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Armstrong The Adventurous Journey Of A Mouse To The Moon
To celebrate the 50th anniversary of the moon landing, this stunning picture book is now available in a special limited edition complete with a
new cover, an introduction by the author, and three spreads of new art depicting the Apollo 11 mission and the moon landing! Torben
Kuhlmann transports readers to the moon and beyond in Armstrong—The Adventurous Journey of a Mouse to the Moon, where dreams are
determined only by the size of one’s imagination and the biggest innovators are the smallest of all. Praise for Armstrong—The Adventurous
Journey of a Mouse to the Moon “‘One Small Step for a Mouse’ indeed.”—Kirkus Reviews, Starred Review “This beautifully illustrated story
is a feast for mind and eyes and a strong selection to complement STEAM curricula.”—School Library Journal, Starred Review
De vader van Darkus is spoorloos verdwenen. Hij is voor het laatst gezien in een afgesloten zaal van het natuurhistorisch museum waar hij
werkt. De politie staat voor een raadsel en weet niet waar ze hem moeten zoeken. Darkus gaat zelf op onderzoek uit en ontdekt dat zijn
vader een gevaarlijke tegenstander had. Een vijand waar Darkus in z’n eentje nooit tegen op kan. Maar onverwacht krijgt hij hulp, eerst van
een enorme kever, en dan van honderden andere insecten die vliegend, kruipend, prikkend en bijtend op spectaculaire manier de strijd
aangaan. Keverjongen is het eerste deel van een spannende serie vol humor, echte vriendschap en superslimme insecten. Voor de fans van
Roald Dahl en heel veel andere lezers.
Villanelle is een van de meest getalenteerde huurmoordenaars ter wereld, een psychopate wier hang naar luxe alleen wordt overtroffen door
haar liefde voor het moorden. Maar als ze een Russische politicus omlegt, krijgt ze een formidabele tegenstander: Eve Polastri, ogenschijnlijk
een doodnormale vrouw, stiekem een gedreven, hyperintelligente geheim agente, die niet zal rusten voor ze Villanelle kan stoppen. Een
internationaal kat-en-muisspel volgt, waarbij Eve en Villanelle geconfronteerd worden met corrupte regeringen, machtige criminele
organisaties, en vooral met elkaar.
ArmstrongThe Adventurous Journey of a Mouse to the MoonSimon and Schuster
'Het teken van de Zwarte Dood' is het tweede deel in de Sleedoorn-trilogie: een historische serie vol spannende puzzels, ingewikkelde codes
en een vleugje magie. Londen, 1665: de Zwarte Dood De Zwarte Dood waart rond in Londen en de stad is vervuld van ziekte en angst - tot
een onbekende apotheker opduikt met een geneesmiddel dat echt lijkt te werken. De apotheek van Sleedoorn wordt uitgekozen om het
middel te bereiden. Maar als een moordenaar de apotheker bedreigt en de ziekte wel heel dichtbij toeslaat, worden Christopher en zijn
trouwe vriend Tom gedwongen in actie te komen en alle raadsels op te lossen. De trilogie van Sleedoorn De Sleedoorn-trilogie is een razend
spannende serie vol vriendschap, humor, mysterie en gevaar. Boekenwebsite Hebban gaf deel 1 in de serie 5 sterren: "De sleutel van
Sleedoorn is een geweldig avonturenboek waar veel in te beleven valt. Erg knap gedaan en zeker een aanrader."
Het leven van tv-ster Blaise verandert totaal als haar blinde dochter vanwege een ernstige ziekte weer thuis komt wonen. En dat is nog maar
het begin van een reeks problemen. Kan Blaise er nog bovenop komen? ‘Dit is een van haar beste verhalen ooit!’ Goodreads
Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het bos ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen
konden bouwen. Daarna hakten ze nog meer bomen om en bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden dorpen, de dorpen
groeiden uit tot steden en nu is er bijna geen bos meer over. De dieren in het bos roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
Rick Riordan komt met een opwindende nieuwe serie: De avonturen van de familie Kane, waarin de lang verloren gewaande Egyptische
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goden weer tot leven komen! Van De rode piramide werden in de V.S. in de eerste week na verschijnen maar liefst 100.000 exemplaren
verkocht.Nadat hun moeder stierf hebben Sadie en Carter elkaar nauwelijks meer gezien: Sadie woont bij hun grootouders, en Carter zwerft
met hun vader, de beroemde Egyptoloog Julius Kane, over de wereld. Tot Kane zijn kinderen weer bijeenbrengt in Londen voor een
experiment; een experiment dat gruwelijk misloopt. Kane wekt per ongeluk de afschrikwekkende Egyptische god Seth tot leven. Kane
verdwijnt spoorloos en Sadie en Carter komen erachter dat nog meer Egyptische goden tot leven dreigen te komen. Kunnen zij het geheim
van hun familie ontrafelen voor het te laat is?
