelfbeeld van de instituties in het Vredespaleis. Een
fascinerende inkijk in een gespecialiseerde wereld die als gesloten te boek staat, maar in toenemende mate oog heeft voor de belangen van iedereen. Een microkosmos met een
mondiaal perspectief waar met grote inzet en betrokkenheid wordt gewerkt aan het bevorderen en handhaven van vrede in de wereld, door het koele middel van het recht.
De schaduw van Skellig David Almond 2000 Michael vindt in een schuur een geheimzinnige zwerver die niet helemaal is wat hij lijkt. Vanaf ca. 12 jaar.
Maths and English Age 10-11 Jason White 2015-06-26 Bite-sized tests to check understanding and progress in all the key numeracy and literacy skills relevant to your
child’s school year.
De chemie van de liefde Abha Dawesar 2011-09-14 De zestienjarige Anamika Sharma is een levenslustige en leergierige scholiere in New Delhi met een fascinatie voor exacte
wetenschappen. Op school blinkt ze uit in natuurkunde, maar thuis verbergt ze zich het liefst in de garage van haar ouders om de Kamasutra te lezen. Na het lezen van dit boek is
niets meer hetzelfde voor Anamika en kan zij haar seksuele nieuwsgierigheid niet langer onderdrukken. Ze begint een relatie met een oudere gescheiden vrouw, verleidt de nieuwe
huisbediende en verklaart haar liefde aan een klasgenootje dat door alle jongens wordt begeerd. Tegelijkertijd worstelt ze met de moraal in haar land dat het juk van
eeuwenoude tradities nog niet van zich af heeft geschud.
Animal farm George Orwell 2013-05-16 De dieren op een boerderij komen in opstand tegen hun meester de mens en nemen zelf de macht in handen. De varkens, die lang tevoren in het
geheim hebben leren lezen en schrijven, werpen zich op als de natuurlijke leiders van de revolutie. Zij staan immers op een hoger intellectueel peil dan de andere dieren. Ze breiden hun
voorrechten steeds verder uit en vormen een nieuwe elite, even oppermachtig als de oude heersers. De catastrofale ineenstorting van deze gemeenschap kan ten slotte niet
uitblijven. Animal Farm, geschreven in 1943, is een klassiek geworden satire op een totalitaire staat en samenleving, die vandaag de dag nog niets aan zeggingskracht heeft
verloren.
Warhorse Michael Morpurgo 2011 Joey (ik-figuur) is het paard van Albert. Hij wordt verkocht en raakt als soldatenpaard verzeild in de Eerste Wereldoorlog.
Leerredenen Joseph Hirsch D nner 1897
Grammar, Punctuation and Spelling Collins UK 2015-12-15 Realistic test papers provide invaluable English Grammar, Punctuation and Spelling practice in preparation for
KS2 National Tests (SATs). Fully in line with the new National Curriculum, the papers help children in Year 6 to become familiar with the content and style of the tests, so
that they can prepare with confidence. Matched to the requirements of the National Curriculum, this book of KS2 English grammar, punctuation and spelling practice test
papers contains four complete sets of papers to test children's understanding of all the key KS2 topics and prepare them for the SATs. Included in this book: * Four complete
sets of realistic test papers * Easy-to-follow answers and marking scheme * Helpful guidance on the tests
Vleugels Claire Corbett 2012-08-07 Als de wereld zou bestaan uit vliegers en niet-vliegers, hoe ver zou jij gaan om te kunnen vliegen? De wereld in Vleugels is een wereld
waarin de oeroude droom van de mens om te kunnen vliegen werkelijkheid is geworden, dankzij de wetenschap en genetische manipulatie – en geld, veel geld. De wereld is verdeeld in
vliegers en niet-vliegers en het gat tussen de twee groepen wordt groter naarmate de vliegers zich in alle opzichten willen onderscheiden van de niet-vliegers. Peri breekt los
van een jeugd vol ontberingen en komt naar de stad, vastbesloten om letterlijk boven haar verleden uit te stijgen, zich vleugels aan te meten en zich te voegen bij de elite. Om die
ambitie waar te kunnen maken, moet ze een hoge prijs betalen. Haar keuze om met het jongetje waar ze als nanny voor zorgt te vluchten, is daarom des te opmerkelijker, want het
voert haar ver weg van haar leven vol privileges. Aan Zeke Fowler, een vleugelloze priv detective, de ondankbare taak om voor de steenrijke ouders Peri op te sporen en hun
zoontje terug te halen. Voel de vreugde, de angst en de pure inspanning van het vliegen – langs duizelingwekkende wolkenkrabbers, door wilde stormen en overweldigende natuur
– in deze prachtige, uitdagende en uiterst fantasievolle debuutroman Vleugels van de Australische Claire Corbett.
