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Kindje Frances Manushkin 1973 Een kindje laat zich door mooie beloften niet verlokken om geboren te worden, totdat vader thuiskomt en iedereen een kus
geeft. Prentenboek met ﬁjne, zwart-witte pentekeningen voor kleuters vanaf ca. 3 jaar.
De nevelprins Carlos Ruiz Zafón 2010-11-09 1943: de vader van Max Carver - horlogemaker, uitvinder en eeuwig optimistische dromer - besluit met zijn
gezin naar een dorp aan de kust te verhuizen, naar een oud huis aan het strand dat ooit toebehoorde aan een beroemde chirurg, dokter Fleischmann. Maar
het huis bevat vele eigen geheimen en verhalen en erachter ligt een naargeestige, ommuurde tuin met een poort waarboven een zespuntige ster troont. Als
Max een kijkje gaat nemen in die tuin, krijgt hij de schrik van zijn leven. Terwijl het gezin Carver zich installeert en probeert te wennen, sluiten Max en zijn zus
Alicia al snel vriendschap met Roland. Door hem ontmoeten ze zijn grootvader, de vuurtorenwachter. Hij was 25 jaar geleden de enige overlevende van een
schipbreuk met de Orpheus, een wrak dat daar voor de kust ligt. Bij een duik naar het schip ziet Max iets dat hem onaangenaam treft: aan de mast golft een
halfvergane vlag met een afbeelding van dezelfde zespuntige ster die hij aantrof op de tuinpoort. Wanneer de drie vrienden Rolands grootvader onder druk
zetten om meer te weten te komen, begint het huiveringwekkende verhaal van de Nevelprins zich in al zijn gruwelijkheid te openbaren ...
10 truths en een dare Ashley Elston 2021-05-20 De nachtmerrie van elke laatstejaars: toch níét afstuderen? Olivia staat op het punt om als beste van haar
klas af te studeren, wanneer ze tot haar schrik ontdekt dat ze een onderdeel van haar studie nog niet heeft afgerond en nog maar één week heeft om dit voor
elkaar te krijgen. En dat allemaal door een niet ondertekend formulier... Vrijwilligerswerk bij een plaatselijk golftoernooi zou haar uit de brand moeten helpen,
maar dan moet ze er wel voor zorgen dat haar grote nieuwsgierige familie er niet achter komt. Dat blijkt nog een hele uitdaging, want haar moeder kan iedere
stap volgen met een tracking app op haar telefoon. Gelukkig kunnen haar vrienden Sophie, Charlie en Wes haar helpen dit geheim te bewaren. Nu kan er niets
meer misgaan, toch? Of schoppen de golfers en die knappe, maar vooral onbereikbare jongen toch haar hele plan in de war? ‘Cheesy? Jazeker. Heerlijk?
Absoluut.’ De Leesclub van Alles over 10 blind dates
Een frozen hart Elizabeth Rudnick 2016-02-03 Anna heeft het grootste deel van haar jeugd afgezonderd van de wereld in stilte doorgebracht. Haar ouders zijn
omgekomen bij een ongeluk en haar zus Elsa - de enige persoon die haar een greintje liefde had kunnen - tonen is koud en afstandelijk. Wanneer de knappe
prins Hans naar de stad komt voor de kroning van Elsa valt Anna meteen als een blok voor hem. Maar Hans heeft weinig goeds in de zin. Wanneer het
oppervlakkige laagje van vriendelijkheid wegsmelt, vindt Anna eindelijk de liefde waar ze altijd bij haar zus naar op zoek was geweest. Een Frozen Hart vertelt
vanuit vanuit wisselend perspectief het verhaal van Anna en Hans. Duik dieper in het hoofd van de twee bekende hoofdrolspelers, krijg nieuwe inzichten bij
deze moderne klassieker en je zal de ﬁlm weer bekijken met andere ogen!
Soﬁa the First: the Fancy Dress Ball Disney Staﬀ 2014-11-26 Disney Adventures in Reading is a delightful series of stories for beginner readers, crafted by
reading experts to help your child achieve key reading goals. The programs four levels help you select the books that are just right for your childs developing
reading ability. With lots of beloved characters from the wonderful world of Disney, your child will be eager to read these stories again and again! The perfect
ﬁt for every reader!
