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Traditional Chinese edition of The BFG (aka Big Friendly
Giant) by Roald Dahl and illustrated by Quentin Blake,
two "friendly" giants in British children literature. Amazon
praised the character as "The BFG is one of Dahl's most
lovable character creations." In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc. Distributed
by Tsai Fong Books, Inc.
??????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????12??18??
?????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????Stephenie Meyer?????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????Stephen King??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????
??????????????? ???????Kirkus?????????
??????Booklist????????? ?????????????????? ?
?????????????????? ? ?????????????????????top 100?
? ?????????????Barnes & Noble????????? ?
???????Borders?????????
Traditional Chinese edition of the New York Times
bestseller All the bright places by Jennifer Niven. A must
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read teen novel about two high school kids who are
marginalized, both fragile, broken, depressed, yet
passionately want to live. The book is soon to be a major
motion picture starring Elle Fanning. In Traditional
Chinese. Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Hazel werd drie jaar geleden opgegeven, maar een
nieuw medicijn rekt haar leven voor nog onbekende tijd.
Genoeg om een studie op te pakken en vooral niet als
zieke behandeld te worden. Augustus, Gus, heeft kanker
overleefd - ten koste van een been. Vanaf het moment
dat Hazel en Gus elkaar ontmoeten, lijkt er geen
ontsnappen aan de zinderende wederzijdse
aantrekkingskracht. Maar Hazel wil niet iemands tijdbom
zijn. Hazel laat Gus kennismaken met haar
lievelingsboek: An Imperial Affliction van Peter Van
Houten, een roman over een ziek meisje, die midden in
een zin eindigt. Samen besluiten ze op zoek te gaan
naar Peter Van Houten om hem te vragen hoe het de
personages vergaat nadat het boek is opgehouden. De
tocht leidt hen naar Amsterdam, waar de schrijver als
een kluizenaar leeft. Hij is in niets wat ze zich van hem
hebben voorgesteld. En hun leven neemt een wending
die ze zich niet hadden kunnen indenken. John Green
heeft een meesterwerk geschreven: het wekt dan ook
geen verbazing dat zijn roman bij verschijning de
internationale bestsellerlijsten invloog en is bekroond
met vele literatuurprijzen in binnen- en buitenland. In de
VS werden van ‘The Fault In Our Stars’ nog voor
verschijning meer dan 450.000 exemplaren verkocht.
Het boek stond meer dan een jaar lang op nummer één
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in de NY Times bestsellerlijst. Inmiddels is de roman
wereldwijd in meer dan dertig talen verkrijgbaar. In
Nederland werd ‘Een weeffout in onze sterren’
bekroond met de jury- en de publieksprijs van de
Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs, een unicum. In 2014
veroverde de Amerikaanse coming-of-age-verfilming van
het boek wereldwijd de bioscopen. De film werd een
regelrechte kaskraker en won talloze prijzen.
Jongerenroman Let it snowvan drie topauteurs: John
Green (Schildpadden tot in het oneindige, Een weeffout
in onze sterren), Maureen Johnson en Lauren Myracle.
Lekker wegdromen (of weggeven) voor slechts 10 euro!
Kerstavond, een sneeuwstorm en een gestrande trein
vol jongeren. Tel daarbij op een flinke dosis
liefdesverdriet, schuldgevoel en onvervulde verlangens,
en je krijgt een heerlijke roman met drie innemende
hoofdpersonen. Bestsellerauteurs John Green, Maureen
Johnson en Lauren Myracle trakteren ons op drie
onweerstaanbare verhalen, die aan het eind van Let it
snow prachtig bij elkaar komen. 'Van dit boek kun je elk
moment van het jaar genieten.' - Booklist 'Wat een mooi
verhaal! Precies wat we nodig hebben deze winter.' Girlz 'Een heerlijk boek om tijdens de koude winterdagen
mee op de bank te kruipen.'- Chicklit.nl
`Ik weet niet wat Trent ervan zou zeggen als hij het op
een of andere manier kon zien. Ik hoop dat hij het zou
begrijpen. Heel lang was ik degene die zijn hart had. Ik
moet gewoon zien waar het nu is.&' Het lukt Quinn maar
niet om de draad van haar leven weer op te pakken na
de dood van haar vriendje, Trent. Het enige wat haar
troost geeft, zijn de ontmoetingen met mensen die zijn
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gedoneerde organen hebben gekregen. Maar
uitgerekend de ontvanger van zijn hart blijft een
mysterie. In het geheim gaat ze op zoek naar deze
persoon en ontdekt dat hij Colton Thomas heet en
negentien jaar oud is. Ze wil hem zien - een keer maar,
houdt ze zich voor... 'Deze roman is sympathiek, mooi
en romantisch. Het sentiment staat voorop, maar wordt
nergens overdreven en de schrijver weet de gevoelens
van de hoofdpersonages goed op papier te zetten. Doet
wat thema en stijl betreft denken aan de bestseller ‘De
weeffout in onze sterren’.' - NBD Biblion
?????????????????????????????????????????????????