Torben Kulhmann's stunningly illustrated, nearly wordless tale offers a fascinating window into an imaginary, yet hauntingly familiar word
under our feet, where a mole suddenly recognizes the precarious balance between progress and preservation. Kulhmann's open ended text
encourages thoughtful exploration into possible solutions, and his delightful endpapers depict a montage of solutions that could very well
save the moles' world and ours.
Het meeslepende verhaal van de familie Tran. Een levendig portret van vier generaties in Vietnam in de twintigste eeuw. De jonge Huong
groeit op tijdens de oorlog in Vietnam. Haar ouders en ooms hebben zich aangemeld bij het leger en vertrekken via de Ho Chi Minh-route om
te vechten tegen het Amerikaanse leger. Huong blijft met haar oma achter in Hanoi. Het dagelijks leven is moeilijk, maar haar oma, geboren
in 1920, vertelt Huong haar eigen levensverhaal. Over de Franse bezetting van Vietnam, de Japanse invasie, haar leven op de boerderij en
hoe ze die met haar zes kinderen gedwongen moest verlaten door de landbouwhervormingen. Samen vormen de verhalen een ontroerend,
persoonlijk portret van het leven in Vietnam tijdens de twintigste eeuw, dat verhaalt over de vier generaties van deze familie, en over hoe
ieder lid gevormd is door de geschiedenis van Vietnam.
Ringdrager Frodo heeft samen met zijn vriend Sam de taak op zich genomen om de Ene ring naar de Doemberg in het land Mordor te
brengen. Daar is de Ring gemaakt en alleen daar kan hij vernietigd worden. Voor hen ligt een zware tocht. Er is veel gevaar: niet alleen
onderweg, maar ook in Mordor zelf, waar de Donkere Vorst Sauron woont en waar zijn legers van orks hun kampen hebben...
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.
WORLD OF WOMEN is an action story that realistically describes the discovery of the next step in human evolution. Biology, Anthropology,
and Paleontology all teach that whenever a species is presented with a deadly stress, it must overcome it, evolve around it, or go extinct. At
this point in history, mankind is an endangered species, headed for sure extinction unless a truly effective cure or prevention for AIDS is
discovered and then distributed world-wide. At the same time, genetic experiments and gene therapies are probing deeper into medical
realms once reserved to Providence. The likelihood of an artificial genetic change to the human race grows greater every day. It is very
possible, almost probable, that a genetically distinct race of human beings, defined by Biology as a new species, may appear among us at
any time.
Praise for Armstrong—The Adventurous Journey of a Mouse to the Moon “‘One Small Step for a Mouse’ indeed.”—Kirkus Reviews, Starred
Review “This beautifully illustrated story is a feast for mind and eyes and a strong selection to complement STEAM curricula.”—School
Library Journal, Starred Review
Het is al laat in het Spaanse havenstadje Algeciras, wanneer twee verlopen Ierse gangsters staan te wachten op de veerboot uit Tanger. Een
geliefde is verloren, een dochter wordt vermist, hun levens zijn aan diggelen. Of kan er nog iets aan gedaan worden? Nachtboot naar Tanger
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is een roman over een wereld waarin seks, de dood, drugs en geweld de boventoon voeren, maar waarin het mysterie van de liefde tegelijk
overwint. Het is een bijtend en hilarisch, lyrisch maar ook altijd spannend verhaal. Een tragikomisch meesterwerk van de vaak bekroonde
Ierse auteur Kevin Barry, die wordt gezien als een van de beste stilisten van dit moment.
Als in 793 de Noormannen een aanval doen op een dorp in Engeland worden Jack en zijn kleine zusje gevangen genomen. Gelukkig weet
Jack iets van magie. Vanaf ca. 12 jaar.

A little mouse who dreams of the moon, travels to the Smithsonian Museum where he learns about the history of mouse
aviation and begins preparing for his own journey into outer space.
