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Meet Berry the brown bear, who's a normal bear apart from one thing; Berry's small. He doesn't want to be short. He wants to be the same size as all the other bears. Also you will meet the bear's friends,
Timmy the tiger, Foster the fox and Francis the frog who support him through his journey. One day, in the life of Berry comes a BIG adventure that forever changed our hero. Berry learns a lot of new and
interesting things about his old friends and finds a new best friend. Join Berry the bear has he discovers that the best things really do come in small packages! Beautifully illustrated throughout. For ages 3-6
years. Written in an easy to read rhyming format. Cleverly teaches young children that it's okay to be different. Click and buy it right now!
Een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J. Maas en Veronica Roth, maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon Schwabs Schemering-trilogie wordt verfilmd door de
makers van Spiderman, The Fast and the Furious en John Wick Frankrijk, 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkt, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar
tegen een vreselijke prijs. Addie zal eeuwig leven, en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en
alleen begint Addie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de achttiende-eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New York: Addie leert overal overleven.
Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken in gaan, blijft Addie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar. Tot ze op een dag een boekhandel in stapt en iemand haar voor het eerst in
driehonderd jaar herkent... In de pers ‘Intelligent, grappig en sexy. Schwab is een nieuwe ster aan het fantasyfirmament.’ The Independent ‘Schwab schrijft boeiende fantasyverhalen die de lezer vanaf de
eerste pagina grijpen en meeslepen in een magische wereld.’ NBD Biblion ‘Geweldig creatief en vindingrijk.’ The Guardian ‘Heeft alles om een klassieker te worden. Dit boek is goud waard.’ Deborah
Harkness, auteur van Allerzielen ‘Wie vinden onze lezers de beste auteurs van het jaar? Lucinda Riley, Karin Slaughter en V.E. Schwab.’ Chicklit.nl
Whether used for thematic story times, program and curriculum planning, readers' advisory, or collection development, this updated edition of the well-known companion makes finding the right picture books
for your library a breeze. • Offers easy subject access to children's picture books • Features a user-friendly organization • Provides in-depth indexing and full bibliographic detail
This is the third book about Little Bear. All his old friends are back-Owl, Cat, Duck, and Hen-and a new friend has come for the summer-a little girl named Emily. Emily has her doll, Lucy, with her, and she
promptly introduces Lucy to Little Bear. The three get along wonderfully, and when summer ends, Emily finds the perfect parting gift for her friend. Beginning readers who already know Little Bear will
welcome him joyously, and youngsters who meet Little Bear and Emily here for the first time have a treat in store, for the story and the pictures are better than ever.
Join Bear on his adventure of finding a new friend.
The stand alone first title in a brand-new shifter trilogy by New York Times bestselling author Vivian Arend. Get mated—or else! When their meddling, match-making family patriarch lays down the law, Giles
Borealis’ three polar bear shifter grandsons agree to follow his edict. Only James, Alex and Cooper each have a vastly different plan in mind to deal with their impending mating fevers. Will any of them be
able to fight fate? Spoiler: not likely! First up: James, the youngest of the brothers… He’s going to accept his fate—but only with the woman he chooses! James Borealis figures if he has to get mated, it should
be with someone he already knows and cares about—his best friend Kaylee. But when the mating fever hits, she’s still stuck in friendshipland while he’s ready to move all the way to true love and forever.
Kaylee has heard about polar bear mating fever, but while James has held the starring role in her fantasies for a long time, she’s not about to leap into a permanent relationship that’s all wrong for him. He’s
the PR powerhouse for Borealis Gems while she’s a quiet bobcat shifter with massive family baggage. He loves the spotlight; she wants to hide in quiet corners. But mating fever knows best, and when the
storm settles, there’s no use in arguing with a polar bear’s choice. Keywords: Canadian Author, paranormal, bear shifter, alpha hero, fated mates, cat shifter For readers who enjoy Carrie Ann Ryan, Lauren
Dane, Eve Langlais, Jennifer Ashley, and Cynthia Eden.
