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best website to see the unbelievable ebook to have.

Harry Potter: De Volledige Collectie (1-7) J.K. Rowling 2016-01-28 Alle zeven e-boeken uit de, met meerdere
prijzen bekroonde Harry Potter-reeks, die meerdere bestsellers bevat, beschikbaar als een download. Geniet van
de verhalen die de verbeelding van miljoenen wereldwijd prikkelde.
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban J. K. Rowling 1999 The third book in the Harry Potter series, this brilliant
new story once again features young readers' favourite wizard and his his best friends, Ron and Hermione. Danger
is afoot at Hogwarts, no one is quite who they seem, secrets and rumours abound. Along with fantastic new
creatures and in the company of his loyal friends, Harry makes startling discoveries about his own mysterious past.
Harry Potter en de Geheime Kamer J.K. Rowling 2015-12-08 Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom
en tante gaat Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus. Maar
alleen al om daar te komen blijkt een ware heksentoer te zijn, waarbij een vliegende auto Harry en zijn vriend Ron
uitkomst biedt. Na alle avonturen van het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen - Toverdranken,
Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen wijden.
Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder
dagboek...
Harry Potter and the Half-blood Prince J. K. Rowling 2005 J.K. Rowling's Harry Potter and the Half-Blood Prince will
be published on July 16, 2005, in Canada, the United Kingdom, the United States, Australia, New Zealand and
South Africa. Harry Potter and the Half-Blood Prince, by J.K. Rowling, is the sixth in the bestselling Harry Potter
series.In the previous book, Harry Potter and the Order of the Phoenix, the last chapter, titled "The Second War
Begins," started:"In a brief statement on Friday night, Minister for Magic Cornelius Fudge confirmed that He Who
Must Not Be Named has returned to this country and is once more active ... 'It is with great regret that I must
confirm that the wizard styling himself Lord - well, you know who I mean - is alive and among us again,' said
Fudge."Harry Potter and the Half-Blood Prince takes up the story of Harry Potter's sixth year at Hogwarts School of
Witchcraft and Wizardry at this point as Voldemort's power and followers are increasing day by day, in the midst of
this battle of good and evil.The author has already said that the Half-Blood Prince is neither Harry nor
Voldemort.Intriguingly, the opening chapter of Harry Potter and the Half-Blood Prince has been brewing in J.K.
Rowling's mind for 13 years.All five Harry Potter books are available in various editions: Harry Potter and the
Philosopher's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry
Potter and the Goblet of Fire, as well as Harry Potter and the Order of the Phoenix.Raincoast will be simultaneously
publishing the standard children's hardback edition (ISBN 0747581088) and an adult hardback edition (ISBN
074758110X). Both editions feature the same text but with different cover artwork.
Verstoten Sadie Jones 2009-10-31 Een betoverende roman over hypocrisie en onverwachte liefde van een groot
nieuw talent De terugkomst van zijn vader uit de oorlog verandert het leven van de jonge Lewis voorgoed. Zijn vrije
bestaan met zijn moeder is voorbij en ze moeten zich weer schikken in de burgerlijkheid van het dorp. Wanneer zijn
moeder tijdens een picknick voor zijn ogen verdrinkt, staat Lewis er alleen voor. Hij vervreemdt van zijn omgeving
en raakt aan de drank. Wanneer hij uiteindelijk de plaatselijke kerk in brand steekt, belandt hij in de gevangenis. Als
Lewis drie jaar later vrijkomt, moet hij het gewone leven weer oppakken in zijn geboortedorp, waar de inwoners hem
wel interessant maar ook bedreigend vinden. De twee dochters van zijn baas proberen hem te helpen, maar hun
goede bedoelingen hebben desastreuze gevolgen.
Harry Potter and the Philosopher's Stone J. K. Rowling 2004-10-29 The Irish translation of the first Harry Potter
book, Harry Potter and the Philosopher's Stone, in which Harry Potter, a normal eleven-year-old boy, discovers that
he is a wizard. Long ago, Harry's parents were killed in a battle with the evil Lord Voldemort. When we first meet
Harry, he is living miserably with his repulsive and non magical (or Muggle) Aunt Petunia and Uncle Vernon

Dursley, and their even more revolting son, Dudley. Following a bizarre but hilarious chain of events, Harry finds
himself at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry with an outrageous cast of characters, including super smart
Hermione Granger, vile Draco Malfoy, sinister Professor Snape, and wise Headmaster Albus Dumbledore.
