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Charlie The Ranch Dog Charlies New Friend I Can Read
Level 1
Arlo Finch – De Vuurvallei van scenarist John August (o.a. Big Fish, Charlie and the Chocolate
Factory) is het eerste deel van een superspannende serie die fans van mysterie, magie en
avontuur houden beslist zal aanspreken. Arlo Finch verhuist met zijn moeder en zus naar Pine
Mountain, Colorado. Hij heeft geen idee wat hem te wachten staat in het kleine stadje, waar hij
meteen de aandacht trekt van duistere en oeroude krachten. Eerst denkt hij dat de vreemde
gebeurtenissen die hem overkomen te maken hebben met de Rangersclub, waar hij zich bij
heeft aangesloten. Deze scoutingclub gebruikt wilde magie uit de mysterieuze Lange Wouden.
Maar al snel raakt hij verzeild in een gevaarlijk avontuur dat de Rangersbeloften van trouw,
moed, vriendelijkheid en waarheid tot het uiterste toe op de proef stellen... ‘Perfect voor
tieners die gek zijn op fantasyseries zoals Percy Jackson.’ Seira Wilson, Amazon-redacteur
Een jongen verhuist naar een stadje waar hij meteen de aandacht trekt van duistere en
oeroude krachten...
‘Prachtig, intiem, teder. Zo levendig verteld dat de personages leven en ademen.’ – Rachel
Joyce, auteur van De onwaarschijnlijke reis van Harold Fry ‘Een gelaagd, gevoelig
familieverhaal.’ – The New York Times ‘Een schitterend, hartverwarmend verhaal van een
Indiaas-Amerikaanse familie, gevangen tussen twee culturen.’ – Sarah Jessica Parker ‘Mirza
weet precies de subtiele manieren te vatten waarop broers, zussen en ouders strijden om
elkaars genegenheid.’ – The New Yorker
Ree Drummond, the Pioneer Woman and #1 New York Times bestselling author of Charlie the
Ranch Dog, is back with a new I Can Read story featuring our favorite bacon-loving basset
hound. In Charlie's New Friend, Charlie the Ranch Dog meets his match in Mr. Rabbit, a
sneaky ranch animal that steals from Mama's garden. Charlie tries to think up ways to stop the
rabbit from eating up all the yummy carrots, but Mr. Rabbit always seems to be one step
ahead! Charlie's New Friend is a Level One I Can Read book, which means it's perfect for
children learning to sound out words and sentences. With expressive illustrations by acclaimed
artist Diane deGroat and Charlie's hilarious antics, this I Can Read story will become a favorite
of parents and beginning readers.
Als je dacht dat de boomhut niet nóg hoger kon, dan heb je het goed mis! De boomhut is
uitgebreid met maar liefst dertien gloednieuwe verdiepingen. Kom op bezoek bij Andy en Terry
in hun waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen! Spring op de hoogste trampoline ter wereld,
rooster marshmallows boven een werkende vulkaan, neem een duik in de chocoladewaterval,
aai de babydinosaurussen, wandel hand-in-slurf met de Slurfi nator, vlieg met een draaistoel
met propelleraandrijving, stap in de enge achtbaan en maak kennis met Professor Stupido, de
grootste ON-uitvinder van de wereld. Dus waar wacht je nog op? Kom naar boven!!!
Jesse, de jongste van de drie zusjes Keyes, is jaren geleden vertrokken uit Seattle – zwanger,
boos en onbegrepen. Nu is ze terug in de familiebakkerij. Om dingen uit te praten met haar
zussen, maar vooral om Matt weer te zien, de vader van haar zoontje, die ze nooit uit haar
hoofd heeft kunnen zetten…
De achttienjarige Holden Harris leeft in zijn eigen wereldje. Hij lijdt aan een vorm van autisme.
Zijn leeftijdsgenoten pesten hem, zij zien alleen dat hij anders is. Wanneer hij de populaire Ella
Reynolds een lied hoort oefenen voor een schoolvoorstelling luistert Holden geboeid toe. Ella
voelt zich aangetrokken door zijn passie en ze worden vrienden. Een lied brengt hen bij elkaar,
maar lukt het ook om Holden uit zijn isolement te bevrijden?