Manny, the little brown bear longs for a friend. But not just any friend. He longs for a Forever Friend. He wishes for a friend he can play with and laugh with, and dance and sing with. He wishes for a friend he
can share all his happy thoughts and all his sad thoughts with. Find out what happens when Manny rescues a little white rabbit from a hunter's trap. Then follow them on their adventures as they happily
explore their forest neighborhood. "He looked at his new friend with wonder and said, “And I don’t even know exactly WHY I was laughing!” “Oh,” she said, “I was just so happy to be free and so relieved
you didn’t want to eat me that I just started laughing.” “Eat you?! Oh, no! Oh, yuck! Oh, gross! No way!” said Manny Bear, in a very shocked voice. “Yuck? What do you mean....YUCK!” the little white rabbit
asked in a huffy tone. “Don’t you think I would taste good? What’s wrong with me? I am not gross or yuck!” Then realizing it might sound as if she were inviting him to have a taste she changed her mind. In
a tiny voice, she said, “Never mind. I’m sure I must taste just awful anyway.” The little white rabbit sat up and offered her tiny paw to Manny Bear. He took it very gently in his much bigger paw. She said,
“My name is Missy Rabbit and I am very pleased to meet you. Thank you for saving me.” Then they looked at each other and began to laugh all over again. By the time they finished laughing they were the
best of friends. They were Forever Friends."
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

The fourth book in a funny chapter book series filled with full color illustrations and adorable animals! When Queen Beetrice and her beehive opens for business in the Grumpy
Woods, the Super Happy Party Bears are excited—they LOVE honey! But the other Grumpy Woods residents are very unhappy with all the noisy buzzing going on, and they
boycott the bees! Too much sugar sends the bears into early hibernation and soon the woods are overflowing with uneaten honey. The townscritters need a fast solution to the
sticky situation—and so they decide to throw an Un-Slumber Party to wake those bears up! Read all the Super Happy Party Bears adventures: Super Happy Party Bears:
Gnawing Around Super Happy Party Bears: Knock Knock on Wood Super Happy Party Bears: Going Nuts Super Happy Party Bears: Bat to the Bone Super Happy Party Bears:
The Jitterbug Super Happy Party Bears: Tiny Prancer Super Happy Party Bears: Cruising for a Snoozing An Imprint Book Praise for Super Happy Party Bears: Knock Knock on
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Wood: "The pure delight of the story will easily draw youngsters in and probably turn a few grumpy frowns upside down." ?The Bulletin of the Center for Children's Books (BCCB)
De beerCargo
A great collection of bear attack true stories for hikers, hunters, and all who venture into the outdoors. Bears are one of nature’s apex predators, gentle and fuzzy to watch from a
distance, fierce and unpredictable when aroused—and then it’s too late for humans to escape a dangerous, fearsome, or fatal encounter. In this collection, we gather the most
thrilling and frightening bear-attack stories of the past few decades. Grizzlies, brown bears, black bears—and their unfortunate encounters with humans. This is what
happens—When Bears Attack. Joseph B. Healy takes a closer look at some of the notable bear attacks of recent history in order to determine their causes, evaluate what
happened, and appreciate the raw power—and danger—of mother nature. He tells tales of hikers enjoying weekend camping trips as well as workers going about their daily
routines. Follow along as the victims’ lives are disrupted by bears, and see how survivors were forced to think and act in the moment to stay alive. As modern life continues to
encroach on the wilderness, encounters between bears and humans will only increase. Learn about the outcome of these feral clashes in When Bears Attack.
