Read Free Duck Duck Dinosaur Bubble Blast My
First I Can Read

Duck Duck Dinosaur Bubble Blast
My First I Can Read
Puc en Thomas zijn twee keukenjongens die ervan dromen
ooit een held te worden. Op een dag stuiten ze op een
scheepswrak dat is aangespoeld op het strand vlak bij het
kasteel. Ze ontdekken dat legers van een verre wereld een
manier hebben gevonden om door een scheuring in de
werkelijkheid Midkemia aan te vallen. Terwijl Thomas traint
als soldaat en Puc een leerling-magiër is, groeien ze
langzaam uit tot de helden die ze willen zijn, terwijl de oorlog
hun leven en hun vriendschap voorgoed verandert. Magiër leerling is het eerste deel van Raymond E. Feists Magiër, het
begin van de reeks De Oorlog van de Grote Scheuring.
Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna rent,
blijkt hij na een poosje verdwaald te zijn. Prentenboek met
tekeningen in warme herfsttinten. Vanaf ca. 3 jaar.
Katsa is sinds haar achtste in staat om een volwassen man
met haar blote handen te doden ¿ ze is een Begaafde, een
van de weinige mensen die geboren zijn met een bijzondere
gave. Dat iemand een gave heeft, openbaart zich op zijn of
haar twaalfde, als de Begaafde twee verschillende kleuren
ogen krijgt. Als nichtje van de koning zou Katsa normaal
gesproken een leven vol luxe en privileges leiden, maar net
als de andere Begaafden is ze verplicht haar gave in dienst
van de koning te stellen. Voor hem moet ze het vuile werk
opknappen: afrekenen met zijn vijanden of ongehoorzame
burgers. Inmiddels is ze achttien en kan ze zich geen ander
leven voorstellen. Maar alles wordt toch anders. Katsa had
nooit verwacht dat ze verliefd zou worden op de knappe prins
Po. Ze had nooit verwacht de ware aard van haar gave te
ontdekken, of het verschrikkelijke geheim dat ver weg
verborgen is¿ Een geheim dat alle zeven koninkrijken kan
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vernietigen. Kristin Cashore woont in Florida, de Verenigde
Staten. Ze studeerde Engels en Jeugdliteratuur. Ze heeft
allerlei banen gehad, o.a. bij een hondenuitlaatservice, in een
snoepfabriek en als redactie-assistent. Ze werkte ook als
freelance schrijver. De gave van Katsa is haar eerste boek.
Een lieveheersbeestje zoekt een plaatsje om te slapen maar
overal is het te druk. Prentenboek met illustraties in felle
kleuren en een vrolijke tekst. Vanaf ca. 2 jaar.
Spannende klassieker van Tonke Dragt voor fans van De
brief voor de koning. Jiacomo is de helft van een tweeling. Hij
lijk als twee druppels water op zijn broer Laurenzo, maar ze
verschillen als dag en nacht. Laurenzo wil graag mooie
dingen maken en wordt edelsmid. Jiacomo houdt van reizen
en avontuur en hij is handig genoeg om een uitstekende dief
te worden. Een edelsmid en een meesterdief, die zoveel op
elkaar lijken dat ze gemakkelijk verwisseld kunnen worden er zijn veel verhalen te vertellen over hoe levens uiteengaan
en weer samenkomen. Deze heruitgave van de klassieker i
CMJ New Music Monthly, the first consumer magazine to
include a bound-in CD sampler, is the leading publication for
the emerging music enthusiast. NMM is a monthly magazine
with interviews, reviews, and special features. Each magazine
comes with a CD of 15-24 songs by well-established bands,
unsigned bands and everything in between. It is published by
CMJ Network, Inc.