De waterdanser Ta-Nehisi Coates 2020-02-13 Een krachtig, meeslepend verhaal van een jongen over de ontworsteling aan het slavenbestaan Hiram Walker
werd geboren als slaaf. Hij verloor zijn moeder en alle herinneringen aan haar toen hij nog een kind was, maar hij heeft ook een gave meegekregen. Wanneer
Hiram bijna verdrinkt tijdens een ongeluk in de rivier, wordt hij gered door een mysterieuze kracht, die hem optilt en weer aan land zet. Deze vreemde
ervaring wakkert Hirams rebellie aan. Aangespoord door zijn zelfgekozen familie op de plantage is hij vastbesloten te ontsnappen. Een onverwachte reis vangt
aan, die Hiram van de tabaksplantages in Virginia naar wanhopige guerrillacellen in de jungle voert, van het diepe Zuiden tot de gevaarlijke utopische
bewegingen in het Noorden. Terwijl hij verwikkeld raakt in de oorlog tussen slaven en slavenhouders, wil hij enkel terugkeren naar de plantage om zijn familie
te bevrijden. Maar om dat te bereiken moet hij eerst het verhaal van zijn grootste verlies reconstrueren. De waterdanser is een moedig verhaal vol magie,
avontuur en rechtvaardigheidsgevoel. De pers over De waterdanser ‘De waterdanser is geen typische debuutroman. Het is een ambitieus en moedig staaltje
vertelkunst waarvan de toon lijkt op die van Stephen King, Toni Morrison, Colson Whitehead en Octavia Butler.’ The New York Times ‘Een historische roman
over een ontluikende superheld die zijn krachten ontdekt in een periode van racistische onderdrukking. Coates’ fantasie-elementen spelen een cruciale rol; ze
presenteren een wereld die veelomvattender en diepzinniger is dan de grenzen van het realisme.’ The Washington Post ‘Ik was compleet in de ban, een van
de beste boeken die ik ooit gelezen heb.’ Oprah Winfrey
De stip Peter H. Reynolds 2015-02-23 Floor denkt dat ze niet kan tekenen, maar als de juf haar leert beginnen met een stip, merkt ze dat ze veel meer kan
dan ze dacht. Prentenboek met in zachte tinten ingekleurde pentekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Amari en de Nachtwachters B.B. Alston 2021-04-06 Het eerste deel in een nieuwe serie vol humor, magie en avontuur, voor fans van Percy Jackson en
Nevermoor. Amari Peters heeft altijd al gedacht dat haar vermiste broer Quinten nog leeft. Op een dag vindt ze in zijn kast een geheimzinnige, tikkende
koﬀer, met daarin een uitnodiging voor een test bij het Bureau voor Bovennatuurlijke Zaken. Dáár zou haar broer kunnen zijn! Maar dan moet ze wel even
heel snel gaan geloven in dingen als tovenaars, elfjes, buitenaardse wezens en andere bovennatuurlijke zaken… In deze nieuwe wereld kan Amari achterhalen
wat er met Quinten is gebeurd. Maar dat is lastig als een slechte tovenaar de touwtjes in handen heeft, haar leeftijdsgenoten háár als een bedreiging zien en
haar eigen bovennatuurlijke talent bovendien hartstikke illegaal blijkt. Hoe kan ze de test van het Bureau doorstaan? Over Amari en de Nachtwachters: 'Amari
en de Nachtwachters is een heerlijk, eigentijds, knap geconstrueerd avontuur met verrassende wendingen.' - Trouw Getipt door De Grote Vriendelijk Podcast
Suzy en de kwallen Ali Benjamin 2016-07-05 Nadat haar voormalige beste vriendin verdrinkt, is Suzy Swanson ervan overtuigd dat dit komt dooreen
zeldzame kwallenbeet. Dingen gebeuren immers heus niet zomaar. Teruggetrokken in haar eigen stille wereld, ontwikkelt ze een plan om haar theorie te
bewijzen, zelfs als het betekent dat niemand haar gelooft en ze de wereld over moet reizen in haar eentje. Winnaar van de Gouden Lijst 2017 'Suzy en de
kwallen is helder en vloeiend geschreven, erg toegankelijk, maar toch ook vol met mogelijkheden voor discussie. Een ongewoon ﬁjne eerste roman. Booklist