Maths Practice Test Papers, Age 7-11 Collins UK Publishing Staff 2016-03 Realistic test papers provide invaluable Maths practice and preparation for KS2 National
Tests (SATs). Fully in line with the new National Curriculum, the papers help children in Year 6 to become familiar with the content and style of the tests, so that they can
prepare with confidence. * Includes two complete sets of papers * Written for the 2014 national curriculum * Includes answers and mark scheme, and helpful guidance on the
tests
Katholicisme voor Dummies John Trigilio (Jr.) 2006 Inleidende informatie over de Rooms-Katholieke Kerk, het katholieke geloof en leven.
Sara Kristen Harnisch 2014-12-20 Het Loiredal, 1895. De zeventienjarige Sara Thibault droomt ervan om meesterwijnmaker te worden, net als haar vader. Maar als deze
door een tragisch ongeval om het leven komt, wordt de wijngaard aan hun grootste rivaal verkocht. Na een dramatisch voorval vlucht Sara samen met haar zus Lydia naar
New York. Philippe Lemieux heeft zich in Californi gevestigd om er een grote wijngaard te verwezenlijken. Dan krijgt hij het bericht dat in Frankrijk zijn broer is vermoord, en hij
besluit ervoor te zorgen dat de dader zijn straf niet zal ontlopen. Als ook Sara naar Californi vertrekt in een poging alsnog haar droom waar te maken, komen de twee
elkaar in een wijngaard tegen. Onmiddellijk beseft Sara dat deze man haar lot in handen heeft . In deze meeslepende debuutroman laat Kristen Harnisch de lezer kennismaken met een
doortastende jonge vrouw die alles op alles zet om haar doel te bereiken. `Een heerlijke roman. Dit verhaal roept direct de sfeer op van Gone with the wind. Een aanrader!
Roberta Rich, auteur van De vroedvrouw van Veneti `Liefhebbers van historische fictie zullen van dit boek genieten als van een goed glas wijn. Kirkus reviews
Brutus Kathryn Tempest 2019-03-12 'Brutus' van Kathryn Tempest vertelt het levensverhaal van de Romeinse senator, een van de mannen die in 44 v.Chr. Julius Caesar
vermoordde. Dankzij Shakespeare is die daad wereldberoemd. Historica Kathryn Tempest schetst in de biografie ‘Brutus’ een portret van een bijzondere Romeinse senator. Hij was
filosoof, staatsman, vredestichters en legeraanvoerder. Maar bovenal is Marcus Junius Brutus bekend als ’s werelds beroemdste moordenaar. Brutus was controversieel en
ondoorgrondelijk, ook voor zijn tijdgenoten. Zijn rol in de moord op Julius Caesar, de minnaar van zijn moeder, was opmerkelijk. Tempest stelt in deze biografie een interessante
vraag: Was Brutus fout om zijn vriend en beschermheer te vermoorden, of had hij gelijk zijn vaderlandsliefde en idealen boven zijn persoonlijke voorkeuren te stellen? Kathryn
Tempest dook in het bronnenmateriaal uit Brutus’ tijd en brengt met haar briljante biografie ‘Brutus’ de imposante man tot leven.