Eind jaren vijftig trekt Nathan Price met zijn vrouw Orleanna
en hun vier dochters naar een dorp in Congo om de
bevolking tot het christendom te bekeren. De onderneming is
van begin af aan gedoemd te mislukken. Het gezin is niet
ingesteld op de harde, primitieve levensomstandigheden, en
Nathans fanatisme en onbegrip voor zijn omgeving roepen
gevaarlijke reacties over hen af. Als de kerk zijn handen van
Nathan aftrekt en de onrust in Congo toeneemt, vlucht
Orleanna met haar dochters door het oerwoud naar de
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bewoonde wereld. De gifhouten bijbel is een meeslepende
familiegeschiedenis en een ontnuchterend verslag van de
gruwelen van religieus fundamentalisme in een uitgebuit land
tussen kolonialisme en onafhankelijkheid. Barbara Kingsolver
publiceerde diverse verhalenbundels en romans. Voor De
gifhouten bijbel ontving ze internationaal diverse prijzen,
waaronder The American Booksellers Book of the Year. `Dit
boek raakt je op een onvergetelijke manier. Oprah Winfrey
`Een geweldige roman () die de schrijfster nieuwe fans zal
bezorgen. The Library Journal `Onweerstaanbare
familiegeschiedenis met een scherpzinnige kijk op westers
imperialisme in Afrika. Publishers Weekly `Kingsolver is een
subliem stiliste. NRC Handelsblad
Dit e-book is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Een
nieuwe school, nieuwe aartsvijanden. En ook een nieuw
dagboek, zodat Nikki al haar ellende kwijt kan. Wanneer haar
vader, ongediertebestrijder, een contract sluit met een
poepiesjieke eliteschool, krijgt Nikki een beurs. Maar hoe
word je populair zonder coole smartphone of hippe outfit?
DUH. Niet dus! De populaire meiden negeren Nikki, hottie
Brandon merkt haar alleen op wanneer ze weer eens een
ENORME blunder begaat en zelfs haar echte vrienden zien
haar niet meer staan als Mackenzie ze uitnodigt voor een
feest. Ellendiger kan het niet. Toch?

Hoe haal je een koe uit de sloot? Nat! Meer dan
zestig moppen en raadsels. Met veel tekeningen.
Van AVI-M3 t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.
Pippa en haar gevleugelde paard Zephyr zijn net
gewend aan hun rustige leven aan de voet van de
godenberg Olympus, als Pippa plots een gevleugeld
veulen vindt. Ze besluit hem terug te brengen naar
het rijk van de goden. Maar eenmaal op de Olympus
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komt Pippa erachter dat de goden met elkaar in
oorlog zijn, en nog erger: alle gevleugelde paarden
zijn verdwenen! Samen met Hero, een niet zo
heldhaftige afstammeling van Hercules, probeert
Pippa de vrede in het Griekse godenrijk te
herstellen. De Canadese schrijfster Kallie George
heeft al veel succesvolle kinderboeken op haar
naam staan. 'De paarden van Olympus' - een
duologie - is een fantastisch verhaal over
vriendschap, liefde en rivaliteit, dat zich afspeelt in
een wereld die je nooit meer zult vergeten.
Is stuiteren en springen hetzelfde? Kangoeroe denkt
van niet. Gelukkig is daar Elmer om hem te helpen
en zo leert Kangoeroe dat stuiteren net zo knap is
als springen. Een nieuw, grappig avontuur van
Elmer, de beroemde kleurtjesolifant.
Een blind meisje te midden van het geweld van de
Tweede Wereldoorlog Voor alle liefhebbers van De
boekendief 'Anthony Doerr heeft een nieuwe
maatstaf gehanteerd voor wat een verhaal met je
kan doen.' Dave Eggers De jonge Marie-Laure is
blind. Ze woont met haar vader in Parijs naast het
Natuurhistorisch Museum, waar hij werkt als curator.
Als Marie-Laure twaalf is bezetten de nazi's Parijs en
vader en dochter vluchten naar het Bretonse SaintMalo. Ze hebben de grootste en meest waardevolle
schat van het museum meegenomen. In een Duits
mijnstadje groeit Werner Pfennig op in een weeshuis
samen met zijn jongere zusje Jutta. Werner belandt
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bij de Hitlerjugend en wordt vervolgens naar het front
gestuurd. Via Rusland komt hij tenslotte in SaintMalo terecht, waar zijn verhaal en dat van MarieLaure samenkomen. Anthony Doerr heeft met zijn
werk al vele gerenommeerde literaire prijzen
gewonnen. Hij schreef tien jaar lang aan deze
roman, die door de internationale pers als een
meesterwerk wordt beschouwd en waarvan de
filmrechten zijn verkocht aan 20th Century Fox.