Harry, een witte hond met zwarte vlekken, probeert van alles om een einde te maken aan het
hoge, luide gezang van zijn buurvrouw. Humoristisch verhaaltje met veel herhalingen in de
tekst, om voor te lezen en zelf te lezen.
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Theodore Finch is gefascineerd door de dood en wil een einde aan zijn leven maken, maar
elke keer gebeurt er iets waardoor hij het toch niet doet. Violet Markey telt de dagen af tot haar
diploma-uitreiking, zodat ze het bekrompen stadje waar ze opgroeit voorgoed achter zich kan
laten en niet langer geconfronteerd hoeft te worden met de pijnlijke herinneringen aan haar
gestorven zus. Wanneer Finch en Violet elkaar op de rand van de hoge klokkentoren op
school ontmoeten, is het niet helemaal duidelijk wie wie redt. Maar vanaf dat moment groeit er
iets van vriendschap tussen hen. Langzaam maar zeker geven ze hun geheimen aan elkaar
prijs: Violet ontdekt dat Finch niet de enge freak is waar iedereen hem voor houdt en Finch
leert Violet weer van het leven te houden. Violet bewaart Finch' geheim angstvallig, maar kent
zij wel al zijn geheimen?

Haughty Bengals, faithful Maine coons, and feral strays: These are the haunting
familiars that animate Nina De Gramont's critically acclaimed debut collection of short
fiction. Prowling through every story, these enigmatic creatures expose the hidden fears
and passions of the female heart, and illuminate the profound truths of men and love. A
young woman finds two dark surprises in her home: a magpie dismembered by her
mischievous cat, and an unsettling glimpse of her fiancé’s secret inclinations... A
pregnant housewife quietly suffers a visit from her troubled brother-in-law while her
hidden anger comes to life in the suddenly hostile behavior of her docile house cat... A
frustrated newlywed clings to the last vestige of her well-appointed upbringing--a
pampered Himalayan high point--until a rangy stray cat shows her the true meaning of
marriage... As clever, finessed, and keen as the feline disposition it celebrates, Of Cats
and Men marks the arrival of an exciting new voice in fiction.
Een echo in de tijd is het zevende deel in de geliefde Reiziger-serie van Diana
Gabaldon. In deze serie vertelt Diana Gabaldon het verhaal van Claire Randall, die in
1945 de naoorlogse hereniging met haar man Frank viert met een tweede huwelijksreis
naar de Schotse Hooglanden. Tijdens een wandeling stuit Claire op een stenencirkel...
en ze wordt wakker in het Schotland van 1743. Daar laat de jonge Schot Jamie Fraser
haar kennismaken met echte, vurige passie en een zo allesomvattende liefde dat Claire
verscheurd wordt tussen twee volkomen verschillende mannen en twee onverenigbare
levens. Voormalig jakobijn en rebel Jamie Fraser weet drie dingen over de
Amerikaanse opstand: de Amerikanen zullen winnen – hoewel het daar in 1778 nog
niet naar uitziet; tot het winnende kamp behoren betekent nog niet dat hij het er levend
af zal brengen; en hij sterft liever dan zijn zoon tegen te komen op het slagveld. Claire
weet dat de prijs die de Amerikanen voor de overwinning zullen betalen hoog zal zijn en
ze is vastbesloten ervoor te zorgen dat Jamies leven daar niet bij hoort... De Reiziger is
een verhaal vol passie en avontuur, angst en verraad... en een liefde die alle barrières
van plaats en tijd overstijgt. De Netflix-serie Outlander is gebaseerd op de boeken van
Diana Gabaldon.