Magazine 'Een boek dat je raakt.’ NRC
De vloek van Angus Bruce Coville 2015-10-12 Magische fantasyserie in Hary Potter-stijl voor 10+ Angus is een speciale Brownie: een magisch wezentje dat tot
taak heeft orde te brengen bij de mensen aan wie hij toebehoort. Als Angus wordt toegewezen aan Alex, is hij in alle staten. Zij is echt het slordigste meisje ter
wereld! Maar al snel ontdekken ze dat ze door een vloek aan elkaar verbonden zijn. Erger is dat die vloek Alex’ familie bedreigt! Door samen te werken
proberen Angus en Alex de vloek te doorbreken, maar of dat lukt zonder elkaar de nek om te draaien…
Het oog van smaragd Stilton 2010 Geronimo gaat samen met zijn zus Thea en zijn neef Klem op zoek naar een schat. Het eiland waar de schat ligt, is nog niet
zo gemakkelijk te vinden. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Het verhaal van Mooi Meisje Rachel Simon 2011-11-07 In de bekrompen jaren zestig in Amerika worden een dove, zwarte man en een blanke, stomme vrouw
verliefd op elkaar. Ze ontsnappen samen uit de inrichting waarin ze leven, maar raken elkaar – en hun baby - op noodlottige wijze kwijt. Veertig jaar lang
blijven ze van elkaar gescheiden door ogenschijnlijk onoverkomelijke hindernissen, maar een gedeeld geheim, een onverklaarbare aantrekkingskracht en een
buitengewone liefde trekken hen naar elkaar toe... Zullen ze ooit herenigd worden?
Als je terugkomt Rebecca Stead 2012-07-12 Op een dag ontdekt Miranda een geheimzinnig briefje in haar bibliotheekboek, geschreven door een
onbekende: Ik ben gekomen om het leven van je vriend te redden, en dat van mezelf. Ik vraag je twee gunsten. Eén: je moet me een brief schrijven. Miranda
vindt nog meer briefjes, achtergelaten op plaatsen waar alleen zij ze zou kunnen vinden. Het lijkt alsof de afzender alles over haar weet, zelfs dingen die nog
niet eens gebeurd zijn! Van wie zijn de briefjes? En hoe kan ze door een brief te schrijven iemands leven redden? Als je terugkomt is een spannend en
mysterieus verhaal over vriendschap en tijd, dat werd bekroond met de Newbery Medal 2010 voor het beste Amerikaanse jeugdboek.
De dochter van de waard Cynthia Voigt 1995 Birle, afkomstig uit het volk, wordt in het 16e eeuwse Engeland verliefd op de zoon van een graaf; door haar
sterke karakter weet zij zelfs in barre omstandigheden de kloof van het standsverschil te overbruggen.
Jongen in jurk David Walliams 2015-12-23 Dennis woont in een saaie straat in een saaie stad. Hij heeft weinig om naar uit te kijken. Zijn vader en broer nemen
hem niet serieus en zijn moeder is zomaar op een dag weggelopen. Het enige wat Dennis nog van haar heeft is een foto waarin ze in een mooie zomerjurk
voor hem poseert. Dennis is zuinig op die foto, want zijn vader heeft de rest van de fotos verbrand. Komt daar Dennis fascinatie voor verkleden vandaan?
Droomt hij daarom van de nieuwe Vogue, mooie ontwerpen en zachte stoﬀen? Wanneer Dennis ontdekt dat Lisa, het knapste meisje van school, dezelfde
fascinatie voor kleding en verkleden heeft, gaat een wereld voor hem open. Dennis had het gevoel alsof hij in een achtbaan zat. Hij hoefde niet meer de saaie
Dennis te zijn. Ik kan diegene zijn, die ik maar wil, dacht hij. Dit ontroerende, verrassende en grappige boek zal kinderen én ouders aanspreken. David
Walliams is acteur en komiek. Met zijn afstotelijke typetjes en provocerende grappen maakte hij furore in de succesvolle Britse tv-serie Little Britain. Jongen in
jurk is zijn eerste boek. Quentin Blake behoeft geen introductie. Hij verwierf internationale roem als illustrator van de klassiekers van Roald Dahl. Hij ontving
meerdere prijzen voor zijn werk.