Liefs van Aubrey Suzanne LaFleur 2011-05-31 Na een tragisch auto-ongeluk staat het leven van de elfjarige Aubrey op zijn kop. Terwijl ze een nieuw leven begint, denkt
Aubrey alles te hebben wat ze nodig heeft: spaghetti en Sammy, haar nieuwe vis. Ze kan niet praten over wat er is gebeurd. Ze kan er alleen over schrijven, ook al leest niemand de
brieven. Met de hulp van haar fantastische oma en nieuwe vrienden leert Aubrey dat ze niet alleen is, en gaandeweg vindt ze de woorden om haar gevoelens te uiten. Liefs van
Aubrey is hartverscheurend, dapper, eerlijk, grappig en hoopvol.
Ik hou van Las Vegas Lindsey Kelk 2012-04-04 De Britse Angela Clark heeft haar leven in New York perfect voor elkaar. Tot ze haar baan als blogger kwijtraakt - en de
immigratiedienst daar lucht van krijgt. Al snel ligt er een brief op de mat waarin staat dat Angela's werkvisum wordt ingetrokken. Om in het land te mogen blijven, zal ze binnen
een maand een baan moeten vinden. Of een echtgenoot. Ze heeft alleen het flauwe vermoeden dat haar knappe vriendje Alex bepaald niet staat te springen om met haar te trouwen.
Tijdens een meidenweekend in Las Vegas met haar beste vriendin Jenny hoopt Angela haar zorgen even te vergeten. Samen gaan ze zich te buiten aan alle decadentie die de stad te
bieden heeft: cocktails, extravagante outfits, clubs en natuurlijk brengen ze een bezoekje aan een van de vele trouwkapellen. Angela houdt stug vast aan het credo: what
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happens in Vegas stays in Vegas. Helaas blijkt de realiteit iets ingewikkelder in elkaar te zitten...
Maths Age 9-10 Paul Broadbent 2015-06-26 Bite-sized tests to check understanding and progress in all the key numeracy skills relevant to your child’s school year.
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-soluut 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
Letts KS2 SATs Revision Success - New 2014 Curriculum Edition - Challenging English Age 10-11 John Goulding 2015-06-26 Revision and practice material designed to
stretch and challenge pupils working above the expected level for KS2 English.
Indisch tijdschrift van het recht 1887
Breng ons samen Jolina Petersheim 2017-10-31 ‘Breng ons samen’ van Jolina Petersheim gaat verder waar ‘Bewaar ons’ ophield: er zijn zes maanden verstreken sinds de
mennonietengemeenschap van Leora Ebersole de bergen in vluchtte nadat een aanslag hun leven onherkenbaar veranderde. Nu wacht Leora op nieuws van Moses, de jonge
Englisher piloot die hen heeft geholpen te ontsnappen. Ze heeft geen idee of hij nog leeft. Ondertussen voelt ze zich ook aangetrokken tot voorman Jabil Snyder. Van alle kanten
neemt de dreiging toe en Leora’s verwarrende gevoelens maken het er niet makkelijker op. Ze zal moeten kiezen: actie ondernemen of vertrouwen hebben. ‘Breng ons samen’ is het
afsluitende deel van Jolina Petersheims tweedelige serie, waarvan ‘Bewaar ons’ het eerste deel is. Eerder schreef zij ‘De vroedvrouw’ en ‘De verstotene’. Ze heeft zelf een
mennonitische achtergrond en weet als geen ander deze gemeenschap levensecht neer te zetten.
KS2 Maths, English and Science Collins UK 2015-12-15
Winnaars Danielle Steel 2014-11-05 Zelfs als het leven je toelacht, kan het in een oogwenk voorbij zijn Lily Thomas is een ster in alpineski n en traint voor de Olympische
Winterspelen. Tot ze een verschrikkelijk ongeluk krijgt en in een rolstoel belandt. Haar droom spat uiteen, maar ze geeft niet op. Zal Lily haar sport ooit nog kunnen beoefenen?
Danielle Steel heeft van haar 89 romans ongeveer 650 miljoen exemplaren verkocht in bijna 50 verschillende landen. Meer dan 20 van haar boeken zijn verfilmd voor televisie en
haar romans staan steevast in de bestsellerlijst van The New York Times. In Nederland en Vlaanderen is haar populariteit onge venaard. Haar boeken zijn in gedrukte vorm en
als e-book verkrijgbaar.
