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Kleurboek voor kinderen met schattige en grappige eenhoorns zoals eenhoorn op de maan,
magische eenhoorn, vliegende eenhoorn, regenboogeenhoorn, eenhoorn op een schommel,
eenhoorn in een ballon en nog veel meer. Kleurboek bevat 28 magische illustraties van
eenhoorns en hun avonturen. Pagina's zijn eenzijdig, waardoor kleurpenetratie wordt
voorkomen. Het kleuren van je favoriete eenhoorns is erg leuk en een geweldige manier om
creativiteit te stimuleren, de concentratie te verbeteren en urenlang plezier te bieden aan alle
eenhoornliefhebbers. Dit kleurboek is voor kinderen van 4 tot 8 jaar oud. Specificaties: Premium zachte kaft - Afmetingen: 21,59 x 27,94 cm
Een uit blauw papier gescheurde kleurenvlek heeft veel vriendjes, maar zijn allerbeste vriend is
Geeltje en samen zijn zij groen. Prentenboek met zeer basale illustraties van stukjes gekleurd
papier, die het mengen van kleuren aanschouwelijk maakt. Vanaf ca. 4 jaar.
Ontmoet Tomi Adeyemi op YALFest NL 2018! "The Orïsha Legacy Zélie heeft maar één kans
om haar volk te redden... Deel 1 Ooit leefden er in Orïsha mensen met magische krachten. Tot
een wrede koning besloot de maji, een minderheid met donkere huid en zilverwitte haren, te
vervolgen. Zélie kan zich de nacht dat ze toe moest kijken hoe de handlangers van de koning
haar moeder ophingen nog levendig herinneren. Sindsdien is magie een doodzonde en een
donkere huid iets om op neer te kijken. Tien jaar later krijgt Zélie de kans om de magie terug te
brengen naar Orïsha. Met de hulp van een prinses op de vlucht, moet ze uit handen zien te
blijven van Inan, de kroonprins, die vastbesloten is de magie nu voorgoed uit te bannen.
Gevaar ligt overal op de loer in Orïsha, maar het grootste gevaar schuilt misschien nog wel in
haar groeiende gevoelens voor de vijand... Over Bloed en beenderen: 'Een van de grootste
boekendeals voor een young adult-romandebuut van het jaar. Naast een meeslepend plot en
een sterke heldin als hoofdpersoon, behandelt het boek grote thema's - als ras, politiegeweld,
onderdrukking en macht - die op het moment ook in de wereld spelen.' Teen Vogue 'Complexe
personages, een hoge inzet, en een caleidoscopisch narratief boeien, en het snelle tempo
schiet de lezer naar een overweldigend slot dat net zo veel vragen als antwoorden heeft.' PW
'Het epos waar ik op heb gewacht.' Marie Lu, New York Times-bestsellerauteur van Legend en
Warcross
Het varken Borstel is ook Superduper, een held met magische superkracht. Wanneer de
lievelingstrui van oma Breisteek wordt gestolen, komt Superduper in actie. Prentenboek met
paginagrote en kleine kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 jaar.
Op zijn vierentwintigste stort het leven van Matt Haig volledig in. Hij ziet geen enkele uitweg,
geen reden meer om te bestaan. Dit is het verhaal van hoe hij zijn depressie overwon, een
ziekte die hem bijna vernietigde, en hoe hij opnieuw leerde met volle teugen van het leven te
genieten. Redenen om te blijven leven is meer dan een memoire: het is een ontroerende,
grappige en vreugdevolle zoektocht naar hoe om te gaan met depressie.
The articles in this volume shed light on some of the major tensions in the field of children?s
rights (such as the ways in which children?s best interests and respect for their autonomy can
be reconciled), challenges (such as how the CRC can be made a reality in the lives of children
in the face of ignorance, apathy or outright opposition) and critiques (whether children?s rights
are a Western imposition or a successful global consensus). Along the way, the writing covers
a myriad of issues, encompassing the opposition to the CRC in the US; gay parenting: Dr
Seuss?s take on children?s autonomy; the voice of neonates on their health care; the role of
NGO in supporting child labourers in India, and young people in detention and more.
De 41-jarige geschiedenisleraar Tom Hazard ziet eruit als een normale man, maar leeft door
een ongewone aandoening al eeuwenlang. Hij is overal geweest, heeft alles meegemaakt, is
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talloze malen van identiteit veranderd. Hij wil nu vooral een gewoon leven, net als ieder ander.
Hij mag alleen niet verliefd worden... Het eeuwige leven is een bitterzoet verhaal over identiteit,
over de onvermijdelijkheid van veranderingen en over de tijd die het kost om te leren hoe te
leven.
Children's Drawing Books:How to Draw Plants is a painting book suitable for children. It is most
suitable for children aged 3 to 8. Through the step-by-step decomposition of painting, it is easy
and pleasant to understand the skills of line and line combination of painting.Children can learn
how to draw many kinds of plants through this book. For example: globe, rose, lily, bamboo,
mushroom, sunflower, lotus, cactus, sunflower, lily of the valley, Dogtail grass,
chrysanthemum, violet, dandelion, peony, cattail, Christmas tree, lovely little tree,
vegetable.Children's Drawing Books:How to Draw Plants this book includes step-by-step
painting and creativity and color development.Creativity and ColorThe color in children's eyes
is very important. Their creativity is more precious than the painting itself.Plants don't have only
one color. What is the color in their eyes? How to express the color in your eyes? This book
will tell them a different world of painting.