Anthony Doerr woont met zijn vrouw en twee jonge
zoons in Boisse, Idaho. 'Zijn imponerende gevoel
voor detail en prachtige metaforen zijn
overweldigend.' San Francisco Chronicle 'Doerr
schildert met een rijk prozapalet dat resoneert als
een klok en lang blijft hangen in je hoofd.' Daily Mail
'Absoluut betoverend.' The Guardian 'Hij kan een
scène tot leven wekken in één enkele alinea.' The
Times
Paradise is a sprawling, diverse, often cruel world.
There are humans on Paradise but dinosaurs
predominate: wildlife, monsters, beasts of burden,
and of war. Armored knights ride dinosaurs to battle
legions of war-trained Triceratops and their upstart
peasant crews. Karyl Bogomirsky is one such knight
who has chosen to rally those who seek a way from
the path of war and madness. The fact that the
Empire has announced a religious crusade against
this peaceful kingdom, the people who just wish to
live in peace anathema, and they all are to be
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converted or destroyed doesn't help him one bit.
Things really turn to mud when the dreaded Grey
Angels, fabled ancient weapons of the Gods who
created Paradise in the first place come on the
scene after almost a millennia. Everyone thought
that they were fables used to scare children. They
are very much real. And they have come to rid the
world of sin...including all the humans who manifest
those vices. THE DINOSAUR KNIGHTS is the
second in Victor Milan's lush, exotic tale about
knights. Knights riding dinosaurs. The Dinosaur
Lords Series #1 The Dinosaur Lords #2 The
Dinosaur Knights #3 The Dinosaur Princess At the
Publisher's request, this title is being sold without
Digital Rights Management Software (DRM) applied.
As featured on the TODAY SHOW! Parents turn to
the experts at the Oppenheim Toy Portfolio, the
nationally recognized independent consumer
organization, for reviews of the best (and worse)
products in children's media. The Oppenheims help
guide parents to find the best designed and most
educational toys, books, recordings, videos and
software for kids from infancy to age 10. More than
1,000 products reviewed as well as chapter for kids
with special needs. Oppenheims are contributors to
NBC's TODAY Show.
Victor Milán's epic fantasy weird world of The
Dinosaur Lords is a place that mirrors 14th century
Europe with its dynastic rivalries, religious wars, and
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byzantine politics--except for their weapons of
choice... Paradise: a planet where humans are
playthings of the gods. All they have is a thirst for
freedom and fables of old gods who sit in judgment.
Theirs is a dangerous world, for it is a
paleontologist’s dream. And so we have a world
filled with knights. Knights riding dinosaurs... The
Dinosaur Lords Trilogy discounted ebundle includes:
Dinosaur Lords, Dinosaur Knights, and Dinosaur
Princess "It's like a cross between Jurassic Park and
Game of Thrones." --George R. R. Martin At the
Publisher's request, this title is being sold without
Digital Rights Management Software (DRM) applied.
Kuikentje Kip verbaast zich over dingen die ze in
haar omgeving tegenkomt: wanneer groeit een
worteltje, wanneer gaat een vlieger de lucht in en
wanneer kan ze een ster plukken? Prentenboek met
kleurenillustraties in pasteltinten. Vanaf ca. 4 jaar
Een muis spoelt aan op een onbewoond eiland en
moet al zijn talent gebruiken om in leven te blijven.
De gehandicapte, veel te kleine, maar slimme Kevin
heeft een heel bijzondere vriendschap met de grote,
niet al te snuggere Max. Samen zijn ze slim en sterk.
Vanaf ca. 12 jaar.
De belevenissen van twee Londense kinderen van
tien en elf jaar, die in de Tweede Wereldoorlog
geëvacueerd worden naar het platteland van Wales.