CAROUSEL CURRICULUM Definition- carousel: a merry-go-round, a conveyer on which items are placed for later retrieval. (Education should be fun, and we learn by retrieving
old information and building on it.) My curriculum is a collection of literature-based thematic units for early learners. The units are developmentally appropriate for all early
learners. They are standards based and Creative Curriculum friendly. Carousel Curriculum has been used successfully with young learners including English language learners,
children with special needs and diverse learning styles as well as homeschoolers. I am a teacher with 35 years of teaching experience in the areas of early childhood education
and early childhood special education. Principals and co-workers always expressed an interest in my thematic units. This planted the bug for me to write down and market what I
have used successfully for so many years. The curriculum was created through years of education, experience, trial and error, revisions, and updating. Each unit covers a span
of 4-6 weeks. Each unit includes an introduction, weekly outlines, daily plans, poems and songs, a book list, additional activities listed by domain, and related ideas for centers.
Each unit can be used independently or be used as part of the collection of units to create an interwoven curriculum: Animals And Their Environments. The total collection
includes: Farm Animals, Forest Animals in Winter, Polar Animals, Jungle Animals, Pond Animals, and Ocean Animals. Additional units available are Farm Crops, A Safari, The
Zoo, and The Circus. I hope the units will be a great resource for you and your class. Enjoy!!!
Beer Dorus wil heel graag een knuffel. Op zoek dan maar. Hij probeert verschillende dingen uit, zoals een grote steen en een stekelige boom, maar die werken niet zo goed mee.
Vierkant prentenboekje met paginagrote en kleine kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
In dit fraai uitgevoerde boek, een uitvloeisel van de baanbrekende, door Higher Ground geproduceerde podcast, voeren twee mannen die al lange tijd met elkaar bevriend zijn
een openhartig en intiem gesprek over het leven, over muziek en over hun niet aflatende liefde voor Amerika, met alle problemen en tegenstrijdigheden die dat land kenmerken.
Het bevat meer dan 350 foto's, exclusief bonusmateriaal en nooit eerder gepubliceerd archiefbeeld. Renegades: Born in the USA omvat een reeks openhartige, onthullende en
onderhoudende gesprekken tussen president Barack Obama en muzieklegende Bruce Springsteen, waarin niet alleen verhalen over hun persoonlijke geschiedenis en de
bepalende momenten in hun carrière aan bod komen, maar ook de polariserende politiek in Amerika en de steeds bredere kloof tussen de Amerikaanse droom en de
Amerikaanse realiteit van dit moment. Het boek bevat kleurenfoto's en zeldzaam archiefmateriaal en biedt een fascinerend en fraai geïllustreerd portret van twee excentrieke
mannen, een zwarte en een witte, die proberen hun eigen, onconventionele zoektocht naar betekenis, identiteit en gemeenschapszin in verband te brengen met het grotere
verhaal over Amerika. Het boek bevat: * Speciaal voor deze uitgave geschreven inleidingen van president Obama en Bruce Springsteen * Geannoteerde toespraken van Obama
die nooit eerder zijn gepubliceerd, waaronder zijn 'Opmerkingen bij de vijftigste verjaardag van de protestmarsen van Selma naar Montgomery' * Handgeschreven songteksten
van Springsteen uit diens inmiddels vijftigjarige carrière * Zeldzame en exclusieve foto's uit de persoonlijke archieven van de auteurs * Gesprekken en verhalen die niet zijn
opgenomen in de podcast * Historische foto's en documenten die dienen als omlijsting van de gevoerde gesprekken In een opnamestudio die vol stond met gitaren en tijdens ten
minste één rit met een Corvette spreken Obama en Springsteen over het huwelijk en het vaderschap, over rassenkwesties en mannelijkheid, over de verleiding van het
onbekende avontuur en de lokroep terug naar huis. Daarnaast gaan ze in discussie over onder meer hun favoriete protestsongs en over de meest inspirerende Amerikaanse
helden die ze kennen. Tijdens de gesprekken praten ze over hun verlangen om in hun carrière een groter en waarachtiger verhaal over Amerika te vertellen, al moest daar nu en
dan een prijs voor worden betaald, en ze onderzoeken samen hoe het verscheurde Amerika de weg naar eenheid zou kunnen terugvinden.