Adventures galore ensue.
Een frisse duik Roald Dahl 2013-09-12 Een frisse duik is afkomstig uit de bundel M n liefje, m n duifje, die nog
zeventien andere spannende korte verhalen over de duistere kant van het menselijke karakter bevat.Een man
neemt een onstuimige beslissing als zijn geluk in zwaar weer belandt.Roald Dahl, de alom geprezen schrijver van
Sjakie en de chocoladefabriek, De GVR, Matilda en vele andere klassiekers voor kinderen, schreef ook bundels met
korte verhalen voor volwassenen. Veel van deze betoverend angstaanjagende verhalen zijn verfilmd, en laten tot op
de dag van vandaag iedere lezer huiveren. Dahl kan met recht de grootmeester van het korte verhaal worden
genoemd.
Harry Potter’s World Wide Influence Diana Patterson 2009-10-02 The Harry Potter series forms a single epic story
that has been published in nearly 70 languages, and has been examined in a large number of disciplines. This
collection of essays contributes to the scholarly discourse that forms Potter Studies. These essays take on the
consideration of Rowling's work as being worthy of study as a phenomenon and influence, as well as a work of
literary value. They add genuine statistical information about the reasons for the books' popularity, consider their
effects on child readers, and examine some deep-rooted reasons for their having been manipulated in American
publishing, in film adaptations, in musical complements, and in their thingification in popular culture around the
world. Some of these essays take on the critics of the books' religion and considerations of psychological, as well as
philosophical good and evil, and well as some stylistic anomalies. The fact that scholars from China, Germany,
Poland, Romania, and Israel, in addition to English-speaking nations, have felt compelled to examine these books in
detail testifies in part to Harry Potter's world-wide influence.
Harry Potter and the Order of the Phoenix J. K. Rowling 2003 When the government of the magic world and
authorities at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry refuse to believe in the growing threat of a freshly revived
Lord Voldemort, fifteen-year-old Harry Potter finds support from his loyal friends in facingthe evil wizard and other
new terrors.
De outsiders John Flanagan 2012-05-22 Het verhaal speelt zich af in Skandia en fans van de Grijze Jager zullen
net zo snel vertrouwd raken met de hoofdpersonen in deze reeks als met Will, Halt en Arnaut. In Skandia kun je
maar op één manier een echte man worden. Jaarlijks worden er twee teams samengesteld van jongens die dat jaar
15 worden. Zo'n groep - broederband genaamd, omdat de jongens elkaar als broers moeten beschermen en voor
elkaar op moeten komen - volgt gedurende drie maanden een heftige training, waarin ze leren omgaan met wapens
en schepen, en zich allerlei gevechtstechnieken eigen moeten maken. De teams moeten ook met elkaar de strijd
aangaan en worden daarbij flink op de proef gesteld. Slechts een van de teams kan winnen. Dit jaar is er echter een
probleem. Er zijn te veel jongens om de gebruikelijke twee teams te vormen. Dat betekent dat er een derde
broederband wordt gevormd, bestaande uit de jongens die niet in de eerste twee teams zijn gekozen: de zwakste
en minst populaire dus. Hal Mikkelson wordt ongevraagd de leider van deze broederband van outsiders, die De
Reigers worden genoemd, en er zit voor hem niets anders op dan de uitdaging aan te nemen. Zijn team bestaat
misschien niet uit de allersterksten en fitsten, maar met hun creativiteit, slimme trucs en moed zouden zij iedereen
nog wel eens versteld kunnen doen staan...
J.K. Rowling: A Bibliography Philip W. Errington 2017-09-21 This is the definitive bibliography of the writings of J. K.
Rowling. In addition to bibliographical details of each edition of all her books, pamphlets and original contributions to
published works, there is detailed information on the publishing history of her work, including fascinating extracts
from correspondence, and information on Rowling at auction. This edition has been fully revised and updated to
include over 50 new editions published since 2013, including the newly jacketed 2014 children's editions of the
Harry Potter books as well as the 2015 illustrated edition of Harry Potter and the Philosopher's Stone. The works of
Robert Galbraith are also included.