Een krachtig literair debuut dat het menselijke aspect van geweld en armoede belicht Een bestseller in Spanje - vijf
herdrukken binnen een maand - en de roman zal in 24 landen verschijnen Caracas, Venezuela. Adelaida Falcón staat
voor een open graf. Ze is helemaal alleen, buiten het gezelschap van de begrafenisondernemers en een priester dan, en
begraaft haar moeder, de enige familie die ze ooit had. Verdoofd door rouw keert ze terug naar het appartement dat zij
en haar moeder deelden. Elke nacht verzegelt ze de ramen met tape om te voorkomen dat het traangas waarmee de
demonstranten buiten worden bestreden naar binnen komt. Als plunderaars die zich voordoen als revolutionairen haar
huis willen bezetten, verweert Adelaida zich en wordt ze in elkaar geslagen. Het is het begin van een gevecht om te
overleven in een land in vrije val, waar geweld en anarchie de boventoon voeren en burgers tegen elkaar worden
opgezet. Nacht in Caracas is het krachtige verhaal van een vrouw die wordt geconfronteerd met de meest extreme
omstandigheden en een ijzingwekkende herinnering aan hoe snel sociale omstandigheden kunnen veranderen, overal,
op ieder moment. De pers over nacht in Caracas ‘Hoge literatuur die stamt uit woede en ontworteling. Precies de plek
waar goede verhalen vandaan komen.’ La Razón ‘Een uitstekende beschrijving van de tegenstelling tussen de wil om te
leven en de afkeer van de realiteit.’ Heraldo de Aragón ‘Een samenspel van geweld en schoonheid.’ Vozpópuli ‘De
literaire knaller van het jaar.’ El Confidencial ‘Een indrukwekkend boek.’ La Ventana, Cadena SER ‘Dit boek zal overal
voor gesprekken zorgen en bejubeld worden. Dit belooft de roman van het jaar te worden.’ Más de uno, Onda Cero
‘Sainz Borgo gebruikt metaforen die tot leven komen, heeft een verfijnde smaak en schrijft intellectueel uitdagend.’
Babelia ‘Een magistrale roman.’ La Reppublica
Spannende klassieker van Tonke Dragt voor fans van De brief voor de koning. Jiacomo is de helft van een tweeling. Hij
lijk als twee druppels water op zijn broer Laurenzo, maar ze verschillen als dag en nacht. Laurenzo wil graag mooie
dingen maken en wordt edelsmid. Jiacomo houdt van reizen en avontuur en hij is handig genoeg om een uitstekende dief
te worden. Een edelsmid en een meesterdief, die zoveel op elkaar lijken dat ze gemakkelijk verwisseld kunnen worden er zijn veel verhalen te vertellen over hoe levens uiteengaan en weer samenkomen. Deze heruitgave van de klassieker i
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In deze laatste, briljante thriller van de grootmeester van het genre stelt John Le Carré de vraag wat je je land nog
verschuldigd bent als het geheel van je is vervreemd. Silverview is de laatste, intrigerende thriller van de hand van
grootmeester John le Carré. Het boek verschijnt postuum in de week dat Carré negentig zou zijn geworden. Julian
Lawndsley heeft zijn goedbetaalde baan in de City van Londen de rug toegekeerd en is een boekhandel begonnen in
een stadje aan de Engelse kust. Een paar maanden na de opening krijgt hij ’s avonds bezoek van Edward, een Poolse
immigrant die in ’Silverview’ woont, een groot huis aan de rand van het stadje. Edward blijkt heel wat te weten over
Julians achtergrond en heeft zelfs zijn vader nog gekend, beweert hij. Hij vraagt Julian de oren van het hoofd en komt al
snel met grote toekomstplannen voor de bescheiden boekhandel. Als een kopstuk van de Geheime Dienst in Londen een
brief over een gevaarlijk lek ontvangt, is het gedaan met de rust in Julians toevluchtsoord. Silverview is het fascinerende
verhaal over een onwaarschijnlijke vriendschap en de confrontatie tussen onschuld en levenservaring, en tussen
burgerplicht en persoonlijke waarden. ‘Le Carré heeft het vermogen op meer fronten tegelijk te opereren: de uitwerking
van de super ingenieuze plot, van zijn zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
One small step for a mouse; one giant leap for aviation. These are dark times . . . for a small mouse. A new invention—the
mechanical mousetrap—has caused all the mice but one to flee to America, the land of the free. But with cats guarding the
steamships, trans-Atlantic crossings are no longer safe. In the bleakest of places . . . the one remaining mouse has a
brilliant idea. He must learn to fly! Debut illustrator Torben Kuhlmann’s inventive tale and stunning illustrations will
capture the imagination of readers—young and old—with the death-defying feats of this courageous young mouse.