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??????????????......????????????????????.
Traditional Chinese edition of Paper Towns by John
Green, a science fiction thriller. In Traditional
Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
Traditional Chinese edition of A Thousand Pieces of
You by Claudia Gray. In Traditional Chinese.
Annotation copyright Tsai Fong Books, Inc.
Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Wij leugenaars (We were liars) van E. Lockhart is
een onvergetelijk verhaal voor iedereen die genoten
heeft van Een weeffout in onze sterren van John
Green. Leugens, familiegeheimen en macht: niets is
wat het lijkt in de wereld van de zeventienjarige
Cadence. E. Lockhart schreef met Wij leugenaars
een verpletterende roman voor jongeren en
volwassenen. Wij zijn Sinclairs. Niemand komt iets
tekort. Niemand heeft het ooit mis. We wonen - in de
zomer tenminste - op een privé-eiland voor de kust
van Massachusetts. Misschien is dat alles wat je
hoeft te weten. Behalve dat sommigen van ons
leugenaars zijn. Lees dit boek. En als iemand je
vraagt hoe het eindigt, lieg.
??????·???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
English Chinese bilingual edition of Diary of a Wimpy
Kid: The Last Straw. More of Greg Heffley's hilarious
journal stories about his adolescent life. This
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bestselling book is based on the original internet
comic at Funbrain.com that is viewed on average
over 70,000 readers a day. In Traditional
Chinese/English. Distributed by Tsai Fong Books,
Inc.
Simplified Chinese edition of The Boy in the Striped
Pajamas, a multiple book award winner. A privileged
nine-year-old Berlin boy's family was moved to a
place called "Out-With" (A mis-read of Auschwitz)
befriends a striped-pajama clad residents inside the
fence wall. To be adapted into film by Miramax.
Bijna zes jaar na het overweldigende succes van
'Een weeffout in onze sterren' schrijft John Green
met 'Schildpadden tot in het oneindige' opnieuw een
briljante en onvergetelijke roman. Het begint
allemaal met een nieuwsbericht over een
voortvluchtige miljardair en het vooruitzicht van een
grote beloning voor de gouden tip over zijn
verblijfplaats. 'Schildpadden tot in het oneindige'
gaat over vriendschap voor het leven, onverwachte
ontmoetingen, Star Wars-fanfictie en een tuatara die
op het punt staat een fortuin te erven. Maar bovenal
gaat het over Aza Holmes, een meisje dat worstelt
met een dwangstoornis en klem komt te zitten in de
verstikkende spiraal van haar gedachten. In dit
langverwachte nieuwe boek deelt John Green het
verhaal van Aza met verpletterende directheid: 'Dit is
mijn eerste poging om openlijk te schrijven over de
stoornis waar ikzelf sinds mijn vroegste jeugd mee
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worstel. Het verhaal is verzonnen, maar gaat wel
degelijk ook over mij persoonlijk.'
