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English Dutch bilingual children's book. Perfect for kids studying English or Dutch as their second language. Many children dream of becoming superheroes. In this children’s book, Ron and his best friend
Maya go through a fun journey to become heroes. They learn important superhero rules which help them complete their first mission. They work together and help Maya’s brother, learning new things about
themselves. Do you want to become a superhero too?
In De pijl van de tijd zit de verteller gevangen in het lichaam van een nazi-arts. Door de ogen van de verteller volgen wij diens leven vanaf zijn dood tot aan zijn geboorte in 1917. Niet alleen worden de
gebeurtenissen chronologisch achterstevoren verteld, ook iedere handeling en dialoog loopt van achteren naar voren, als een film die teruggedraaid wordt. Zo snelt de lezer een vreselijk geheim tegemoet.

Virgin River 5 – Een nieuwe horizon De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor Netflix Vanessa heeft een zware tijd achter de rug: binnen een paar maanden heeft ze
haar echtgenoot verloren en is ze bevallen van hun zoon. Nu haar leven in rustiger vaarwater is gekomen, begint ze te beseffen dat de man die er steeds voor haar was in die
moeilijke periode inmiddels meer voor haar is geworden dan zomaar een vriend. Helaas lijkt hij niet hetzelfde voor haar te voelen... Voor Paul Haggerty is het niet meer dan
logisch dat hij de vrouw van zijn beste vriend heeft bijgestaan in haar verdriet. Gemakkelijk was dat niet, want hij is al jaren heimelijk verliefd op haar. Nu heeft hij het gevoel dat
er iets is opgebloeid tussen hen. Alleen heeft hij het idee dat hij zijn overleden vriend verraadt als hij iets met haar zou beginnen. Net wanneer hij voor zijn gevoelens durft uit te
komen, gooit een andere vrouw roet in het eten.
Hans van Maanen schetst een geschiedenis van de toneelwereld, niet van het toneel. De productie van toneel speelt in die wereld natuurlijk een zeer belangrijke rol, maar de
aandacht gaat vooral uit naar de verandering van distributie van theater door de jaren heen. Ook de rol van de overheid - die onophoudelijk probeert de ontwikkelingen te volgen
of beheersbaar te houden - wordt belicht. De auteur behandelt de geschiedenis van het toneelbestel op analytische wijze en besteedt daarnaast aandacht aan de belangrijkste
knelpunten van het hedendaagse bestel: het kwaliteitsprobleem, de participatiekwestie en het legitimeringsvraagstuk.
Tijdens een concert voor de president in Washington ziet pianiste Liesl Bower een bekend gezicht in het publiek. In een klap gaat ze vijftien jaar terug in de tijd, naar de verschrikkelijkste dag van haar leven.
Op die dag moest ze aanzien hoe haar muziekleraar in Moskou werd vermoord en ontdekte ze dat hij spioneerde voor Rusland. De man die nu in haar publiek zit was er ook bij, en nu is hij terug - met Liesl
op zijn netvlies.
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Dutch English bilingual children's book. Perfect for kids learning Dutch or English as their second language. This children's book can motivate the kids to take responsibility and keep their
room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. Dit
kinderboek kan kinderen motiveren zelf verantwoordelijkheid te nemen en hun kamer opgeruimd te houden. Lees mee hoe het kleine konijntje Jimmy en zijn broertjes hun les leren in dit
prentenboek. Ze leren samenwerken en hun kamer en speelgoed opruimen.
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