Een goede raad J.K. Rowling 2012-10-17 Wanneer Barry Fairbrother onverwacht sterft, zijn de bewoners van
Pagford geschokt. Pagford is ogenschijnlijk een idyllisch Engels plattelandsdorp, met een charmant marktplein en
een oude abdij, maar achter die fraaie façade gaan grote conflicten schuil. Tussen rijk en arm, tieners en hun
ouders, vrouwen en hun echtgenoten, leraren en hun leerlingen... In Pagford is niets wat het lijkt. De lege stoel die
Barry achterlaat in de gemeenteraad is de aanleiding tot de grootste strijd die het dorp ooit heeft gekend. Wie zal
zegevieren in deze verkiezingen vol opportunisme, valsheid en schokkende onthullingen?
Harry Potter
Witte dood Robert Galbraith 2019-02-07 Het vierde deel van de geliefde Cormoran Strike-serie in midprice Billy,
een labiele jongen, denkt als kind een moord gezien te hebben. Hoewel hij zich geen concrete details kan
herinneren, gaat hij toch met zijn verhaal naar privédetective Cormoran Strike. Die neemt hem direct serieus, maar
voor hij verder kan vragen, ontvlucht Billy in paniek zijn kantoor. Strike en Robin Ellacott – ooit zijn assistente, nu
zijn partner bij het detectivebureau – proberen Billy’s verhaal tot op de bodem uit te zoeken. Het onderzoek leidt
hen via de achterstraatjes van Londen naar de Houses of Parliament, en naar een fraai maar onheilspellend
landhuis, ver weg op het platteland. Maar hun onderzoek verloopt verre van soepel: Strikes bekendheid als

privédetective maakt het moeilijk om onopvallend te blijven werken, en zijn relatie met Robin staat onder
hoogspanning. Witte dood is zowel een fascinerend, opzichzelfstaand mysterie, als het razendspannende volgende
deel in het verhaal van Cormoran Strike en Robin Ellacott. In de pers ‘Een dikke pil waarin je je met liefde
onderdompelt tot je met wallen onder je ogen te laat op je werk verschijnt.’ Vrij Nederland ‘Een solide detective
waarin vooral haar satirische talent schittert.’ de Volkskrant ‘Galbraith is op zijn best in dit web van mysteries en
bewijst zich opnieuw als unieke schrijver.’ **** NRC Handelsblad
Harry Potter - The Unofficial Guide to the Collectibles of Our Favorite Wizard Eric Bradley 2017-10-03 A legacy of
magical treasures! Since 1997 with the publication of the first book, Harry Potter has cast a spell over millions of
Muggles around the world--not the least of all bewitched collectors. Harry Potter: The Unofficial Guide to the
Collectibles of Our Favorite Wizard conjures rare, extraordinary and magical treasures sprung from the Potter books
and movies, and even the imaginations of fans. In its enchantingly visual pages, you'll discover delightful riches
including author J.K. Rowling's writing chair that sold at auction for almost $400,000, first-edition books, original art,
movie posters, film props, exclusives, limited-edition items, fun fandom pieces, and other wonders to behold. So
with a whisper of "accio" and a flick of your wand, summon forth the fascinating, the fantastical and the fabulous
found in Harry Potter: The Unofficial Guide to the Collectibles of Our Favorite Wizard.
Inside the World of Harry Potter Christopher E. Bell 2018-10-29 Many scholars recognize the importance of Harry
Potter as a vehicle for discussions about society—from race relations and gender studies to economic, political,
religious and educational applications of the texts. This interdisciplinary collection of new essays brings to the
forefront a critique of modern Western society, using Harry’s world as a mirror to our own. Covering issues
surrounding parenting and family relations, social class, life and death, the link between identity and morality and
even the risks of time travel, this collection provides many jumping-off points for scholars and nonscholars alike to
spark discussions about both Harry’s world and our own.
Zwerkbal Door de Eeuwen Heen J.K. Rowling 2016-05-09 Als u zich ooit heeft afgevraagd waar de Gouden Snaai
vandaan komt, hoe Beukers zijn ontstaan en waarom de Wigtown Wanderers een afbeelding van een hakmes op
hun gewaad hebben, moet u Zwerkbal Door de Eeuwen Heen kopen. Deze oplage is een facsimile van het boek uit
de schoolbibliotheek van Zweinstein, die vrijwel dagelijks door jonge Zwerkbalfans wordt geraadpleegd. Minimaal
15% van de netto verkoopprijs* van dit e-boek wordt gedoneerd aan Comic Relief (UK). Comic Relief (UK) is een
geregistreerd goed doel met nummers 326568 (in Engeland & Wales) en SC039730 (in Schotland). * De netto
verkoopprijs is de prijs die betaald wordt door de consument zonder eventuele verkoopbelasting.