Een weeffout in onze sterren meets De
Hongerspelen ‘Een pakkend, spannend, goed
geschreven verhaal.’ – Noordhollands Dagblad ‘Het
Programma zal je doen huiveren, verwarren,
glimlachen van ultiem geluk en huilen. Een
magische combinatie.’ – Hebban.nl Wat voorafging
aan Het Programma... De Remedie Quinlan McKee
is een zogenaamde sluiter. Sinds haar zevende
helpt ze nabestaanden een periode van verdriet af te
sluiten . Quinn wordt op aanraden van
rouwbegeleiders ingehuurd door families om voor
een korte periode de rol van hun overleden dochter
aan te nemen. Ze is uiteraard geen exacte kopie,
maar als ze hun kleding gaat dragen, haar kapsel
aanpast, gekleurde contactlenzen draagt en foto’s
en video’s bestudeert, kan ze binnen de kortste
keren iedereen zijn. Maar om haar taak zo goed
mogelijk te vervullen, moet ze haar gevoelens
uitschakelen en zich niet te erg hechten aan de
mensen die ze helpt. Op haar zeventiende blinkt
Quinn uit in dit therapeutische rollenspel; ze is er zo
goed in dat ze haar eigen verleden en dat van
degene die ze speelt door elkaar begint te halen. Als
ze haar langstdurende opdracht krijgt, als Catalina
Barnes, begint ze een band op te bouwen met de
vriend van het overleden meisje. En dat is nog maar
het begin van de problemen, zeker wanneer Quinn
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de waarheid achter Catalina’s dood ontdekt. En de
epidemie die het zou kunnen veroorzaken...
Op de meest onwaarschijnlijke plek van Chicago
ontmoet Will Grayson... will grayson. Twee jongens
met dezelfde naam, die niet meer van elkaar hadden
kunnen verschillen. De ene Will Grayson doet vooral
zijn best om niet op te vallen, wat eigenlijk
onmogelijk is met een beste vriend als Tiny Cooper,
die enorm gay én enorm groot is, en ervan overtuigd
is dat het universum om hem en zijn 'inner circle'
draait. De andere will grayson is vooral boos. Op zijn
leven, de wereld, op alles - al weet hij niet goed
waarom. Vanaf het moment dat de twee Will elkaar
ontmoeten, raakt hun leven in een stroomversnelling
die leidt naar een overdonderend hoogtepunt: de
uitzinnige première van Tiny's magistrale muscical.
John Green, bestseller van 'Een weeffout in onze
sterren', schreef de hoofdstukken vanuit Will
Grayson, bekroond YA-schrijfer David Levithan die
vanuit will grayson.
The instant #1 New York Times bestseller!
Stephanie Garber's limitless imagination takes flight
once more in the colorful, mesmerizing, and
immersive sequel to the bestselling breakout debut
Caraval... A heart to protect. A debt to repay. A
game to win. After being swept up in the magical
world of Caraval, Donatella Dragna has finally
escaped her father and saved her sister Scarlett
from a disastrous arranged marriage. The girls
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should be celebrating, but Tella isn't yet free. She
made a desperate bargain with a mysterious
criminal, and what Tella owes him no one has ever
been able to deliver: Caraval Master Legend's true
name. The only chance of uncovering Legend's
identity is to win Caraval, so Tella throws herself into
the legendary competition once more--and into the
path of the murderous heir to the throne, a doomed
love story, and a web of secrets...including her
sister's. Caraval has always demanded bravery,
cunning, and sacrifice. But now the game is asking
for more. If Tella can't fulfill her bargain and deliver
Legend's name, she'll lose everything she cares
about--maybe even her life. But if she wins, Legend
and Caraval will be destroyed forever. Welcome,
welcome to Caraval...the games have only just
begun.
Simplified Chinese edition of To All the Boys I've
Loved Before
?????2015??????????????????????
?????????????????——???????????????
????????????????????????????????? ——??? ??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????? ?????????
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Traditional Chinese edition of Blood Bound, a Mercy
Thompson series - a bestselling novel about werewolves and
vampires and ghosts and shapeshifters; about the new kid in
town and the gangs... In Traditional Chinese. Distributed by
Tsai Fong Books, Inc.