VUUR WIL BRANDEN, WATER WIL STROMEN, LUCHT WIL STIJGEN, AARDE WIL BINDEN, CHAOS WIL
VERSLINDEN... De meeste kinderen zouden er alles voor overhebben om mee te doen aan de IJzerproef. Callum Hunt
niet. Al zijn hele leven heeft zijn vader hem gewaarschuwd voor magie. Als Callum slaagt voor de IJzerproef, wordt hij
toegelaten tot het sinistere Magisterium, dat kinderen opleidt tot machtige tovenaars. Dus doet hij zijn best te falen. Maar
het Magisterium lijkt een duistere connectie met zijn verleden én zijn toekomst te hebben, en de IJzerproef is slechts het
begin van alle grote uitdagingen die Callum te wachten staan... Duik in de bloedstollende, meeslepende en ijzing wek
kende magische wereld van Holly Black en Cassandra Clare, twee grootheden in het fantasygenre. Holly is auteur van
de megapopulaire serie De Spiderwick Chronicles. Cassandra schreef de inter nationale best sellerserie Kronieken van
de Onderwereld. Beide series werden succesvol verfilmd. Magisterium is hun eerste serie samen.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een
van de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of
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haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal
gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst
van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had
nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te
ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan
vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft
allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
"Start with Joy is a guidebook describing ways teachers can make joy and purpose the center of their teaching and
students' literacy learning. Organized by seven pillars, based on the science of happiness, this book offers reasons why
students' happiness matters now more than ever, providing lessons, strategies, resources, and children's literature
suggestions for how to make sure joy and purpose are at the heart of all instruction"-Twee klassiekers van bestsellerauteur Ken Follett in een nieuwe vormgeving Door het oog van de naald was de internationale
doorbraak van Ken Follett Zijn wapen is een mes en zijn codenaam De Naald. Hij is Hitlers beste undercoveragent – een koude en
professionele moordenaar. Het is 1944, een paar weken voor D-Day. Een niet-bestaande vloot en nepvliegtuigen vormen de
afleidingsmanoeuvre die de Duitsers ervan moet overtuigen dat de invasie van de geallieerden niet in Normandië maar bij Calais
zal plaatsvinden. Hun plannen zouden volledig in het water vallen als een vijandelijke spion dat zou ontdekken... maar dat is
precies wat De Naald doet. Opgejaagd door MI5 laat hij een spoor van dood en verderf achter in Engeland. Maar hij had niet
gerekend op de jonge vrouw die op een stormachtig afgelegen eiland woont en een vitale schakel blijkt te zijn in een reeks niet te
stuiten gebeurtenissen. De pers over Door het oog van de naald ‘Een absoluut geweldige thriller, zo bloedstollend spannend, met
zo’n ingenieus plot en zo angstwekkend realistisch dat je gewoonweg niet kan stoppen met lezen.’ Publishers Weekly ‘Een
spionagethriller van de bovenste categorie.’ The Baltimore Sun ‘Een geweldige thriller.’ The Miami Herald
Extending the discussion of critical content analysis to the visual realm of picturebooks and graphic novels, this book provides a
clear research methodology for understanding and analyzing visual imagery. Offering strategies for "reading" illustrations in global
and multicultural literature, chapter authors explore and bring together critical theory and social semiotics while demonstrating how
visual analysis can be used to uncover and analyze power, ideologies, inequity, and resistance in picturebooks and graphic
novels. This volume covers a diverse range of texts and types of books and offers tools and procedures for interpreting visual
images to enhance the understandings of researchers, teachers, and students as they engage with the visual culture that fills our
world. These methods are significant not only to becoming a critical reader of literature but to also becoming a critical reader of
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visual images in everyday life.
2019 Batchelder Honor Award 2019 ALA Notable Children's Book Award-winning illustrator Torben Kuhlmann’s stunning new
book transports readers to new depths where imagination lights the way! A long time ago, one mouse learned to fly, another
landed on the moon...what will happen in the next Mouse adventure? From the creator of Lindbergh—The Tale of a Flying Mouse
and Armstrong, comes Edison—The Mystery of the Missing Mouse Treasure. When two unlikely friends build a vessel capable of
taking them to the bottom of the ocean find a missing treasure—the truth turns out to be far more amazing.