KS2 English 2015
Zo ook op aarde Davide Enia 2012-04-20 Een magistrale debuutroman die ver voor de Italiaanse verschijningsdatum internationaal al erkend wordt als meesterwerk. Davidu
is negen jaar oud als hij ziet hoe zijn buurjongen Gerruso door een groep jongens wordt mishandeld. Als ze daarna ook Gerruso's nichtje Nina aanvallen, grijpt Davidu in. Zijn oom
Umbertino is getuige van Davidu's kracht en bedrijpt dat zijn neefje voorbestemd is net als hijzelf een groot bokser te worden. Davidu groeit op in de vieze straten van Palermo,
zonder vader maar met een opa en oma. Zij brengen hem de waarden bij die hij nodig zal hebben om te kunnen overleven in het arme Palermo waar de maffia heerst, het recht van de
sterkste geldt en het leven draait om eergevoel. In een virtuoze stijl die varieert van rauw tot gevoelig, van humoristisch tot passioneel, vertelt Davide Enia het genadeloze
verhaal van de straatjongen Davidu tegen de achtergrond van de veelbewogen Siciliaanse geschiedenis vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu.
English Practice Test Papers Collins UK 2015-12-15 Realistic test papers provide invaluable English practice and preparation for KS2 National Tests (SATs). Fully in
line with the new National Curriculum, the papers help children in Year 6 to become familiar with the content and style of the tests, so that they can prepare with
confidence. . Matched to the requirements of the National Curriculum, this book of KS2 English practice test papers contains two complete sets of papers for Reading,
Grammar, Punctuation and Spelling to test children's understanding of all the key KS2 topics and prepare them for the SATs. Included in this book: * Two complete sets of
realistic test papers for Reading, Grammar, Punctuation and Spelling * Easy-to-follow answers and marking scheme * Helpful guidance on the tests
Oude liefde roest niet Josie Lloyd 2021-07-22 Ontroerende roman over een intense eerste liefde en tweede kansen. De jaren zeventig in het slaperige Engelse stadje Rushton.
Mickey Malone en Fred Roper wonen zo ongeveer vanaf hun geboorte naast elkaar en delen alles samen, van de eerste sigaret tot de eerste zoen. Ze weten zeker dat niets hen
ooit uit elkaar kan drijven. Het loopt anders. Vijftien jaar later komen Mickey en Fred elkaar in Londen weer tegen. Mickey is inmiddels een liefdevolle moeder die op charmant
chaotische wijze haar bloemenzaakje en haar leven runt. Fred staat op het punt met zijn vriendin, de hippe, knappe Rebecca, te gaan trouwen. Terwijl ze hun oude vriendschap
nieuw leven inblazen dringt
n vraag zich steeds op: is het waar dat je eerste liefde nooit overgaat? Josie Lloyd en Emlyn Rees schrijven samen meeslepende romans vol humor,
drama en romantiek. Van hun bekendste boek Heb mij lief werden in Nederland meer dan 30.000 exemplaren verkocht. REVIEWS ‘Een ouderwetse komedie over relaties met feelgoodfactor 10.’ Libelle ‘Leest als een Britse soap.’ HP/De Tijd ‘Weer zo'n lekker boek dat je in
n adem uitleest.’ Starstyle
Maths Age 10-11 Jason White 2015-06-26 Bite-sized tests to check understanding and progress in all the key numeracy skills relevant to your child’s school year.
Het monsterplan Lisi Harrison 2012-08-24 Het leven op een high school met wel heel bijzondere leerlingen De spanning tussen de normo's en de monsters loopt hoog op. Frankie
en Melody vinden dat de tijd gekomen is om beide groepen voor eens en altijd met elkaar te verzoenen. Ze bedenken een geniaal plan. Maar dan hebben ze niet op Cleo gerekend. Deze
populaire Egyptische prinses was lange tijd de bijenkoningin onder de monsters en doet er nu alles aan om het masterplan van Frankie en Melody te laten mislukken.
Mijn naam is Nina David Almond 2012-11-05 Mijn naam is Nina en ik hou van de nacht Hoe zal ik verdergaan? Ik kan niet domweg schrijven dat er dit is gebeurd en toen dat en
daarna dit en toen weer dat, en dat zo eindeloos doorzeuren. Mijn dagboek moet groeien zoals gedachten groeien, zoals een boom of een beest groeit, zoals het leven zelf groeit.