Baby Bear, who wants to be called Sam, tells the true story of what happened when he and his parents went for a walk while their porridge cooled.
De vijfjarige Anna kampeert met haar ouders en tweejarige broertje Stick in de wildernis van Canada. Op een avond liggen de kinderen al in hun tent terwijl hun ouders nog
buiten zijn als Anna schrikt van het geschreeuw van haar moeder. Een zwarte beer valt Annas ouders aan. Aangemoedigd door haar dodelijk gewonde moeder weet Anna
zichzelf en haar kleine broertje in veiligheid te brengen. In de wilde natuur, zonder eten of drinken, zijn Anna en haar broertje helemaal alleen en volledig verward. Anna weet dat
ze dapper moet zijn en dat ze moet wachten tot haar ouders terugkomen, zoals ze hebben beloofd. Klein maar krachtig en verteld met de indringende en pure stem van een
vijfjarige, is De beer een pageturner over overleving en de kracht van familiebanden. Een verhaal dat je lang bijblijft. Claire Cameron is schrijver. Ze werkte eerder als wilderness
instructor in een groot nationaal park in Canada. De beer is haar tweede roman.
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Mama Bear and the cubs are off to Farmer Ben's farm to buy a dozen fresh eggs. But when they get there, a cuddly surprise awaits them. Now they're heading home with farm-fresh eggs and
a farm-fresh pup! Little Lady, the newest addition to the Bear family, turns out to be quite a handful. But a little patience and a lot of love help her feel right at home. Beginning readers will love
following the adorable antics of the cubs' new friend.
Op de eerste dinsdag van oktober keert Rosa Hartung terug op haar post als minister van Sociale Zaken. Na de dramatische verdwijning van haar twaalfjarige dochter heeft ze een jaar verlof
genomen. Linus Berger, een psychisch gestoorde man, heeft de moord op Hartungs dochter bekend, maar kan zich niet meer herinneren waar hij de verschillende lichaamsdelen van het
meisje heeft begraven. Op dezelfde dag dat Hartung terugkeert in het parlement, wordt een jonge, alleenstaande moeder op brute wijze vermoord in haar huis in een buitenwijk van
Kopenhagen. Ze is gemarteld en een van haar handen is eraf gehakt. Wanneer de rechercheurs Thulin en Hess arriveren op de plaats delict treffen ze een kastanjepoppetje aan. Het poppetje
blijkt een sinister geheim bij zich te dragen, al wordt dit eerst aangezien voor een bizar toeval. Maar als er nog een vrouw wordt vermoord – en dit keer mist het slachtoffer beide handen –
beginnen Thulin en Hess te vermoeden dat er een verband is tussen de zaken. En het heeft er alle schijn van dat de missie van de moordenaar nog niet voorbij is...
Presents a guide to nearly 27,000 children's picture book titles grouped in over 1,200 subjects and indexed by author, title, and illustrator.
Grumpy Bear, Bedtime Bear, and Friend Bear help young Peter adjust to his new home and his new neighborhood.
Essaybundel van de auteur van 'H is voor Havik'
Er zijn nog nooit buitenstaanders toegelaten tot het klooster Saint-Gilbert-Entre-les-Loups. Diep in de wildernis van noord-Quebec leven ruim twintig broeders afgesloten van de wereld. Ze
telen groenten, verzorgen kippen, maken chocolade. En ze zingen. Ironisch genoeg zijn de monniken ondanks hun stiltegelofte wereldberoemd geworden door hun glorieuze stemmen, met
oeroude gezangen waarvan de hemelse uitwerking bekendstaat als “het schitterend mysterie”. Maar na de dood van de befaamde koorleider, wordt de massieve houten toegangspoort van
het klooster ontsloten om toegang te verlenen aan hoofdinspecteur Armand Gamache en Jean-Guy Beauvoir. Zij ontdekken onrust achter de stilte, wanklanken in de ogenschijnlijke harmonie.