J.K. Rowling (Author and Creator of Harry Potter and The Tales of Beedle the Bard) Sara McEwen 2012-02-29
ABOUT THE BOOK In 1990, traveling on a train between London and Manchester, a 25-year-old British woman
suddenly had an amazing idea for a novel. The shy young woman was too nervous to approach any of her fellow
passengers for a piece of paper or pen, so she sat and gazed out the window of the train while she imagined the
world she wanted to create. By the time she arrived home, the woman had a clear idea of the characters and story.
Although she had never published any novels or even stories, she set about writing down her ideas, slowly forming
them into a complete world. Over the course of the next several years, J.K. Rowling would experience massive life
changes and many challenges and joys, from the death of her mother to the birth of her daughter. Through it all, the
single, working mother kept on writing. She had to write her entire novel by hand and then type it out on a
typewriter. When she found an agent to represent her novel, Rowling was hopeful that her hard work would finally
pay off. However, publishers barely gave the novel a second look. After a while, it seemed to Rowling that her novel
had just been a waste of time and resources, since nobody else could see the same magic in the manuscript that
she could see herself. EXCERPT FROM THE BOOK As each of the six subsequent novels came out, they were all
showered with a similar array of honors, awards and mentions. The books include Harry Potter and the Chamber of
Secrets, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Harry Potter and the Goblet of Fire, Harry Potter and the Order
of the Phoenix, Harry Potter and the Half-Blood Prince and Harry Potter and the Deathly Hallows. In addition to her
books winning so many prizes, Rowling herself has received many honors for her imaginative and compelling
writing. In 1998, Rowling became the Booksellers Association Author of the Year for Chamber of Secrets. The next
year, she became the British Book Awards Author of the Year for Prisoner of Azkaban. Also that year, she was
listed by People magazine as one of the 24 Most Intriguing People of 1999. In 2000, Rowling was award the great
honor of becoming an officer of Order of the British Empire, under the ruling of Queen Elizabeth III. Rowling's alma
mater, University of Exeter, awarded her a Doctor of Letter degree for her work on the Harry Potter series. Also in
2000, she was named Booksellers Association Author of the Year for Prisoner of Azkaban, and was later named
"Best Author" by the British Book Awards... Buy a copy to keep reading!
The Tales of Beedle the Bard 2008 'You've never heard of The Tales of Beedle the Bard?' said Ron incredulously.
'You're kidding, right?' (From Harry Potter and the Deathly Hallows) Published by the charity Lumos in association
with Bloomsbury Publishing Plc, The Tales of Beedle the Bard is the first new book from J. K. Rowling since the
publication of Harry Potter and the Deathly Hallows. The Tales of Beedle the Bardplayed a crucial role in assisting
Harry, with his friends Ron and Hermione, to finally defeat Lord Voldemort. Fans will be thrilled to have this
opportunity to read the tales in full. An exciting addition to the canon of Harry Potter, the tales reveal the wonderful
versatility of the author, as she tackles with relish the structure and varying tones of a classic fairy tale. There are

five tales: 'The Tale of the Three Brothers', recounted in Deathly Hallows, plus 'The Fountain of Fair Fortune', 'The
Warlock's Hairy Heart', 'The Wizard and the Hopping Pot', and 'Babbitty Rabbitty and her Cackling Stump'. Each
has its own magical character and will bring delight, laughter and the thrill of mortal peril. Translated from the
original runes by Hermione Granger, the tales are introduced and illustrated by J. K. Rowling. Also included are
notes by Professor Albus Dumbledore, which appear by kind permission of the Hogwarts Headmasters' Archive.
Lumos is a charity founded by J. K. Rowling which aims to make life better for disadvantaged children. Registered
Charity Number: 1112575.