In een revalidatiecentrum zoekt Eva vergetelheid in de armen van de beheerder. Ze heeft een aandoening waardoor ze verwacht
niet lang meer te leven: situs inversus, haar hart zit aan de verkeerde kant. Al snel blijkt Eva s ontroerende geschiedenis
onderdeel van een groter geheel, een huiveringwekkend verhaal over schoonheid en dood, waarin de levens van de personages
met elkaar verbonden zijn. Dat van Flo, eenzaam levend in een souterrain. Dat van de jonkheer H. U. Kampvliet van Beurden en
diens verwaarloosde zoon, die zich Strijdvloed noemt. En dat van de vermiste Hanna, het spiegelbeeld van Eva. Meisje van glas is
een onstuimige droom, een duister sprookje.
An Inspiring True Story about One Family's Escape from Behind the Berlin Wall! Peter was born on the east side of Germany, the
side that wasn't free. He watches news programs rather than cartoons, and wears scratchy uniforms instead of blue jeans. His
family endures long lines and early curfews. But Peter knows it won't always be this way. Peter and his family have a secret. Late
at night in their attic, they are piecing together a hot air balloon—and a plan. Can Peter and his family fly their way to freedom? This
is the true story of a boy and his family who risk their lives for the hope of freedom in a daring escape from East Germany via a
handmade hot air balloon in 1979. • A perfect picture book for educators teaching about the Cold War, the Iron Curtain, and East
Germany • Flight for Freedom is a showcase for lessons of bravery, heroism, family, and perseverance, as well as stunning
history • Includes detailed maps of the Wetzel family's escape route and diagrams of their hot air balloon For fans of historical
nonfiction picture books like Let the Children March, The Wall, Growing Up Behind the Iron Curtain, and Armstrong: The
Adventurous Journey of a Mouse to the Moon. • True life escape stories • For readers age 5–9 • For teachers, librarians, and
historians Kristen Fulton is a children's book author. She can always be found with a notebook in hand as she ventures through
historical sites and museums. Most of the time she lives in Florida—but she can also be found traveling the country by RV. Torben
Kuhlmann is an award-winning children's book author and illustrator. Starting in kindergarten he became known as "the
draftsman." Flying machines and rich historical detail often adorn his work. He lives in Hamburg, Germany.
Een varkentje, dat is opgevoed door een herdershond, wil dolgraag in de voetsporen van zijn pleegmoeder treden. Vanaf ca. 9
jaar.
Joe Cashin heeft te veel gezien en te veel meegemaakt in zijn drukke baan als rechercheur moordzaken. Nadat hij de dood in de
ogen heeft gekeken, is hij verhuisd naar een klein dorp waar hij het rustige politiebureau in zijn eentje runt. Veel tijd om te
herstellen van de traumatische gebeurtenissen heeft hij niet, want al gauw wordt een van de belangrijkste bewoners van het dorp
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aangevallen. Als de dorpsbewoners drie jongens uit de aboriginal gemeenschap aanwijzen als daders, komt Joe achter de diep
verdrongen geheimen die het dorp in stilte teisterden. In ‘De gebroken kust’ vertelt Temple het verhaal van corruptie,
vooroordelen en een groot gedeeld trauma in een Australische gemeenschap. Peter Temple (1946 - 2018) was een succesvolle
Australische thrillerschrijver en journalist. Zijn boekenreeks over de advocaat Jack Irish zijn het populairst met onder andere
‘Kwade schuld’, ‘Zwart tij’ en ‘Dood punt’. Ook de thriller ‘Waarheid’ heeft grote bekendheid gekregen waar hij tevens een
Miles Franklin Award voor heeft ontvangen. Temple is in Australië zeer geliefd om zijn misdaadromans en is drie keer bekroond
met de Ned Kelly Award, de hoogste Australische prijs in de thriller categorie.
Feo en de wolven is het sprookjesachtige verhaal van Katherine Rundell, die veel grote prijzen heeft gewonnen en wordt
beschouwd als een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment. Feo en de wolven is haar eerste boek dat in
het Nederlands verschijnt. Feodora woont met haar moeder in de bossen van Rusland, ver weg van de revolutie. Haar moeder
leert tamme wolven weer wild te worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo lijkt een speciale band te hebben met
drie van de wolven die altijd in de buurt van hun huis rondzwerven. Dan wordt Feo’s moeder gevangengenomen door het leger.