Een van de broeders heeft een moord begaan. Om de moordenaar te vinden en de rust te herstellen, moet Armand eerst zicht krijgen op het hemelse, het menselijke en de kieren
daartussenin.
Do you know that Polar Bears can smell food up to three feet under the snow?And do you know that a liver of a Polar Bear can kill a human if they eat it due to too much Vitamin A?It is
sometimes difficult to make our children understand the beauty of nature, to make them appreciate the small things, the beauty of a flower, the freshness of the air, the scent of grass. Often,
we are not fortunate to be in contact with nature, far from a meadow, closed in the cities. Still, so often, while looking out from our balcony in a beautiful country house, we know how to
observe but do not appreciate creation's beauty.Know the details and habits of zoo animals as common as it is surprising, through a simple path, which fuels your child's interest and curiosity.
That's the purpose of this book.But beware, prepare for the challenge!You will have to be able to answer the questions that your child will ask you by showing off their deep knowledge in the
microworld of the Polar Bear: -Mom, do you know why a Polar Bear has fur on its feet? I do!-Hey dad, do you know where Polar Bears are found? I do!-Grandpa, do you know how far Polar
Bears can swim? I do!-Grandma, do you know how long the fur on a Polar Bear can be? I do!-Sarah, you're my big sister, and you've studied a lot, but I bet you don't know how wide a paw on
a Polar Bear is! I know that.You don't need anything else; just one click on "Buy Now," and you will let your child live a magical new adventure with his new friend Polar Bear and the magic
natural world of zoo animals.
Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton kan beschikken. De nieuwe
minister van Buitenlandse Zaken, Ellen Adams, wordt geconfronteerd met terroristische dreigingen en een verzwakte natie, na vier jaar leiderschap van een president die de positie van
Amerika op het politieke wereldtoneel ernstige schade toebracht. >br> De aanslagen zorgen voor wereldwijde chaos en verwarring, en de minister en haar team moeten erachter komen wie er
achter de dodelijke samenzwering zit, die zorgvuldig lijkt ontworpen om te profiteren van een Amerikaanse regering die er internationaal zwakker voor staat dan ooit.
The state of Vermont is illustrated through gorgeous photographs and evocative essays, showcasing 50 iconic places, events, inventions, foods, and objects from the Green Mountain State.
When Sister Bear makes a new friend and her best friend Lizzy gets jealous, Brother Bear tells her that God wants her to make up with Lizzy.
This beloved story is a perfect way to introduce children to the importance of friendship, sharing, and problem solving! Come for a visit in Bear Country with this classic First Time Book® from Stan and Jan
Berenstain. A new cub, Lizzie, has moved to town and Sister can’t wait to become her friend. But when bossiness enters the mix, Sister and Lizzie’s new friendship might be in trouble.
This is a book about finding friendship where you would least expect it. PB and Brown Bear take you to a place where it can be more than just using your imagination.
Een paar maanden geleden was Sam het mythische wezen. Híj had de aandoening die niemand beter kon maken. Van hém was het lichaam dat een mysterie was, te vreemd en mooi, en onbegrijpelijk. Maar
terwijl het lente wordt en de anderen zichzelf blijven, ben ik de enige die niet lekker in mijn vel zit. Met de naderende warmte zullen de overblijvende wolven snel hun vacht verliezen en terugkeren in hun
menselijke lichamen... Sam is mens in de zomer en wolf in de winter. Grace is menselijk, maar ze heeft haar hart verloren aan de knappe Sam. Hun liefde voor elkaar is sterk, maar de natuur is sterker. Sam
en Grace moeten vechten om bij elkaar te blijven, waarbij Grace een riskant geheim moet bewaren, en Sam worstelt met zijn verleden...