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald J.K. Rowling 2019-02-01 Aan het einde van Fantastic Beasts and
Where to Find Them wordt met hulp van Newt Scamander de machtige duistere tovenaar Gellert Grindelwald
gevangengenomen in New York. Grindelwald weet echter te ontkomen en verzamelt volgers om zich heen die geen
enkel vermoeden hebben van wat zijn werkelijke doel is: de heerschappij van tovenaars over alle modderbloedjes
en dreuzels. In een poging de plannen van Grindelwald te dwarsbomen, roept Albus Perkamentus nogmaals de
hulp in van zijn voormalige leerling Newt Scamander. Zich onbewust van de gevaren zegt deze toe opnieuw zijn
hulp te verlenen. In een steeds sterker verdeelde tovenaarswereld wordt loyaliteit en liefde op de proef gesteld,
zelfs onder trouwe vrienden en familie. Dit tweede filmscenario van J.K. Rowling, met illustraties van MinaLima,
bevat een scala aan verwijzingen naar de tovenaarswereld zoals we die kennen uit de latere Harry Potterserie.
Shakespeare Would Cry Charlie Stott 2013-03 In this book, we have hand-picked the most sophisticated,
unanticipated, absorbing (if not at times crackpot!), original and musing book reviews of "The Tales of Beedle the
Bard, Standard Edition." Don't say we didn't warn you: these reviews are known to shock with their
unconventionality or intimacy. Some may be startled by their biting sincerity; others may be spellbound by their
unbridled flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2. You expect to get pregnant in
the next five minutes. 3. You've heard it all.
Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden J.K. Rowling 2017-04-03 Een gloednieuwe editie van dit standaardwerk uit de
wereld van Harry Potter, met een nieuw voorwoord van J.K. Rowling (onder het pseudoniem Newt Scamander) plus
zes nieuwe fabeldieren! Het meesterwerk van Newt Scamander heeft als verplicht schoolboek op Zweinsteins
Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus generaties tovenaars beziggehouden. Fabeldieren en Waar Ze Te
Vinden is een onmisbare introductie in de wereld van de magische dieren van de tovenaarswereld. De jarenlange
reizen en het onderzoek van Scamander zijn van ongelofelijk belang geweest. Sommige dieren zullen de lezers van
de Harry Potter-serie bekend voorkomen - de Hippogrief, de Basilisk, de Hongaarse Hoornstaart... Andere zullen
zelfs de meest enthousiaste amateur Magiezoöloog verrassen. Ontdek nu alles over de bijzondere gewoontes van
magische dieren op vijf werelddelen... De opbrengst van dit boek gaat naar liefdadigheidsintellingen die jongeren en
kinderen helpen een beter leven te krijgen. 20 % hiervan wordt verdeeld door Comic Relief en 80 % door Lumos
Foundation. Comic Relief is a registered charity in the UK with charity number 326568 (England/Wales) and
SC039730 (Scotland). Lumos Foundation is a geregistered charity in the UK with no 1112575.
Harry Potter en de Orde van de Feniks J.K. Rowling 2015-12-08 Harry’s verplichte zomervakantie bij oom Herman
en tante Petunia op de Ligusterlaan is dit keer nog erger dan alle voorgaande jaren: niet alleen wordt hij door de
Duffelingen weer vreselijk behandeld, ook zijn beste vrienden lijken hem deze zomer totaal te negeren. Harry vindt
dat hij iets moet doen, maakt niet uit wat, om zo snel mogelijk te kunnen terugkeren naar Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus-Pocus. Maar dan krijgt de vakantie een onverwacht einde en wordt het zelfs onzeker of
Harry nog wel aan zijn vijfde schooljaar op Zweinstein mag beginnen. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en
Harry doet ontdekkingen die het hem onmogelijk maken kalm te blijven...
Mijn geMUTS Rachel Renée Russell 2013
Troje Stephen Fry 2020-11-05 Een duizelingwekkend verhaal van liefde en oorlog Met zijn bestsellers Mythos en
Helden heeft Stephen Fry de Griekse mythen weer naar onze tijd gehaald. Nu waagt hij zich met zijn derde mytheboek aan het verhaal van de Trojaanse Oorlog. Nadat Paris de beeldschone Helena heeft weggekaapt naar Troje,
trekken de Grieken met een vloot van duizend schepen ten strijde tegen de Trojanen. Het is het begin van een
huiveringwekkende strijd, een wrede belegering, die maar liefst tien jaar zal duren. Troje is het klassieke verhaal
waarin heldendom en haat, liefde en verdriet, wraak en spijt, hoop en wanhoop samenkomen. In deze grootse
mythe wordt de mens tot op het bot ontleed.