Er wordt vaak gedacht dat tweelingen altijd close blijven, omdat ze niet alleen
vanbuiten maar ook vanbinnen op elkaar lijken. Dat is een tragische denkfout. Wanneer
Regi door zijn tweelingbroer Duncan wordt meegevraagd op roadtrip door de VS, kan
hij zijn verbazing nauwelijks verbergen. Sinds de dood van hun vader zijn ze volledig uit
elkaar gegroeid. Toch gaat hij. In de te krappe camper wordt duidelijk dat Duncan hem
iets moet vertellen. Of vragen? De dagen samen is een warme roman over
vriendschap, broederschap en over hoe je gevormd wordt door je afkomst, en door
noodlottige gebeurtenissen uit het verleden.
'De tovervinger' is een fantastisch kinderboek van bestsellerauteur Roald Dahl. Met
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prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Dit e-book kun je op je
smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor zowel iOS- als
Android-besturingssystemen. Meneer Kreitjes en zijn zonen jagen op eenden. Daar
heeft hun buurmeisje een ontzettende hekel aan. Zij probeert hun duidelijk te maken
dat ze echt moeten ophouden, maar ze wordt gewoon uitgelachen. Dan doet ze het
enige wat ze nog kan doen: ze zwaait met haar tovervinger! Wanneer de Kreitjes de
volgende morgen wakker worden, zijn hun armen in vleugels veranderd. En dat is nog
niet alles. Vier grote wilde eenden pikken hun huis in, en de Kreitjes merken dat zíj niet
langer de jagers zijn, maar dat er op hén wordt gejaagd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ VPRO-gids
De joodse Ruth (8) en haar moeder emigreren rond de eeuwwisseling van Rusland
naar Amerika. Ruth voelt zich daar al gauw thuis, maar moeder weigert zich aan te
passen.
Rinkelende telefoons, felle lampen, rumoerige collega’s én haar hond mag niet mee.
Voor Jasmijn Vink, die autisme heeft, is het dagelijkse kantoorleven een ware
beproeving. In Zondagsleven zoekt Jasmijn uit hoe ze, ondanks alle chaos, een veilige
en overzichtelijke wereld voor zichzelf kan creëren. Hoe ze haar hoofd boven water kan
houden – niet alleen op kantoor, maar ook op het turbulente pad van de liefde. Liefde
voor haarzelf, voor haar hond Romy, voor de mensen om haar heen, en in het
bijzonder voor die ene man die zo zijn best doet haar te begrijpen... Waar Zondagskind
ging over opgroeien met autisme, gaat Zondagsleven over je eigen weg vinden en
trouw blijven aan wie je bent.
Charlie the Ranch Dog: Charlie's New FriendHarperCollins
Book Excerpt: ...groote haast toebereidselen, want zij wilde het vertrek van de
schoenerbrik geen oogenblik vertragen. De inlanders die haar gedurende haar verblijf
te Auckland bediend hadden, kregen hun afscheid en den 22en Januari scheepte zij
zich aan boord van den Pelgrim in, met haar zoon Jack, neef Benedictus en Nan, haar
oude negerin.Neef Benedictus nam in een bijzonder daartoe ingerichte bus zijn
gansche vreemde verzameling insecten mede. In deze verzameling bevonden zich
onder anderen eenige van die pas ontdekte staphylini, een soort van vleeschetende
coleoptera (schildvleugelige insecten), welker oogen boven op den kop geplaatst zijn
en die tot nog toe alleen op Nieuw-Caledonië gevonden werden. Men had hem ook een
zekere vergiftige spin aanbevolen, de "kapipo" der Maori's, welker beet voor de
inlanders dikwijls doodelijk is. Maar een spin behoort niet tot de orde der eigenlijk
gezegde insecten, zij heeft haar plaats in die der arachniden (spinachtigen) en was in
de oogen van neef Benedictus zon...

Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige, nóg grotere boomhut!
Draai rondjes in de krachtigste draaikolk ter wereld, maak een reisje met een
onderzeebootbroodje, spoel aan op een onbewoond eiland, kom lekker in een
reuzenspinnenweb hangen, stap de tent van een waarzegster binnen en laat je
toekomst voorspellen door Mevrouw Weetallesal, en besluit of je wel of juist niet
op de geheimzinnige grote rode knop zult drukken... Dus waar wacht je op? Kom
naar boven! Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de
eenennegentigste verdieping.
