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Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens
een ander wijs! Tekst op rijm.
Een 9-jarige jongen vertelt over zijn vriendje Jamie, die is gestorven nadat hij door een
bij is gestoken. Maar gelukkig begrijpen de mensen om hem heen hoe hij zich voelt.
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.
Een dappere ridder is bang in het donker, maar heeft de moed om dat te vertellen aan
zijn Ware Liefde. Prentenboek met levendige kleurrijke platen. Vanaf ca. 4 jaar.
Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn verzameling hoeden erg eenzaam.
Gelukkig ontmoet hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed. Prentenboek
met grappige, in pastel geschetste, tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.

Denver, 1944. Als Livvy Dunne onbedoeld zwanger wordt van een soldaat,
dwingen haar ouders haar te trouwen met een boer op het platteland van
Colorado. Ver van haar familie en overmand door eenzaamheid probeert Livvy
een nieuw leven op te bouwen. Ze vindt steun bij twee Japans- Amerikaanse
zussen die dichtbij in een interneringskamp verblijven. Maar als Rose en Lorelei
haar vertrouwen schenden begint ze te begrijpen wat vertrouwen en liefde
Page 1/6

Download Free Din 8782 Algony
werkelijk voor haar betekenen.
Te midden van de gewapende conflicten die Syrië verscheurden in de jaren
tachtig groeit een meisje op bij haar drie tantes. De sfeer op school is grimmig en
de permanente dreiging wakkert de haat van het meisje tegen de regering aan.
Het drijft haar uiteindelijk in de armen van de fundamentalistische
Moslimbroeders. Niet lang na haar toetreding belandt ze in de gevangenis. Door
gesprekken met politieke medegevangenen denkt ze voor het eerst echt na over
haar eigen leven, en ontdekt ze dat haat misschien toch niet de enige manier is
om te overleven.
India, 1947. In het dorpje Mano Majra leven moslims, sikhs en hindoes vredig
naast elkaar, tot er er een trein vol vermoorde vluchtelingen in het dorp arriveert.
De burgeroorlog rondom de stichting van India en Pakistan is begonnen. Trein
naar Pakistan is het diepmenselijke en ontroerende verhaal van een
eeuwenoude dorpsgemeenschap die binnen enkele dagen uit elkaar wordt
gescheurd. Met indrukwekkend weinig woorden toont Singh de lezer de
complexiteit van opkomende polarisatie en geweld. In 2017 is het precies
zeventig jaar geleden dat India en Pakistan van elkaar werden afgescheiden
nadat de Britse kolonisatoren zich hadden teruggetrokken. Van de ene op de
andere dag moesten moslims naar de ene kant, en hindoes naar de andere kant
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van de grens emigreren, met miljoenen slachtoffers aan beide kanten. Die
pijnlijke en vaak vergeten geschiedenis wordt verteld in de roman Trein naar
Pakistan van Khushwant Singh. Een fascinerend en hartverscheurend boek.
Acteren en emotiesvorm geven aan emoties op het toneelTrein naar
PakistanOveramstel Uitgevers
New York magazine was born in 1968 after a run as an insert of the New York
Herald Tribune and quickly made a place for itself as the trusted resource for
readers across the country. With award-winning writing and photography
covering everything from politics and food to theater and fashion, the magazine's
consistent mission has been to reflect back to its audience the energy and
excitement of the city itself, while celebrating New York as both a place and an
idea.
Wanneer een Australisch stadje wordt opgeschrikt door de moord op een goudzoeker, gaat
men op zoek naar diens verwaarloosde kinderen in de wildernis.
Haas Huppel gaat op zoek naar de lente, maar vindt al doende een vriend. Hardkartonnen
prentenboekje met sfeervolle kleurenplaten in nat-op-nat-techniek. Vanaf ca. 3 jaar.
Kun je in gedachten eigenlijk niet alles? Je kunt gekke dingen bedenken en je kunt nadenken
over dingen die je nog niet weet. Teksten voor beginnende lezers op rijm.
A family travels from the big woods of Wisconsin to a new home on the prairie, where they
build a house, meet neighboring Indians, build a well, and fight a prairie fire.
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Door een lumineus idee van Swimmy, een klein zwart visje, gaan hij en al zijn rode broertjes
en zusjes als één grote vis zwemmen, zodat vijanden hen niet meer durven aanvallen.
Prentenboek met grote, kleurrijke platen. Vanaf ca. 5 jaar.
