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Ollie wil ook! Ollie laat in dit boekje nog eens zien dat hij een eigen wil heeft. Ollie
wil namelijk ook laarsjes hebben. Hij stampt net zo lang achter Gonnie en Gijsje
aan tot hij zijn zin krijgt. Maar als hij ze dan eenmaal heeft... Gonnie en haar
ganzenvriendjes Gijsje, Ollie, Eddie, Bo, Teun, Jasper en Jip beleven nog veel
meer avonturen op de boerderij! De grappige verhaaltjes van Gonnie en
vriendjes staan heel dicht bij de beleving van elke peuter. Hoe zou het
bijvoorbeeld zijn om je laarsjes te delen? Of als je je vriendje niet meer kunt
vinden met verstoppertje spelen? En wat doe je met vriendjes met een eigen
willetje? Ook voor ouders valt er veel te lachen met deze verhalen. Alle verhalen
zijn voorgelezen door Georgina Verbaan. Op www.gonnieenvriendjes.nl vind je
extra spelletjes en informatie.
WAT BLIJFT ER OVER ALS DE BESCHAVING TEN ONDER GAAT? EN
HOEVER ZOU JE GAAN OM DIT TE BESCHERMEN? Op een winterse avond in
Toronto sterft de beroemde acteur Arthur Leander op het toneel terwijl hij de rol
van zijn leven speelt. Diezelfde avond strijkt een dodelijk griepvirus neer op het
Noord-Amerikaanse continent. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn. Twintig
jaar later trekt Kirsten, een actrice van het Reizende Symfonieorkest, langs de
nieuwe nederzettingen rondom de Grote Meren om Shakespeare op te voeren
voor de overlevenden van de ondergang. En dan wordt haar hoopvolle nieuwe
wereld wederom bedreigd.
‘Het glazen hotel’ van Emily St. John Mandel, een troostrijk en revolutionair roman aldus ‘the
Atlantic’, verschijnt nu, na het prijswinnende ‘Station Elf’ uit 2014. Er wordt een
doodsbedreiging gegrift in de glazen muur van een vijfsterrenhotel op een eiland voor de kust
van British Columbia. In Amerika stort een gigantisch ponzifraudesysteem in, met
verstrekkende gevolgen voor ontelbare mensen. Jaren later verdwijnt een vrouw op
mysterieuze wijze van het dek van een vrachtschip. Terwijl deze ogenschijnlijk verschillende
gebeurtenissen ingenieus met elkaar verweven worden, beweegt ‘Het glazen hotel’f zich
moeiteloos tussen het schip, de wolkenkrabbers van Manhattan en de wildernis van
Vancouver Island. Tegelijkertijd schetst Emily St. John Mandel een adembenemend beeld van
hebzucht en schuld, liefde en wanen.
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