Scarlett March leeft om te jagen op de Fenris: de weerwolven die haar hebben
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verwond bij een aanval op haar zus Rosie. Gewapend met een vlijmscherp
hakmes en een bloedrode mantel is Scarlett een expert in het lokken en doden
van weerwolven. Ze is vastberaden andere jonge meisjes te beschermen tegen
een angstaanjagende dood, en ze zal niet rusten voordat elke wolf gedood is.
Rosie March voelt dat de ooit zo hechte band met haar zus langzaam verandert.
Ze zet de klopjacht met haar zus voort, maar eigenlijk droomt ze van een leven
zonder weerwolven. Ze voelt steeds meer voor de enige vriend van Scarlett:
Silas, de jongen uit het bos, die dodelijk is met zijn bijl. Maar verraad ze door de
liefde voor Silas haar zus en haar idealen niet? Bloedzusters is een donker
sprookje met bloedstollende avonturen, moorddadige zussen en een spetterende
romance. Jackson Pearce studeerde Engels en filosofie aan de University of
Georgia. Ze heeft altijd al geschreven, maar heeft daarnaast ook andere baantjes
gehad. Ze schreef overlijdens- advertenties, was serveerster in een biker bar en
verdiende bij als receptioniste. Ooit heeft ze auditie gedaan voor het circus, maar
helaas zonder succes. Ze woont in Atlanta met een prettig gestoorde hond en
een licht loensende kat.
Op haar dertigste heeft Elizabeth alles wat een moderne vrouw zich maar kan
wensen: een echtgenoot, een huis en een succesvolle carrière. Maar in plaats
van gelukkig te zijn wordt ze overspoeld door paniek, verdriet en verwarring.
Twee jaar later, na een bittere echtscheiding en een hevige depressie, besluit
Elizabeth een radicale stap te nemen: ze gaat een jaar lang alleen op reis. Op
haar zoektocht naar evenwicht en geluk doet ze drie landen aan. In Italië leert ze
la dolce vita kennen, in India verdiept ze zich in meditatie en schrobt ze
tempelvloeren, en in Indonesië ontdekt ze de balans tussen ernst en
lichtvoetigheid en ontmoet ze haar grote liefde.
Nadat Travis zijn stiefvader in drift heeft neergeslagen moet hij bij zijn oom gaan
wonen, die in Oklahoma een manege bezit. Daar leert hij langzamerhand andere
waarden in het leven ontdekken.
op een septemberavond in 1785 krijgt koopman Hancock urgent bezoek van een
van zijn kapiteins: hij heeft diens schip verkocht in ruil voor een meermin, dat
onweerstaanbaar mysterieuze wezen van de zee. Geruchten verspreiden zich
razendsnel door de haven, koffi ehuizen, salons en bordelen: iedereen wil het
wonder aanschouwen! Door de meermin dringt Hancock zelfs door tot de fi ne fl
eur van Londen en op een opulent feest ontmoet hij Angelica Neal, oh, de meest
begerenswaardige aller vrouwen... en een zeer vaardige courtisane. Hun
onwaarschijnlijke liaison stuurt hun leven een riskante kant op. In deze
verrukkelijke, uiterst geslaagde debuutroman met veel oog voor schitterende
details onderzoekt Imogen Hermes Gowar wat klasse, familie en vrouwzijn
betekende in het Londen van de achttiende eeuw.
Paxton had nooit gedacht dat hij voor Cloud zou werken, het gigantische
techbedrijf annex warenhuis dat een groot deel van de Amerikaanse economie
heeft opgeslokt. Laat staan dat hij zou gaan wonen in een van de enorme woonwerkcomplexen van het bedrijf. Maar vergeleken met wat er nog buiten het
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bedrijf over is, is het eentonige leven in de amusementshallen, open kantoren en
enorme pakhuizen zo slecht nog niet. Zinnia is undercover geïnfiltreerd bij Cloud
om de duistere geheimen van het bedrijf aan het licht te brengen. In Paxton ziet
zij een ideale pion, maar is zij bereid hem voor haar doel te offeren?