Zes complexe, maar in hun wezen nette en aardige personages kwetsen elkaar en raken
gekwetst door emoties die groter zijn dan zijzelf. Emoties ingegeven door onmenselijke
dramas als een doodgeboren kind, huwelijkse spanningen en pesterijen op school. De vraag
waarmee de leden van de familie Ryrie zich geconfronteerd zien is of zij de kracht hebben zich
als individu maar ook als familie bijeen te rapen en te onderkennen dat zij elkaar nodig hebben
om het leed gezamenlijk te kunnen dragen. De familie Ryrie wordt met een tragisch verlies
geconfronteerd: de dood van hun nog maar 57 uur oude, derde kind. Zonder woorden om hun
verdriet te uiten proberen de ouders, John en Ricky, de draad van het leven weer op te
pakken. Ze doen het niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun twee kinderen voorkomen
alsof er weinig is veranderd alsof ook hun huwelijk en familie nog altijd intact zijn. Maar in de
nasleep van de dood van de baby, komt er behalve lang onderdrukte onzekerheid over hun
relatie ook een pijnlijk geheim bovendrijven. De kinderen, de tienjarige Biscuit en de
dertienjarige Paul, beginnen zich als reactie op de niet-uitgesproken spanningen ieder op hun
eigen merkwaardige manier te uiten. Maar als de vier gezinsleden zich afzonderen in hun
individuele verwerkingsproces, dient er zich een onverwachte bezoeker aan, iemand die als
katalysator fungeert en de familie de oogkleppen afneemt.
Autobiografisch relaas van een jonge blanke journalist die zich afvraagt hoe je als blanke mee
kunt strijden tegen apartheid.
Tim Ekaterin is een jonge bankier. Als hij zijn baas, Gordon Michaels, moet vervangen nadat
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hij hem in verwarde toestand in de fontein had aangetroffen, stapelen de problemen zich al
snel op. Hij verleent een fokker krediet voor de aankoop van een fokhengst en blijkt daarmee
de bank in een riskant financieel avontuur te hebben gestort. Maar dat is nog niet het ergste. In
de wereld van de paardenrennen waar Tim mee te maken krijgt deinst men niet terug voor
fraude, medische manipulatie en moord.
In Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin beschrijft Jan Brokken de wortels
van de Antilliaanse muziek en de invloed die Europa heeft uitgeoefend. Het verhaal leest als
een ontdekkingsreis: het voert de lezer een kleurrijke en volslagen onbekende wereld binnen.
De Curaçaose componisten Jan Gerard Palm, Rudolf Palm, Jacobo Palm, Edgar Palm
begonnen hun dag op identieke wijze: ze stonden om zes uur op en speelden Chopin. De in
New Orleans geboren Louis Moreau Gottschalk kleedde zich als Chopin, kapte zich als Chopin
en stierf op veertigjarige leeftijd, evenals Chopin. Hij schreef in 1860 de eerste ragtime en
opende de weg van de Caribische dansen naar de jazz. Jazzmusici uit Martinique en
Guadeloupe maakten nadat ze in de Eerste Wereldoorlog hadden gevochten de mazurka
Souvenirs de Saint-Pierre populair in Parijs. Het zwarte jochie Electo Rosell, dat razendsnel
piano kon spelen, kreeg in Havana de bijnaam Chepín en formeerde in 1932 het dansorkest
Chepín-Chovén. De violist Jacobo Conrad combineerde walsen en dansen met de Afrikaanse
tumba en tambú. De Koloniale Raad van Curaçao verbood in 1936 de tambú bij wet. Wim
Statius Muller schreef tumba's, calypso's, mazurka's, en werkte voor inlichtingendiensten.
Jazzpianist Randal Corsen restaureerde de walsen en nocturnes van zijn betovergrootvader
Joseph Sickman. De Curaçaose zangeres Izaline Calister zong in 1999 de Mazurka Erotika en
stond in 2000 op de praalwagen van het carnaval. LET OP ! Alleen bij de folio uitgave bevindt
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zich een CD met muziekstukken.
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.
Veronica is dan wel het grootste meisje van de klas, maar dat betekent nog niet dat zij ook de
sterkste van allemaal is.
Een huisje op het platteland komt langzamerhand in het centrum van een grote stad vol stof en
rook te liggen. Gelukkig kan het huisje naar buiten verhuizen waar het de wisseling der
seizoenen weer kan beleven. Prentenboek met illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.
In het leven van drie vrouwen speelt de schilder Julien Mistral een speciale rol.
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