Ik ben Eleanor Oliphant Gail Honeyman 2017-06-08 Eleanor Oliphant heeft haar leven vrij goed onder controle. Ze draagt elke dag dezelfde kleren, eet elke
dag dezelfde maaltijd, en koopt elk weekend twee ﬂessen wodka. Met Eleanor Oliphant gaat eigenlijk alles goed. Haar zorgvuldig gestructureerde leven loopt
op rolletjes en ze mist niks. Of althans, soms (best wel vaak eigenlijk) is ze eenzaam en zou ze gelukkig willen zijn. Als Eleanor op een dag samen met een
collega een oudere man helpt die gevallen is, verandert haar hele leven onverwachts. De muren die haar al zo lang beschermen verdwijnen als sneeuw voor
de zon, en ze zal voor het eerst de confrontatie met haar angsten en twijfels aan moeten gaan. Want Eleanor Oliphant weet misschien wel hoe ze moet
functioneren, maar ze heeft geen idee hoe ze moet leven.
Wat spook jij uit? Sophie Kinsella 2009-10-15 Ben jij bang voor geesten? Van de bestsellerauteur van Shopaholic! Lara Lington heeft altijd al een grote
fantasie gehad. Maar nu gelooft ze dat ze echt gek aan het worden is. Normale jonge vrouwen kunnen toch geen geesten zien? Onlangs is Lara¿s oudtante
Sadie overleden en die heeft het voor elkaar gekregen om met Lara in contact te treden ¿ in de vorm van een brutaal, veeleisend meisje dat van dansen
houdt. Zij kan niet rusten voordat haar laatste verzoek is ingewilligd. Lara moet voor Sadie een zoekgeraakte ketting opsporen. Alsof Lara zelf al niet genoeg
problemen heeft. Haar nieuwe bedrijfje is bijna failliet, haar zakenpartner is er vandoor, en haar ex heeft een ander. Gelukkig wordt het leven met de
sprankelende Sadie een stuk spannender. Hun schattenjacht zorgt voor glamour, intrige en ouderwets warme romantiek.
Hoe tem je een draak Cressida Cowell 2019-01-17 Hoe tem je een draak (How to Train your Dragon) is de megapopulaire serie van Cressida Cowell,
waarvan wereldwijd meer dan 8 miljoen exemplaren zijn verkocht. Vanwege de nieuwe, grote bioscoopﬁlm in januari 2019 verschijnt deel 1 nu als ﬁlmeditie.
Eerder bracht ﬁlmgigant DreamWorks twee ﬁlms gebaseerd op deze serie naar het witte doek. Begin 2019 verschijnt de derde en laatste ﬁlm over de niet zo
stoere vikingszoon Stikkum en zijn draakje. Speciaal voor deze gelegenheid verschijnt het eerste deel van deze boekenserie in een nieuw jasje, voor een
nieuwe generatie jongens en meisjes! De boeken van Cressida Cowell zijn bekroond met diverse prijzen, waaronder de belangrijke Blue Peter Award. In 2018
verscheen het eerste deel van Cowells langverwachte nieuwe serie, De Tovenaars van Ooit. ‘Als je de maﬀe maar o zo geweldige How to Train your Dragon¬serie nog niet hebt ontdekt, mis je een van de grootste bedenksels in de moderne jeugdliteratuur.’ The Guardian

Laat die duif niet achter het stuur! Mo Willems 2008 Duif droomt ervan de bus te besturen. Als de chauﬀeur even weg is, denkt hij zijn kans te kunnen
grijpen. Prentenboek met krachtige, eenvoudige illustraties in krijt en pastelkleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Reading Adventures Soﬁa the First Level Pre-1 Boxed Set Disney Book Group 2014-11-04 Disney Reading Adventures is a curriculum-based, leveled
reading program that oﬀers children the support and guidance they need as they progress on the reading continuum from emergent readers to independent
readers who read for meaning. Thoughtfully crafted and engaging stories contain key features that develop children's reading comprehension and vocabulary
skills. The stories are highly predictable with repetitive sentence structures and easy-to-read sight words designed to inspire a sense of mastery and
conﬁdence. Includes ten, 16-page books, 86 stickers, parent letter, and achievement certiﬁcate featuring everyone's favorite preschool princess, Soﬁa the
First!
De reis van Anno Mitsumasa Anno 1978 Prentenboek zonder woorden waarin een ruiter te paard een reis maakt door verschillende Europese landen,
waarvan de typerende bijzonderheden op speelse wijze in de illustraties zijn verwerkt. Voor de leeftijd van ca. 6 jaar.