Terwijl Feo een barre tocht door het besneeuwde landschap onderneemt om haar moeder te bevrijden, leren de wolven haar hoe
ze moet overleven in een gevaarlijke wereld en moet opkomen voor de dingen waar ze van houdt... Rundell, auteur van o.a. The
Rooftoppers en The Explorer (verschijnen nog in het Nederlands), kreeg voor haar werk onder andere de Costa Children’s Book
Award, de Waterstones Children’s Book Prize en de Blue Peter Award. ‘Elk boek van Katherine Rundell is anders, elk boek is
een avontuur. Maar altijd zoeken haar personages hun grenzen op en ontdekken ze hun eigen, innerlijke kracht om in opstand te
komen tegen het kwaad. Feo en de wolven is spectaculair!’ Beth Johnson, Boekhandel Van Rossum, Amsterdam Een
sprookjesachtige en sfeervolle jeugdroman, van een van de belangrijkste Britse jeugdboekenauteurs van dit moment.
Gus Ramone, voormalig rechercheur Interne Zaken, werkt nu voor de afdeling Zware Misdrijven. Zijn nieuwste zaak betreft de
moord op het tienermeisje Asa, wier lichaam is aangetroffen in een openbare binnentuin. De moord doet Gus sterk denken aan
een zaak van twintig jaar geleden, toen hij als surveillanceagent met zijn partner Dan Holiday detective T.C. Cook assisteerde. Het
ging destijds om een serie moorden op tieners, maar de dader werd nooit gepakt - voor alle rechercheurs een blijvende frustratie.
Cook is inmiddels met pensioen, Holiday is vanwege omstreden gedrag uit het korps gestapt. De moord op Asa brengt de drie
mannen weer bij elkaar. Maar de hernieuwde samenwerking zet de onderlinge verhoudingen op scherp en kwesties uit het
verleden spelen opnieuw op. Met Tuinier van de nacht bereikt George Pelecanos een nieuw hoogtepunt in zijn carrière: dit is een
beklemmend en onvergetelijk verhaal over de gruweldaden waartoe de mens is staat is, maar ook over de vriendschap en
loyaliteit tussen drie die hard cops, voor altijd getekend door hun gezamenlijke verleden.
Martijn krijgt elke dag de lekkerste broodjes mee naar school. Maar op een dag is zijn lunchbox leeg. Martijn is woedend: wie heeft
zijn lekkere sandwich gestolen? Als ook de volgende dagen zijn broodjes uit zijn lunchbox verdwijnen, besluit Martijn een
onderzoek in te stellen. Was het Vreetzak Vincent, die constant honger heeft? Of Sneue Suzan, wiens koelkast altijd leeg is? En
Page 7/8

Bookmark File PDF Armstrong The Adventurous Journey Of A Mouse To The Moon
wat zijn die gele vlekken op het overhemd van de schooldirecteur? Zijn ze misschien afkomstig van de eiersalade op Martijns
broodje van donderdag? Lukt het Martijn om de sandwichdief te ontmaskeren?
Time is relative! Award-winning, illustrator Torben Kuhlmann’s?brilliant new book bends time and imagination! When an inventive
mouse misses the biggest cheese festival the world has ever seen, he’s determined to turn back the clock. But what is time, and
can it be influenced? With the help of a mouse clockmaker, a lot of inventiveness, and the notes of a certain famous Swiss
physicist he succeeds in traveling back in time. But when he misses his goal by eighty years, the only one who can help is an
employee of the Swiss Patent Office, who turned our concept of space and time upside down. From the creator of Lindbergh–The
Tale of a Flying Mouse, Moletown, Armstrong – The Adventurous Journey of a Mouse to the Moon, and Edison – The Mystery of
the Missing Mouse Treasure comes Einstein. Torben Kuhlmann, in his fourth mouse adventure, explores the question: Suppose
Albert Einstein’s famous theories first came into being through an encounter with a little mouse. Praise for Edison—The Mystery of
the Missing Mouse Treasure Kuhlmann has created another science-based adventure full of delightful details. -School Library
Journal, Starred Review 2019 Batchelder Honor Award 2019 ALA Notable Children’s Book
Autobiografisch verslag van een 137 kilometer lange bergwielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk.
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