Het Transgalactisch Liftershandboek (Engels: The
Hitchhikers Guide to the Galaxy) is een komisch
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sciencefictionfranchise bedacht door Douglas
Adams. Het begon als een radiohoorspel van twaalf
afleveringen, voor het eerst uitgezonden in 1978
door BBC Radio, daarna door de BBC World
Service. In 1981 werd er een zesdelige televisieserie
gemaakt. Al snel volgden andere media, waaronder
een computerspel, drie toneelbewerkingen, negen
graphic novels, een speelfilm en heel veel
merchandise. De boekenserie was echter het
succesvolst: tussen 1979 en 1992 verschenen vijf
delen van de reeks. In 2008 kreeg auteur Eoin Colfer
toestemming van de weduwe van Douglas Adams
om de reeks af te maken met een zesde deel dat dit
jaar in het Nederlands verschijnt: En dan nog iets...
It’s bath time for two little ducklings and one big
dinosaur! Spike loves soap, but Feather and Flap
don’t want to scrub. What will Spike do to make
getting clean fun for everyone? This short, sweet,
and very bubbly story will help show kids how much
fun bath time can be. Duck, Duck, Dinosaur: Bubble
Blast is a My First I Can Read book, which means
it’s perfect for shared reading with a child.
Een kikkervisje en een karper zijn dikke vrienden.
Het kikkervisje wordt een kikker en gaat aan land.
Dat wil de karper ook, maar of dat zo'n goed idee is?
Prentenboek met grote, kleurrijke illustraties. Vanaf
ca. 4 jaar.
Als Georges met zijn ouders naar een nieuwe flat
verhuist ontmoet hij Kitser, die een spionnenclub
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heeft in de kelder. Georges wordt zijn compagnon.
Samen houden ze de mysterieuze Mr. X in de gaten,
die een groot geheim lijkt te hebben. Kitser bedenkt
een plan om het huis van Mr X binnen te dringen.
Maar hoe ver mag je gaan als je iemand
bespioneert? En vertelt Kitser wel de waarheid? De
spionnenclub is een spannend en ontroerend boek
over vriendschap en moed, dat lezers tot het einde
toe in zijn greep houdt en verrast.
Liefste Philippa, Romée en Gabriel, Dit boek is
geschreven voor jullie. Het is een wild ride doorheen
een jaar waarin alles veranderde. Het toont welke
strijd wij gevochten hebben, sinds het loodzware
verdict 'baarmoederhalskanker' viel. Ik neem jullie bij
de hand en loods jullie langsheen gitzwarte dagen.
We wandelen doorheen hoofdstukken met een
gouden randje. Daar blijven we graag wat langer
staan. Met een roze bril op, want zo genieten we het
liefst en het hardst. Echter, de dagen waarop je me
bijeen kan rapen, die mogen jullie ook kennen. Dit
boek bevat een samenvatting van wie wij zijn, als
gezin. Waarin de liefde voor jullie en voor het
moederschap primeert. Mama zijn is het allermooiste
dat ik ooit had kunnen worden, en daar ben ik
dankbaar voor. Laat deze verzameling van brieven,
verhalen, beelden, columns, en anekdotes een
houvast betekenen. Om voor het slapengaan in te
bladeren en te lezen over wat was, wat is, en wat
altijd zal zijn. Dit boek is er voor jullie, en voor
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iedereen die er inspiratie in kan vinden om de
lichtpuntjes in doodgewone dagen te ontdekken. Om
iedere dag te léven, voluit en met heel je hart. Met
jullie in mijn achterhoofd, always and everywhere.
Lof joe, dof joe.
Henkie heeft een grote hoorn waarop hij dagelijks oefent, tot
groot ongenoegen van mens en dier. Prentenboek met
kleurige illustraties. Vanaf ca. 3 jaar.
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.
Wanneer een kleine jongen zijn speelgoedhond Knuffel
verliest, heeft zijn zusje een heel goed idee om hem terug te
krijgen. Prentenboek met fantasievolle kleurenillustraties voor
kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Als Jaz in de brugklas zit, komt Nadima bij haar in de klas.