Het boek zonder tekeningen / druk 1 B.J. Novak 2015-03-17 In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
Reading Adventures Disney Princess Level 1 Boxed Set Disney Book Group 2013-01-08 Disney Reading Adventures is a curriculum-based learn-to-read
program that uses rich language, supportive illustrations, and engaging stories that are meaningful and relevant to young children’s experiences. Value
packed, this collection features 10 illustrated stories, two sheets of Disney character stickers, an achievement certiﬁcate, and a parent letter, and is sure to
inspire children to become conﬁdent, life-long readers.
Wij gaan op berenjacht / druk 1 Helen Oxenbury 1989 Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan staan ze
opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen, afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
Broertjelief Judy Blume 1991 Pete describes the family vacation in Maine with the Tubmans, highlighted by the antics of his younger brother Fudge.
Jongen verslindt heelal Trent Dalton 2019-04-16 In Australië al meer dan 100.000 exemplaren verkocht! Het leven van de twaalfjarige Eli Bell is ingewikkeld,
met een verdwenen vader, een broertje dat weigert te praten, een junkiemoeder, een heroïne dealende stiefvader en een ex-gedetineerde en crimineel als
oppas. Toch staat hij open en vrolijk in het leven en probeert hij een goed mens te zijn in een krankzinnige wereld. Maar het lot zorgt steeds voor nieuwe
problemen, met Tytus Broz, de legendarische drugsdealer, voorop. Dan wordt Eli’s moeder gearresteerd en moet hij bij zijn onbekende vader aankloppen,
waardoor hij oog in oog komt te staan met de criminelen die zijn wereld overhoopgooiden. En tot overmaat van ramp wordt hij ook nog eens verliefd op het
meisje van zijn dromen... Jongen verslindt heelal is een hoogst originele en bruisende debuutroman over broederschap, het lot, familiebanden, ongewone
vriendschappen en ware liefde. Over Jongen verslindt heelal Winnaar van de Debut Fiction Award en Book of the Year bij de Australian Indie Awards ‘Een van
de beste Australische romans die ik ooit heb gelezen. Dit boek zal me lang bijblijven.’ – The Guardian ‘Trent Daltons spetterende en uitmuntende debuut laat
de typische coming-of-ageroman verbleken. Dit is een geweldig debuut.’ – Publishers Weekly, starred review ‘Een schitterende roman met meerdere
verhaallijnen, en prachtig geschreven. Buitengewoon.’ – Booklist, starred review
De ruiter met het masker Cynthia Voigt 1993 Een 16-jarige herbergiersdochter zet zich in de middeleeuwen in om armoede, honger en kou te bestrijden.
Wat we niet vertelden Lara Prescott 2019-09-24 1956. Boris Pasternak legt de laatsta hand aan zijn roman Dokter Zhivago, wetend dat het Russische volk
hem nooit zal kunnen lezen. De CIA wil het boek, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog, inzetten als cultureel wapen. Voor deze missie worden twee
secretaresses uit de typeklas van de CIA gehaald, de ervaren Sally en getalenteerde nieuweling Irina. Hun opdracht: de Russische editie koste wat kost
Rusland in smokkelen en verspreiden. Geen gemakkelijke opdracht, maar ze mogen niet falen - dit boek kan de koers van de wereldgeschiedenis bepalen.
Nachtcircus Erin Morgenstern 2011-10-31 Achter de oogverblindende façade van trucs en magie van het Cirque des Rêves woedt een hevige strijd tussen de
twee jonge illusionisten Celia en Marco. Sinds hun vroegste kindertijd zijn ze door hun leermeesters Hector en Alexander getraind om deel te nemen aan 'een
spel' waarin de een de ander moet verslaan om de beste in hun vak te worden. Wat de inmiddels verliefde Celia en Marco niet weten, is dat ze marionetten
zijn van de eeuwenoude rivaliteit tussen hun twee mentoren, en dat het circus zal dienen als toneel voor een strijd op leven en dood. Tegen een magistraal
gecomponeerd negentiende-eeuws decor neemt Het Nachtcircus je mee op een duizelingwekkende reis naar een magische wereld. Geschreven in een
fonkelende, verleidelijke stijl is Het Nachtcircus een schitterend liefdesverhaal.