Hoe jong of oud we ook zijn: door onze technologische
maatschappij voelen we ons steeds vaker geïsoleerd en
beroofd van een levensdoel. De kerk is niet meer in staat ons
zin te geven, maar tegelijk zijn we wel wanhopig op zoek naar
betekenis. Hoe kunnen we ons dan wél verbonden voelen
met onszelf, met elkaar en met de wereld? Casper ter Kuile
laat ons zien dat we tijdens en uit onze alledaagse
bezigheden nieuwe rituelen kunnen creëren. Uit de boeken
die we lezen kunnen we universele levenslessen halen. Op
de sportschool kunnen we tijdens CrossFit en SoulCycle niet
alleen onze spieren trainen, maar ons ook verbonden voelen
met de andere aanwezigen. En een telefoon kunnen we
gewoon uitzetten, maar we kunnen daar ook een magisch
moment van maken dat ons ervan bewust maakt dat we rust
nodig hebben. In De kracht van het ritueel nodigt Casper ter
Kuile ons uit om dit soort alledaagse handelingen uit te
diepen tot momenten van geluk en contact. Het boek laat
zien dat wat we al de hele dag doen niet alleen belangrijk is,
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maar zelfs de basis kan zijn van innerlijke reflectie en
wezenlijke zingeving. Casper ter Kuile is medeoprichter van
het consultancybureau Sacred Design Lab, waarover
uitgebreid werd verhaald in The New York Times, The Boston
Globe en The Atlantic. Ook is hij verbonden aan Harvard
Divinity School en copresentator van de prijswinnende
podcast Harry Potter and the Sacred Text. Hij is Nederlander
en woont in Brooklyn. 'De kracht van het ritueel is essentieel
voor iedereen die geïnteresseerd is in het vinden van
betekenis in onze vreemde, nieuwe wereld. Dit unieke boek
zit barstensvol wijsheid en compassie. Het kan je leven
werkelijk veranderen. Bij mij heeft het dat in elk geval
gedaan.' John Green, auteur van Een weeffout in onze
sterren
??16??????+???????=????????? ????????????+????
??4,000,000????? ???????sony
pictures?????????2016???????? ???????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????? ????????????????
????????????????? ????????????????????????39?????????
???????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????1
6?????????????…… ????????????????????????????????????
????????????……???????????????????????…… ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??…… ??????????????????????
???????????????……??????????????????……
Tot waar we kijken kunnen van Inge van der Krabben is een
prachtige, ontroerende roman over een moederdochterrelatie. In een frisse, eigen stijl schrijft Van der
Krabben over loslaten, loskomen, volwassen worden,
verbinden, afscheid nemen en rouw. Hoofdpersoon Janne
staat op de rand van een burn-out en realiseert zich dat het
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tijd wordt om voor zichzelf te kiezen en zich los te maken van
haar moeder. Dan blijkt dat haar moeder ongeneeslijk ziek is
en spoedig zal overlijden. Samen gaan ze op zoek naar een
nieuw evenwicht in hun relatie. Vele moeders en dochters
zullen zich herkennen in deze roman. Voor de liefhebbers
van Een weeffout in onze sterren.
Een weeffout in onze sterrenGottmer
Ward heeft geen identiteitsbewijs, hij is nooit aangegeven bij
de burgerlijke stand - hij bestaat niet. Als zijn eveneens
illegale, Venezuelaanse moeder op een dag wordt opgepakt
en uitgezet, staat Ward er alleen voor. De enige die daar
verandering in kan brengen is zijn biologische vader, die hem
bij zijn geboorte nooit erkend heeft. Dan begint een spannend
verhaal over de zoektocht naar Wards biologische vader. Wat
Ward op de been houdt, is zijn passie voor freerunning.

Scherpe en humoristische observaties van een
meesterverteller over onze hedendaagse tijd.
Voordat bestsellerauteur John Green (Een weeffout
in onze sterren) boeken schreef, was hij
boekrecensent. In Hoe is het antropoceen je tot nu
toe bevallen? schrijft hij ook recensies, maar in
plaats van over boeken gaat het over de mensen en
de wereld waarin we leven. Het antropoceen is het
huidige geologische tijdperk, waarin menselijk
handelen de planeet heeft gevormd. In deze
opmerkelijke verzameling beschouwingen,
gebaseerd op zijn baanbrekende podcast The
Anthropocene Reviewed, bespreekt John Green
verschillende facetten van onze wereld – van het
QWERTY-toetsenbord en de uitbraak van cholera tot
het Taco Bell-ontbijtmenu – op een schaal van vijf
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sterren. Voorzien van Greens kenmerkende humor
en (historisch) inzicht, is dit een uiterst vermakelijk
en leerzaam boek van een meesterverteller. Bekijk
de mensheid en alles wat haar zo interessant maakt
door John Greens ogen. Hoeveel sterren geef jij het
antropoceen? ‘The Anthropocene Reviewed biedt
een moment van bezinning met ’s werelds meest
geliefde nerd John Green.’ Trouw
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