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.
Research on early childhood brain development clearly shows the importance of storytime for toddlers. Toddler programs set the stage for the development of increased attention spans, superior language
development, and a love of literature and libraries. The repetition of fingerplays, songs, and stories further enhance a child's cognitive development. Toddler Storytimes II is a source for books, games,
fingerplays, puppet ideas, crafts, and other activities that make up a successful storytime. Each of the 25 themed programs presented contains approximately ten carefully chosen books, providing everything
a librarian, teacher, or parent would need to plan storytimes. Also included are flannel board stories, poems, and songs with full-size reproducible patterns at the end of each section. A bibliography and
discography are provided as well. Easy to use and practical, this book will inspire any reader to put on wonderful, creative programs children will love.
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Lars, de kleine ijsbeer, beleeft een spannend avontuur als hij samen met de poolhond Nanouk op zoek gaat naar diens ouders. Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4
jaar.

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.
More adventures await The Bear's Song's Little Bear and Papa Bear. When the bears seek warmth from their chilly perch atop the Paris Opera House, Little Bear is mistaken for a toy bear
and whisked away . . . to a tropical island! Papa Bear sets out on a frenzied journey to find Little Bear, traveling to a bustling wharf, beneath a sea brimming with coral and mermaids, onto a
busy beach, and all the way to a sun-drenched island. As in The Bear's Song, Little Bear is featured in every spread. Will Papa Bear—and the reader— find him? Children and parents alike will
savor Chaud's lush, detail-rich illustrations and the sweet story as well as the book's bonus seek-and-find elements. Plus, this is the fixed format version, which will look almost identical to the
print version. Additionally for devices that support audio, this ebook includes a read-along setting.
Een prachtig geschreven, gevoelig verhaal over de vriendschap tussen een man en een kind die door het lot bij elkaar zijn gebracht De filmrechten van Voor de val zijn verkocht aan Sony Op
een mistige zomeravond gaan tien mensen in Martha’s Vineyard aan boord van een klein privévliegtuigje: negen rijke mensen die daar thuishoren, en een kunstenaar die toevallig aan boord
belandt. Zestien minuten later is het vliegtuig neergestort in zee. De enige overlevenden zijn een jongetje van vier en Scott Burroughs, de kunstenaar, die het kind weet te redden. Afgewisseld
met flashbacks naar de levens van de passagiers en bemanningsleden van het vliegtuigje die het niet overleefden, ontvouwt zich het verhaal van Scott, het jongetje en de fragiele vriendschap
die zich ontwikkelt tussen dit onwaar schijnlijke duo. Langzamerhand rijst het vermoeden dat er iets achter de vliegtuigcrash zat – er zijn te veel bizarre toevalligheden. Waarom zaten er zo
veel invloedrijke mensen aan boord van deze vlucht? Was het ongeval een mechanische of een menselijke fout, of was er iets anders aan de hand? De pers over de boeken van Noah Hawley
'Een krachtige en indrukwekkende thriller die de macht van de media en de willekeur van het van het lot blootlegt.' Kristin Hannah, New York Times Book Review ‘Onweerstaanbaar.’ The
Wall Street Journal ‘Spannend en hartverscheurend.’ Bookpage ‘Een heftige, emotionele pageturner.’ San Francisco Chronicle ‘Een memorabel, ontroerend en meeslepend meesterwerk.’
Sunday Express
Presents librarians and teachers with information on more than 1,200 fiction series for children in kindergarten through sixth grade, providing annotations, a listing of titles, important
characters, genre, author biography, grade level, and major themes.
Bundel met korte verhalen over Sprinkhaan, Bastiaan Big en Uil; een lang verhaal over varkentje Valentijn. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
This third warm and funny pairing of little Eddie and the bear finds them feeling sad with no friends to talk to except their teddies, who are suddenly able to talk back. Reprint.
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