Fantastic Beasts and Where to Find Them: het complete filmscenario J.K. Rowling 2017-03-14 Wanneer de
magiezoöloog Newt Scamander in New York arriveert, gaat hij uit van een korte tussenstop. Maar als hij zijn
magische koffer kwijtraakt en enkele van Newts Fabeldieren daaruit ontsnappen, ontstaan er grote problemen...
Fantastic Beasts and Where To Find Them, het complete filmscenario is het debuut van J.K. Rowling als
scenarioschrijver. Het is een uniek, nieuw verhaal dat gebaseerd is op de uitgave uit de schoolbibliotheek van
Zweinstein: Fabeldieren en Waar Ze Te Vinden, dat verscheen in 2001 ten bate van Comic Relief. Dit fantasierijke
verhaal met een scala aan bijzondere personages en fabeldieren is een meeslepend avontuur. Voor elke oude én
nieuwe fan van de tovenaarswereld is dit boek een must voor op de boekenplank. De film Fantastic Beasts and
Where To Find Them ging wereldwijd op 18 november 2016 in première.
Zijderups Robert Galbraith 2014-10-03 Als schrijver Owen Quine wordt vermist, besluit zijn vrouw Cormoran Strike
in te schakelen. Quine is regelmatig een tijd van huis, maar deze keer is het anders. Strike komt er al snel achter

dat de verdwijning alles te maken heeft met Quines laatste manuscript. Dit bestaat namelijk uit onthullende
portretten van bijna al zijn vrienden en kennissen en het zou een ramp voor hen zijn als het ooit wordt gepubliceerd.
Niet veel later wordt Quine vermoord teruggevonden. De omstandigheden van zijn dood zijn zeer verdacht en
geven een verontrustend kijkje in de geest van de dader. Strike en Robin bevinden zich in een race tegen de klok
om een moordenaar te vinden die een wel heel uniek profiel blijkt te hebben... De pers over Zijderups ‘Een goed
uitgewerkt moordmysterie met een steeds aantrekkelijker wordend speurdersduo, en vooral een briljante parodie op
het overgecultiveerde literaire wereldje.’ Vrij Nederland ‘Een anders-dan-anders thriller die je stevig bij de les houdt.’
Zin ‘Een heerlijk ouderwets aandoende detective met veel sfeer. Ideaal voor lange winteravonden.’ Veronica
Magazine Niet veel later wordt Quine vermoord teruggevonden. De omstandigheden van zijn dood zijn zeer
verdacht en geven een verontrustend kijkje in de geest van de dader. Strike en Robin bevinden zich in een race
tegen de klok om een moordenaar te vinden die een wel heel uniek profiel blijkt te hebben...
Een stil geloof in engelen R.J. Ellory 2009-10-31 Vijftig jaar na de eerste moord op een aantal meisjes uit zijn dorp
gaat Joseph, op zoek naar de dader, de confrontatie aan met datgene wat hem zijn hele leven achtervolgd heeft.
'Een stil geloof in engelen' geldt als een van de populairste boeken van R.J. Ellory.Vijftig jaar na de eerste moord op
een aantal meisjes uit zijn dorp gaat Joseph, op zoek naar de dader, de confrontatie aan met datgene wat hem zijn
hele leven achtervolgd heeft.