Nadima is gevlucht uit Syrië en spreekt de Engelse taal nog
niet goed. Jaz voelt direct een klik en besluit zich over
Nadima te ontfermen. Vanaf ca. 10 jaar.
Ringdrager Frodo heeft samen met zijn vriend Sam de taak
op zich genomen om de Ene ring naar de Doemberg in het
land Mordor te brengen. Daar is de Ring gemaakt en alleen
daar kan hij vernietigd worden. Voor hen ligt een zware tocht.
Er is veel gevaar: niet alleen onderweg, maar ook in Mordor
zelf, waar de Donkere Vorst Sauron woont en waar zijn legers
van orks hun kampen hebben...
Hilarische whodunit van topauteur Mac Barnett Sst… niet
verklappen, maar Mac Barnett was geen gewoon kind, hij
was geheim agent! En niet de minste: hij spioneerde voor de
koningin van Engeland. In dit heerlijk geïllustreerde 7+-boek
moet Mac B. in actie komen wanneer de juwelen van de
koningin gestolen zijn. Hij reist de hele wereld over… maar
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vindt hij ze ook echt? Topauteur Mac Barnett geeft eindelijk
(op hilarische wijze) prijs hoe het is om een geheim agent te
zijn… als kind! ‘De grappige tweekleurige illustraties van
Lowery sluiten perfect aan op het doldwaze avontuur, dat
zelfs de minder enthousiaste lezers zal aanspreken.’
Publishers Weekly ‘Een hilarisch verhaal dat lezers
reikhalzend doet uitzien naar het vervolg.’ Kirkus
Een meisje gaat met de hele familie op het strand kamperen.
Het worden twee avontuurlijke dagen! Prentenboek met
schilderingen in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Duck, Duck, Dinosaur: Bubble BlastHarperCollins

Het leven van Magnus Bane en Alec Lightwood loopt
op rolletjes. Ze wonen samen in een fantastische
loft, hun heksenmeesterzoontje Max heeft net leren
lopen, en op de straten van New York is het rustig
en veilig - zo rustig en veilig als New York kan zijn, in
ieder geval. Tot op een nacht twee oude kennissen
hun appartement binnendringen en het machtige
Witte Boek stelen. Magnus en Alec moeten
noodgedwongen alles laten vallen om het terug te
krijgen. Ze volgen de dieven naar Shanghai,
schakelen hulptroepen in, en moeten een babysitter
regelen. Ook heeft iemand Magnus neergestoken
met een vreemd magisch wapen, en de wond gloeit,
dus daar moeten ze zich óók nog druk om maken.
Gelukkig bestaan hun hulptroepen uit Clary, Jace,
Isabelle, en kersverse schaduwjager Simon. In
Shanghai ontdekken ze namelijk dat een nog véél
gevaarlijkere dreiging hen opwacht. Magnus' magie
is op hol geslagen, en als ze de demonen die de
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stad overspoelen niet kunnen tegenhouden, zullen
ze hen tot de bron moeten volgen - het levensechte
rijk van de doden. Lukt het hen om de wereld te
redden voordat Max Alecs moeder tot waanzin drijft?
Greta woont in een prachtig bos dat wordt wordt
bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het bos
ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen konden
bouwen. Daarna hakten ze nog meer bomen om en
bouwden ze nog grotere huizen. Die huizen vormden
dorpen, de dorpen groeiden uit tot steden en nu is er
bijna geen bos meer over. De dieren in het bos
roepen Greta's hulp in. Gelukkig heeft ze een idee...
Een eekhoorn, een egel en een beer hebben nog
nooit sneeuw gezien en wachten nu op de eerste
sneeuwvlok. Prentenboek met expressieve zwartwitillustraties met enkele kleuraccenten. Vanaf ca. 4
jaar.
Het domme, snoeplustige, maar o zo lieve
speelgoedbeertje beleeft met al zijn vriendjes en hun
beschermer Christoffer Robin allerlei avonturen in
het Honderd-Bunders-Bos. Voorlezen vanaf ca. 6
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
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