Californië, 1969. De veertienjarige Evie is sinds de scheiding van haar ouders
neerslachtig en rusteloos. Aan het begin van de zomer maakt ze kennis met een
groepje jonge vrouwen, die alles belichamen wat ze zelf zou willen zijn:
zorgeloos, onafhankelijk en, vóór alles, vrij. Ze raakt bevriend met de
negentienjarige Suzanne, die zich zusterlijk over haar ontfermt. Eindelijk ziet
iemand haar staan. Evie sluit zich aan bij de commune waar Suzanne woont, en
net als de andere meisjes raakt ze al snel in de ban van diens charismatische
maar meedogenloze leider. Langzaam maar onherroepelijk stevent de zomer af
op een gewelddadige climax. De meisjes is een trefzeker debuut, een klassieke
coming of age-roman over een meisje dat hunkert naar liefde en erkenning, en
een overtuigend verhaal over de werking van macht.
Een ijzingwekkend spannend verhaal vol gevaar en avontuur VIER JONGENS
ÉÉN COMPLOT EN LEUGENS, NIETS DAN LEUGENS De zoon van de koning
is vermist, en het koninkrijk Carthya is in chaos. In het grootste geheim gaat
regent Connor op zoek naar een jongen die de rol van de verdwenen prins kan
vervullen. Vier weesjongens nemen het tegen elkaar op. Sage is één van hen. Hij
leert zwaardvechten als de beste, maar wil hij eigenlijk wel de prins worden? Zijn
leven hangt aan een zijden draadje, want de jongens die niet worden uitgekozen,
zullen sterven. Wie kan hij nog vertrouwen? Zijn de bedoelingen van Connor wel
zuiver? En welke duistere motieven hebben de rivalen van Sage?
Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze
hebben er dertien nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een
boerbank en zelfs een machtig fort. Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun
volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de
tandenfee, aan de twee-miljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de raadsels uit de
denkkamer van diepe gedachten? Dus waar wacht je op? Kom naar boven! Boordevol
knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdenvierde verdieping.
'Daantje, de wereldkampioen' won in 1977 een Zilveren Griffel. Een geweldig kinderboek van
bestsellerauteur Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake.
Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit e-book is geschikt voor
zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Daantje is aardig, slim, oplettend en hij zit vol
grappen. Hij woont in een oude woonwagen, samen met zijn vader, een geweldig verteller en
een genie op het gebied van vliegers. Net als de dorpsagent en de domineesvrouw stroopt
Daantjes vader af en toe een fazantje omdat het zo vreselijk spannend is... en lekker! Hun
grootste vijand is een rijke pief die jaarlijks een jachtpartij op fazanten organiseert. Samen met
zijn vader bindt Daantje de strijd aan met deze gluiperd. ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Een kunstenaar tekent eerst een prachtige ster en daarna een hele wereld. Prentenboek met
grote gekleurde illustraties in collage-techniek. Vanaf ca. 4 jaar
Winnaar Nederlandse Kinderjury 2018 Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun waanzinnige
nieuwe boomhut van 78 verdiepingen! Ze hebben er 13 verdiepingen bijgebouwd, waaronder
een carwash, een combineermachine, een krabbelatorium, een stadion voor ALLE SOORTEN
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BALSPORTEN, Andyland, Terrystad, een zwaar beveiligde aardappelchipsopslagruimte en
een openluchtbioscoop. Dus waar wacht je op? Kom naar boven! En vind je de koe op elke
pagina? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de achtenzeventigste verdieping.
Ree Drummond, The Pioneer Woman and #1 New York Times bestselling author of Charlie
the Ranch Dog, and her lovable hound are back in Charlie and the New Baby. With expressive
illustrations by Diane deGroat, a new delicious recipe from Ree Drummond, and the hilarious
antics of Charlie, this picture book is a surefire hit! There's nothing that makes Charlie's soul
rejoice more than naps and bacon. But when his daily routine of eating and sleeping is
interrupted by a new baby calf, Abigail, Charlie is not happy! Things go from bad to worse
when Charlie sees everyone rubbing Abigail's belly—instead of his; feeding her—instead of him;
and tucking Abigail in at the end of the day—in Charlie's bed. Will Charlie be able to adjust to
the new addition?