Zie mij Nicholas Sparks 2016-10-04 Gevoelig en romantisch, en met een spannend plot dat je meesleurt tot de
laatste bladzijde Wanneer Colin Hancock een tweede kans krijgt, grijpt hij die met beide handen aan. Zijn turbulente
verleden laat hij achter zich. Hij probeert zijn leven op de rails te houden en richt zich op het behalen van zijn
lesbevoegdheid. Het laatste waar hij naar op zoek is, is een relatie. Maria Sanchez is ogenschijnlijk het toonbeeld
van succes: ze heeft aan een prestigieuze universiteit rechten gestudeerd en werkt bij een gerenommeerd
advocatenkantoor. Maar ze heeft een traumatische gebeurtenis meegemaakt, waardoor ze gedwongen was uit haar
geboortestad te verhuizen, en diep vanbinnen twijfelt ze over alles wat ooit zeker was. Als Colin en Maria elkaar
ontmoeten, veranderen hun levens voorgoed. Ze groeien tegen alle verwachtingen in steeds meer naar elkaar toe,
maar dan wordt Maria geconfronteerd met haar verleden. Is hun liefde sterk genoeg? De pers over de boeken van
Nicholas Sparks ‘Een van de mooiste dingen aan het lezen van een roman van Sparks is... dat je elke keer de kans
krijgt om opnieuw verliefd op hem te worden.’ The Guardian ‘Sparks’ romans werken ontspannend.’ The Boston
Globe ‘Nicholas Sparks weet hoe hij de juiste snaar moet raken, en dat bewijst hij weer met dit dubbele
liefdesverhaal.’ Daily Mail
Partystress! Rachel Renée Russell 2019-03-05 Partystress! is deel 13 in de populaire en supergrappige serie
Dagboek van een muts van Rachel Renée Russell. Met in de hoofdrol blunderkoningin Nikki Maxwell. Voor meiden
vanaf circa 10 jaar. Nog een paar nachtjes slapen en dan is Nikki jarig! Samen met haar BFF’s Chloë en Zoey
bedenkt Nikki een waanzinnig cool verjaardagsfeest. Iedereen zal er nog weken over praten! Er is alleen één
probleem: volgens haar moeder is hun plan véél te duur. PARTYSTRESS! Nikki dreigt het feest te moeten afblazen,
maar dan krijgt ze hulp uit onverwachte hoek. Wordt het toch een feest om NOOIT te vergeten?
Harry Potter and the Sorcerer's Stone J. K. Rowling 2003 Rescued from the outrageous neglect of his aunt and
uncle, a young boy with a great destiny proves his worth while attending Hogwarts School for Witchcraft and
Wizardry.
J.K. Rowling: A Bibliography 1997-2013 Philip W. Errington 2015-02-26 'As someone who respects comprehensive
research, I am in awe of the level of detail and amount of time Philip Errington has dedicated to this slavishly
thorough and somewhat mind-boggling bibliography.' J. K. Rowling This is the definitive bibliography of the writings
of J. K. Rowling. In addition to complete bibliographic details of each edition of all her books, pamphlets and original
contributions to published works, there is detailed information on the publishing history of her work, including
fascinating extracts from correspondence, and information on Rowling at auction. This will be the first source on
Rowling consulted by textual scholars, book dealers and collectors, auction houses, critics and researchers. The
aim of the book is to record fact and dispel rumour on the fascinating publishing history of the Harry Potter series.
Harry Potter and the Chamber of Secrets J. K. Rowling 2002 Pop-up illustrations present scenes from the second of
the Harry Potter books, including a book signing by Gilderoy Lockhart, the ghosts' ball, and an encounter with giant
spiders.
Harry Potter J. K. Rowling 2004 Las tediosas vacaciones de verano en la casa de los tíos de Harry todavía no han
acabado cuando Harry presiente que algo extraño está sucediento en academia Hogwarts. Cuando por fin
comienza otro curso en el famoso colegio de magia y hechicería, sus temores vuelven realidad.
A Short Media History of English Literature Ingo Berensmeyer 2022-08-01 This book explores the history of
literature as a history of changing media and modes of communication, from manuscript to print, from the codex to
the computer, and from paper to digital platforms. It argues that literature has evolved, and continues to evolve, in
sync with material forms and formats that engage our senses in multiple ways. Because literary experiences are
embedded in, and enabled by, media, the book focuses on literature as a changing combination of material and
immaterial features. The principal agents of this history are no longer genres, authors, and texts but configurations
of media and technologies. In telling the story of these combinations from prehistory to the present, Ingo
Berensmeyer distinguishes between three successive dominants of media usage that have shaped literary history:

performance, representation, and connection. Using English literature as a test case for a long view of media
history, this book combines an unusual bird’s eye view across periods with illuminating readings of key texts. It will
prove an invaluable resource for teaching and for independent study in English or comparative literature and media
studies.