De stad van de wilde goden Isabel Allende 2015-10-12 In deze roman beschrijft Isabel Allende de spannende en fascinerende gebeurtenissen die een groep
onderzoekers in de ongerepte natuur van het Amazonegebied meemaakt. Met betrokkenheid en humor schildert Allende wat er plaatsvindt als totaal
verschillende culturen met elkaar botsen. Kate Gold is reisboekenschrijfster, excentriek en voor de duivel niet bang. Op een dag komt haar vijftienjarige
kleinzoon Alex logeren, juist als ze de opdracht heeft aangenomen om in het Amazonegebied de 'beesten' op te sporen, onbekende wezens die ongelooﬂijk
sterk zijn en een dodelijke stank verspreiden. Alex en Kate sluiten zich aan bij een expeditie, die bestaat uit een bonte verzameling mensen. Onder hen een
aantrekkelijke vrouwelijke arts, een arrogante antropoloog, een fotograaf, een puissant rijke ondernemer, enkele soldaten en een Braziliaanse gids met zijn
twaalfjarige dochter Nadia, met wie Alex veel optrekt. Nadia kan praten met dieren en heeft een zesde zintuig, waar Alex met zijn stadse manieren
aanvankelijk schamper over doet. Ieder van de deelnemers heeft zo zijn eigen redenen om de jungle in te trekken. Na een gevaarlijke reis raakt de expeditie
in de dodelijke greep van de 'beesten'. Alex en Nadia worden door een indianenstam die nog nooit met de westerse beschaving in contact is geweest,
ontvoerd naar de stad van de wilde goden, een mythische wereld die in niets lijkt op wat zij kennen. Zo begint een adembenemend en fantastisch avontuur
zoals alleen Allende dat vertellen kan. De stad van de wilde goden is het eerste deel van een avonturentrilogie voor jong en oud.
De drakenoppasser Josh Lacey 2016-03-15 Supergrappig drakenboek voor 7+ Lieve oom Morton, pak nu onmiddellijk een vliegtuig en kom terug! Uw draak
heeft Jemima opgegeten. Emily houdt (eh... hield) zielsveel van dat konijn! Maar ik moet nu ophouden, ik ruik een brandlucht... Eddie Het klonk zo simpel:
Eddie zou een weekje op het ietwat ongewone huisdier van zijn oom Morton passen, terwijl die op vakantie is. Maar al gauw is de koelkast leeg, staan de
gordijnen in de ﬁk en rent de postbode hun huis voorbij… Wanneer Eddie langzaamaan wat meer drakenoppaservaring heeft opgedaan, blijkt draak Ziggy
opeens verdwenen. Eddie vindt hem terug in een kast. Heeft hij soms iets te verbergen? Wat is toch het geheim dat oom Mortons draak met zich meedraagt?
uiten!
Haroen en de zee van verhalen / druk 3 Salman Rushdie 2010-10
En toen waren er nog maar... Pascal Davoz 2021
Thomas en de laatste draken Cornelia Funke 2012-09-14 Thomas begint samen met de zilveren draak Long en het koboldmeisje Zwavelkopje aan een
gevaarlijke reis vol avonturen. Ze gaan op zoek naar een plek waar de laatste draken veilig kunnen leven. Een plek waar ze niet door de mensen bedreigd
worden. Volgens oude verhalen moet ergens in de bergen van de Himalaya zo'n plaats zijn: het vaderland van de draken. Ze vertrekken bij volle maan, want
draken kunnen alleen bij het licht van de maan vliegen. Maar Netelbrand, de bloeddorstige gouden draak, is ook op zoek naar het vaderland van de draken.
Want hij doet niets liever dan op draken jagen. En hij is Thomas, Long en Zwavelkopje al op het spoor...