Documentaire in romanvorm over Oskar Schindler, een fabrikant in Polen, die tijdens de
Tweede Wereldoorlog door tewerkstelling van zoveel mogelijk Joden hen van deportatie
probeert te redden.
Virgin River 8 – Onbekende bestemming De bekende Virgin River-boeken nu verfilmd voor
Netflix Sinds de jonge dominee Noah Kincaid zijn oog heeft laten vallen op de verwaarloosde
kerk in Virgin River, heeft hij nog maar één missie: de boel opknappen en de deuren weer
openen. Omdat hij dat niet alleen kan, zoekt hij iemand die niet alleen de administratie op
poten zet, maar ook bereid is de handen uit de mouwen te steken bij het zware werk. Ellie
Baldwin beseft dat ze met haar uitdagende uiterlijk en achtergrond als danseres in een
stripclub niet bepaald de gedroomde assistente van een dominee is. Toch moet en zal ze die
baan krijgen. Alleen met fatsoenlijk werk heeft ze kans dat de rechter haar de voogdij over
haar kinderen teruggeeft. Elke dag dat die twee bij haar tirannieke ex zijn is er één te veel. Tot
haar grote verrassing prikt Noah door haar uiterlijk heen en neemt hij haar aan. Noah en Ellie
mogen dan op het oog verschillen als dag en nacht, ze blijken het beste in elkaar naar boven
te halen. Vinden zij in Virgin River eindelijk het geluk?
In Big Magic moedigt Elizabeth Gilbert ons aan om onze verborgen talenten te ontdekken.
Balancerend tussen spiritualiteit en vrolijk pragmatisme laat ze zien hoe we onze ideeën
kunnen omarmen, nieuwe uitdagingen het hoofd kunnen bieden en onze dagen kunnen vullen
met meer passie en mindfulness. Op weg naar het leven waar je altijd van hebt gedroomd.
Sjakie en zijn familie gaan met de glazen lift op zoek naar het eerste "ruimtehotel".
'De jongen, de mol, de vos en het paard' van Charlie Mackesy is een prachtig verhaal over
vriendschap, liefde en jezelf zijn, poëtisch vertaald door Arthur Japin. ‘Wat wil jij worden als je
groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy is een moderne fabel voor jong en oud. De 100 illustraties en de
poëtische teksten vertellen het verhaal van een bijzondere vriendschap, tussen de jongen en
de drie dieren. De universele lessen die ze samen leren zijn stuk voor stuk levenswijsheden.
De Nederlandse editie van ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ is prachtig vertaald
door Arthur Japin, waardoor de teksten nog dichterbij komen. Een moderne klassieker, die je
kijk op het leven verandert.
“Let’s Cowboy Up” is a West Texas cowboy story centered around Charlie, a single twentyfive-year ranch hand, who’s a wannabe dreaming to climb up the “cowboy chain of
command” so as to someday own and operate a West Texas ranch of his own. During this
climb, he runs headfirst into almost all kinds of obstacles known in the life of a day-working
West Texas beauty. This story is written in and around Broomee, Texas, a once-thriving
ranching community just south of Sterling City on the way to San Angelo. The town Bromee
has been recreated to help out with the story.
Ree Drummond (also known as The Pioneer Woman) and Charlie the Ranch Dog return in this
snow-filled I Can Read title. When Charlie wakes up to a world covered in snow, he can't wait
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to go outside. He even takes a break from patrol duty to go sledding with his friends Walter and
Sister. But when Walter goes missing, it's up to Charlie to take control of the situation and bring
his buddy back. Charlie the Ranch Dog stars in bestselling author Ree Drummond's I Can
Read title, just right for reading on your own snowy day! Charlie's Snow Day is a Level One I
Can Read book, which means it's perfect for children learning to sound out words and
sentences.
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