Een boek hoeft toch geen verhaal van a tot z in een rechte lijn te vertellen?
De kamer Jonas Karlsson 2014-02-13 ‘Jonas Karlsson is op zijn best in De kamer, waarin de verteller en de problemen die hij veroorzaakt als werknemer op een Zweeds
overheidskantoor voortdurend uit de handen van de lezer glippen. Je denkt dat je weet welke richting Karlsson op gaat, maar dan vinden er toch nog een paar extra wendingen
plaats.’ – Dagens Nyheter ‘De kamer heeft de kwaliteiten van een meesterwerk. De verteller is een extreem nauwgezette bureaucraat, die een kamer ontdekt die niemand op het
overheidskantoor waar hij werkt wil erkennen.’ – G teborgsposten
Verloren dochter Helen Fitzgerald 2016-05-09 Helen Fitzgerald bekend van de succesvolle literaire thriller Kleine meisjes, is terug met een rollercoaster van een boek over een
moeder, een dochter en een sex tape die viral gaat. Op dit moment hebben drie ntwintigduizend zesennegentig mensen mij online gezien. Onder wie mijn moeder, mijn vader, mijn zusje, mijn
oma, mijn andere oma, mijn opa, mijn baas, mijn biologieleraar en mijn vriendje James. Wanneer Leah en haar geadopteerde zusje Su samen op vakantie naar Mallorca gaan om het
behalen van hun middelbare schooldiploma, keert alleen Leah daarvan terug. Haar ijverige, intelligente zus Su blijft weg, vernederd en bang: er staat een video online waarop ze
dronken seksuele handelingen verricht in een nachtclub. En iedereen heeft die gezien. Hun moeder Ruth, een succesvolle rechter, is woedend. Hoe kon dit gebeuren? Hoe krijgt ze de
mannen die misbruik hebben gemaakt van haar onschuldige dochter achter de tralies? Welke rol heeft Leah gespeeld? En lukt het Ruth om haar dochter te vinden als Su niet
gevonden wil worden? Met Verloren dochter heeft Helen Fitzgerald wederom een beangstigende en tegelijkertijd hartverscheurende literaire thriller geschreven. Over een moeder
op die zint op wraak na de online aanslag op haar dochter.
Laat mij niet los Karen Kingsbury 2012-08-30 Molly en Jack Campbell hebben alles wat hun hartje begeert. Een geweldig huis in een dure wijk, een goedbetaalde baan en een
prachtige kleine jongen met de naam Joey. Het leven kan niet mooier. Totdat blijkt dat de adoptiepapieren van Joey niet rechtsgeldig zijn. De biologische vader van Joey, Rip, heeft
zijn straf in de gevangenis uitgezeten en wil zijn zoon terug. Hij ontdekt dat zijn handtekening onder de adoptiepapieren door de moeder van Joey is vervalst. Een rechter is het met
Rip eens en verklaart de adoptie ongeldig. Joey, die nooit iemand anders heeft gekend dan zijn ouders, bevindt zich plotseling in een turbulent huishouden met mensen die hij niet kent
en vooral, een vader die niet weet hoe hij liefde moet tonen zonder geweld te gebruiken. Molly en Jack grijpen alle mogelijkheden aan om Joey terug te krijgen, maar lopen steeds
tegen muren op. Durven ze op God te vertrouwen dat Hij uitkomst zal bieden? Kunnen ze hun zoon loslaten om hem op die manier te redden?