Van kikvors tot droomprins Theo Meder 2013 Tweehonderd jaar geleden werd het eerste deel van de Kinder- und
Hausmärchen van Jacob en Wilhelm Grimm gepubliceerd. Sprookjes zouden volgens de gebroeders teruggaan tot
mythologische verhalen uit een heidens-Germaanse, pre-christelijke voortijd en de verhalen zouden tot in onze tijd
mondeling zijn overgeleverd. Deze romantische Germaans-mythologische theorie is inmiddels verlaten. Er zijn geen
harde bewijzen voor allerlei mythes als voorlopers van sprookjes, alleen twijfelachtige reconstructies en wilde
veronderstellingen. Ook moeten er vraagtekens worden geplaatst bij de rol van een 'pure' overlevering. Volgens
een recente theorie is de oorsprong van veel hedendaagse sprookjes eerder te vinden bij novellenbundels uit de
zestiende eeuw en later. Het genre sprookjes is springlevend: ze worden mondeling naverteld, (voor)gelezen en
uitgebeeld, voor en door kinderen en volwassenen. Van Kikvors tot Droomprins belicht vanuit moderne
wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis, receptie en voortbestaan van het sprookje. Met kikkersprongen
door de historie.
Harry Potter and the Philosopher's Stone J. K. Rowling 2004-10-15 The Greek translation of the first Harry Potter
book, Harry Potter and the Philosopher's Stone, in which Harry Potter, a normal eleven-year-old boy, discovers that
he is a wizard. Long ago, Harry's parents were killed in a battle with the evil Lord Voldemort. When we first meet
Harry, he is living miserably with his repulsive and nonmagical (or Muggle) Aunt Petunia and Uncle Vernon Dursley,
and their even more revolting son, Dudley. Following a bizarre but hilarious chain of events, Harry finds himself at
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry with an outrageous cast of characters, including super smart Hermione
Granger, vile Draco Malfoy, sinister Professor Snape, and wise Headmaster Albus Dumbledore. Adventures galore
ensue.
De Vertelsels van Baker de Bard J.K. Rowling 2016-05-09 De vertelsels van Baker de Bard is het boek dat Albus
Perkamentus naliet aan Hermelien Griffel om Harry Potter te helpen bij het vernietigen van Voldemorts
gruzielementen. Het zijn vijf toversprookjes die door Hermelien uit de oorspronkelijke runen zijn vertaald,
geïllustreerd door J.K. Rowling. Professor Albus Perkamentus voorzag de vertelsels van uitgebreide
aantekeningen. Alle opbrengsten van de verkoop van dit e-boek gaan naar Lumos. De Lumos-stichting is een goed
doel dat geregistreerd staat in Engeland en Wales met registratienummer 1112575.
Harry Potter and the Philosopher's Stone J. K. Rowling 1997 Harry Potter is an ordinary boy who lives in a
cupboard under the stairs at his Aunt Petunia and Uncle Vernon's house, which he thinks is normal for someone
like him who's parents have been killed in a 'car crash'. He is bullied by them and his fat, spoilt cousin Dudley, and
lives a very unremarkable life with only the odd hiccup (like his hair growing back overnight!) to cause him much to
think about. That is until an owl turns up with a letter addressed to Harry and all hell breaks loose! He is literally
rescued by a world where nothing is as it seems and magic lessons are the order of the day. Read and find out how
Harry discovers his true heritage at Hogwarts School of Wizardry and Witchcraft, the reason behind his parents
mysterious death, who is out to kill him, and how he uncovers the most amazing secret of all time, the fabled
Philosopher's Stone! All this and muggles too. Now, what are they?
Het slechte pad Robert Galbraith 2016-04-13 Detective Cormoran Strike en zijn assistent Robin Ellacott staan voor
een nieuw mysterie, en op een kruis punt in hun leven. Als Robin Ellacott een mysterieus pakket opent, krijgt ze de
schrik van haar leven: in de doos zit een afgehakt vrouwenbeen. Haar baas, privédetective Cormoran Strike, is niet
zozeer verrast, maar meer op zijn hoede. Er zijn vier mensen uit zijn verleden die hij in staat acht tot zo’n gruwelijke
daad. De politie heeft al snel een van hen als verdachte aangemerkt, maar Strike denkt dat ze de verkeerde
hebben. Dus besluit hij met Robin te graven in de duistere achtergrond van de andere drie. De dader laat dat echter
niet op zich zitten... De pers over Het slechte pad 'Solide vakwerk van Galbraith/Rowling.' de Volkskrant 'Uitstekend
en meeslepend verhaal.' Thrillers-leestafel.info
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