Ik zie je in de kosmos Jack Cheng 2017-03-16 'Een verhaal vol echte magie, wonderlijke reizen, liefdesverdriet en hoop. Dit is een schitterend boek.'- Ally
Condie, New York Times-bestsellerauteur. Ik zie je in de kosmos is een ontroerend en onvergetelijk verhaal over optimisme en menselijke relaties en iedereen
zal Alex met zijn nieuwsgierigheid, intelligentie en humor vanaf de eerste bladzijde in zijn hart sluiten. Voor de lezers van Het wonderlijke voorval van de hond
in de nacht en De werken van T.S. Spivet Wat zou jij doen als je alleen met je moeder woonde, die soms haar 'stille dagen' heeft, en je een iPod de ruimte in
wilt sturen om aan buitenaardse wezens uit te leggen hoe we hier op aarde leven? De 11-jarige Alex Petroski woont in Rockview, Colorado, samen met zijn
moeder en zijn hond, die hij heeft vernoemd naar zijn grote held, de astronoom Carl Sagan. Alex zorgt voor zijn moeder, die soms dagenlang in bed ligt en niet
aanspreekbaar is. Zijn droom is om zijn goudgeverfde iPod de ruimte in te sturen, net zoals Sagan in de jaren zeventig met een gouden plaat heeft gedaan. Hij
spreekt al zijn belevenissen in op zijn iPod, gericht aan intelligente buitenaardse wezens die deze misschien op een dag in de ruimte zullen vinden. Om zijn
droom te verwezenlijken gaat Alex samen met zijn hond Carl Sagan naar een festival voor amateurastronomen, waar hij de iPod met zijn zelfgebouwde raket
wil lanceren. Helaas mislukt deze poging en hij raakt samen met zijn hond verzeild in een roadtrip door Amerika. Hij ontmoet onderweg allerlei bijzondere
mensen, die hem naar nieuwe plekken meenemen. Hierdoor komt hij de waarheid achter zijn vader op het spoor, die acht jaar daarvoor is overleden.
De prinses in de papieren zak 1995 Sprookjesachtig verhaal over een prinses die een draak op een slimme manier voor de gek houdt en zo haar vriendje
kan bevrijden. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar, bruikbaar in alfabetiseringsprojecten.
Sneeuwwitje De gebroeders Grimm 2021-03-12 "Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land?", vraagt de nieuwe vrouw van de
koning. De spiegel vertelt haar altijd dat zij het allermooiste is, totdat op een dag haar stiefdochter Sneeuwwitje tot mooiste wordt verklaard. De koningin ziet
groen van jaloezie en beveelt de jager om Sneeuwwitje te vermoorden in het bos. Maar als hem dat niet lukt, probeert de koningin zelf om haar te vergiftigen.
Zullen de zeven dwergen Sneeuwwitje beschermen? De Gebroeders Grimm zijn de klassieke grootmeesters in het vertellen van verhalen. ‘Assepoester’,
‘Sneeuwwitje’ en ‘Doornroosje’ behoren tot hun bekendste sprookjes, waarvan sommige later zijn verﬁlmd door Disney. Wie is er niet opgegroeid met de
klassieke avonturen van ‘Hans en Grietje', 'Rapunzel’ en ‘Roodkapje’? De wereldberoemde broers uit Duitsland lieten met hun achtergrond als taalkundigen
een buitengewone collectie na van sprookjes en legenden. In hun tijd werden de werken al vertaald in alle Europese talen en inmiddels kunnen de sprookjes
worden verslonden in iedere levende taal.
Bob Popcorn Maranke Rinck 2020-06-18 Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van de maïskorrels poft niet,
maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft
waarmee hij woedend terugkijkt...
De stille patiënt Alex Michaelides 2019-02-07 Zij is de enige die weet wat er gebeurd is. Ik ben de enige die haar kan laten praten.' Alicia Berenson lijkt een
perfect leven te leiden; ze is kunstenaar, gelukkig getrouwd en woont in een prachtig huis in een goede buurt in Londen. Maar als haar man op een avond
thuiskomt doet ze iets verschrikkelijks: ze schiet hem vijf keer in het gezicht. Sindsdien zwijgt ze. Alicia's weigering om te praten, of een verklaring te geven
voor haar daad, maakt de moord op haar man tot een mysterie dat tot de verbeelding spreekt van media en publiek. Haar kunst wordt onbetaalbaar, terwijl
Alicia zelf ver van alle media in een psychiatrische inrichting is opgenomen. Psychotherapeut Theo Faber heeft lang moeten wachten voor hij de kans krijgt om
Alicia te behandelen. Hij is vastbesloten Alicia aan het praten te krijgen en het motief voor haar daad te achterhalen. Maar met zijn vastberaden zoektocht
naar de waarheid brengt hij ook zichzelf in gevaar.
Slaap maar ﬁjn, bouwterrein Sherri Duskey Rinker 2016-05-03 Voor wie het liefst droomt over ronkende graafmachines, cementmixers en hijskranen! Als
de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, maken alle hardwerkende machines zich klaar om welterusten te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen,
Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, zodat ze 's morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag vol zware en stoere bouwwerkzaamheden.
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