Politie en cybercrime Christianne de Poot 2020-08-31 De digitalisering van onze samenleving werkt door in nieuwe vormen van criminaliteit, overkoepelend aangeduid als
cybercrime. Wat weten we echter over daders, slachtoffers en verschillende vormen van computercriminaliteit? In dit Cahier belichten Nederlandse en Belgische experten het
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thema politie en cybercrime. De auteurs gaan vervolgens in op belangrijke actuele vraagstukken. Dit alles gebaseerd op eigen praktijk en resultaten van recent (internationaal)
onderzoek. Specifiek komt onder meer aan bod: - Bewijsverzameling in een digitale omgeving; - Specifieke vormen, zoals helpdeskfraude, sexting, cyborgcrime; - Profiling van daders;
- Privaat-publieke samenwerking (PPS); - Lokale aanpak van cybercrime en de rol van de burgemeester. Dit Cahier 56 is samengesteld onder redactie van Christianne de Poot,
Eva Lievens, Wouter Stol en Lies De Kimpe. Het biedt een waaier aan interessante kennis rond het fenomeen politie en cybercrime, en belicht het uit verschillende hoeken. Het is
kortom van groot belang voor politie, justitie en iedereen die instaat voor de preventie en opsporing van cybercriminaliteit. De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij
zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie. GPRCuitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)
Challenging Maths Age 10-11 Paul Broadbent 2015-06-26 Revision and practice material designed to stretch and challenge pupils working at and above the expected level
for KS2 English.
Niemandsbruid Meg Rosoff 2009-09-20 Niemandsbruid Meg Rosoff De nieuwe Meg Rosoff Op de ochtend dat ze zou trouwen kroop Pell Ridley in het donker haar bed uit, kuste
haar zusters vaarwel, haalde Jack uit de wind en de regen van de boswei en vertelde hem dat ze weggingen. Al was het niet waarschijnlijk dat hij bezwaar zou maken, als paard.
Op de ochtend van haar huwelijk vlucht Pell Ridley op haar paard Jack weg van haar ouderlijk huis. Haar jongste (stief)broertje Bean wil met haar mee. Samen trekken ze rond
door het negentiende-eeuwse Engeland. Onderweg raakt Pell eerst haar paard en later ook haar broertje kwijt. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een stroper, zigeuners en een

paardensmid. Rosoff beschrijft op eigenzinnige wijze het rauwe leven op het Engelse platteland in de negentiende eeuw.
Paul Broadbent 2015-06-26 Bite-sized tests to check understanding and progress in all the key numeracy and literacy skills relevant to your
child’s school year.
Altijd het bruidsmeisje Lindsey Kelk 2016-09-08 Heerlijke feelgoodroman over de valkuilen van het leven en de liefde Maddie is enorm gevleid als haar beste vriendin Lauren haar
vraagt bruidsmeisje en ceremoniemeester te zijn op haar huwelijksdag. Maar die eer brengt ook een fikse verantwoordelijkheid met zich mee – of ze de hele trouwerij graag even in
recordtempo wil plannen! Maddies wereld staat volkomen op zijn kop: aan de ene kant een overgelukkige vriendin (die jammer genoeg wel wat akelige bridezillatrekjes vertoont),
en aan de andere kant een vriendin die maar niet kan stoppen met huilen omdat ze gaat scheiden. En tot overmaat van ramp zijn er ook nog Will en Tom. Will is grappig en houdt
van een feestje en Maddie heeft altijd heel veel lol met hem. Tom is stroef en afstandelijk en ze kan niet echt hoogte van hem krijgen, dus waarom kan ze h m nou niet uit haar
hoofd zetten...? De pers over Altijd het bruidsmeisje ‘Slim, hip en hilarisch grappig – een juweel van een boek!’ Heat ‘Echt geweldig.’ The Sun ‘Fantastisch.’ Hello
Aharon Appelfeld 2016-01-25 Plotseling, liefde van de veelgeprezen Aharon Appelfeld is een emotioneel boek over de groeiende liefde tussen een oudere
schrijver die met zijn dramatische oorlogsverleden worstelt en zijn jonge ongetrouwde hulp. De Isra lische Ernst, in de zeventig, woont alleen. Zijn eerste vrouw en dochter zijn
door de nazi’s vermoord, van zijn tweede is hij gescheiden. Hij wordt verzorgd door Irena, dochter van Holocaust-overlevenden. Langzaamaan geven ze zich bloot en ze beseffen
dat ze meer voor elkaar betekenen dan ze dachten wanneer Ernst in een depressie belandt. Plotseling, liefde is ontroerend, hartverscheurend en zal geen lezer onberoerd laten.
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