In dit boek staan geen plaatjes. Maar is het saai? Zeker niet! Voorlezen vanaf ca. 4 jaar.
"Inspiration, drawing skills, narrative, storyboards, characters, typography, page
layouts"--Cover.
Het stoute konijn Pieter loopt weg om uit de moestuin te snoepen. Hij wordt achtervolgd door
de boze eigenaar. Pas na veel avonturen komt hij weer veilig thuis. Prentenboek met
gedetailleerde, zachtgekleurde aquareltekeningen en beweegbare delen. Vanaf ca. 4 jaar.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen
kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar.
De 13-jarige Steven is gek op drummen en het mooiste meisje van school. Als zijn kleine
broertje leukemie krijgt, verandert er veel in hun gezin. Vanaf ca. 12 jaar
Percy Jackson staat op het punt om van school getrapt te worden. Alweer... Een dat is nog
maar zijn kleinste zorg, want hij ontdekt dat hij de nakomeling is van een Griekse god. Als de
bliksemschicht van Zeus wordt gestolen hebben Percy en zijn vrienden tien dagen de tijd om
zijn onschuld te bewijzen, anders zal er een oorlog uitbreken op de Olympus.
Het verhaal van de Dienstmaagd, Margaret Atwoods meesterwerk over een afschrikwekkende
toekomst, is uitgegroeid tot een moderne klassieker en bewerkt tot de zeer succesvolle tv-serie
The Handmaid's Tale. De testamenten is Atwoods langverwachte, adembenemende nieuwe
roman. Vijftien jaar na de gebeurtenissen in Het verhaal van de Dienstmaagd heeft het
totalitaire regime van de Republiek Gilead nog altijd de macht in handen, maar van binnenuit
begint het scheuren te vertonen. Op dit allesbepalende punt in de geschiedenis komen de
levens van drie verschillende vrouwen samen, met mogelijk explosieve gevolgen. Twee van
hen groeiden op aan weerszijden van de grens: de bevoorrechte dochter van een
hoogstaande bevelvoerder in Gilead en een meisje in Canada dat de verschrikkingen op tv ziet
en meeloopt in demonstraties tegen het regime. De derde vrouw is een van de machthebbers
in Gilead, die al jaren aan de top weet te blijven door schandelijke geheimen te verzamelen en
in te zetten tegen haar concurrenten. Diep verborgen geheimen brengen deze vrouwen
uiteindelijk samen, en confronteren hen met zichzelf en met de vraag hoever ze willen gaan
voor waar zij in geloven. Aan de hand van de persoonlijke verhalen van de drie vrouwen biedt
Margaret Atwood de lezer een kijkje in het corrupte systeem van Gilead. Dat doet ze met een
indrukwekkende mengeling van spanning, fijnzinnige humor en een virtuoos verteltalent.
Margaret Atwood (Ottawa, 1939) wordt beschouwd als de 'grande dame' van de Canadese
literatuur. Ze woont en werkt in Toronto en verwierf de afgelopen halve eeuw een
miljoenenpubliek met haar boeken, die in 45 landen worden uitgegeven. The Handmaid's Tale,
haar bekendste roman, werd bewerkt tot een uiterst populaire bekroonde televisieserie, met in
de hoofdrol Elisabeth Moss. Atwood heeft verschillende keren op de shortlist van de Man
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Booker Prize gestaan. De blinde huurmoordenaar werd bekroond met deze prijs, en nog voor
de daadwerkelijke publicatie stond De testamenten al op de shortlist.
Mannetje Tak wordt opgepakt door een spelende hond. Hij ontsnapt en wil terug naar Vrouwtje
Tak en zijn gezin. Maar dat valt niet mee. Inmiddels is het bijna Kerstmis! Kan de Kerstman
misschien helpen? Prentenboek met vrolijk gekleurde illustraties en tekst op rijm. Vanaf ca. 4
jaar.
‘Het blinde licht’ van Benjamín Labatut gaat over Fritz Haber, Werner Heisenberg, Alexander
Grothendieck – grote natuurwetenschappers die de loop van de twintigste eeuw hebben
veranderd. En de mensheid dichter bij de afgrond hebben gebracht. ‘Het blinde licht’ is een
roman over menselijke (over)moed en de morele consequenties van wetenschappelijke
vooruitgang. En over de onmetelijke verbeelding die nodig is om het ondenkbare te bedenken.
Van populair weblog naar New York Times-bestseller is dit hét boek voor zelfhulphaters! Stop
met altijd maar positief zijn, en leer in plaats daarvan om te gaan met je tekortkomingen en de
tegenslagen in het leven. Zodra je niet meer wegrent voor je angsten, fouten en onzekerheden
maar de pijnlijke waarheid onder ogen durft te zien, vind je de moed en het zelfvertrouwen
waar je in deze tijd zo'n behoefte aan hebt. Mark Manson geeft je de tools om te kiezen waar jij
om geeft, en dus ook waar je niet om geeft. Dat idee omarmen werkt bevrijdend. Humoristisch
en vol goede grappen, maar bovenal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek.
Uh-oh! De kleine uil is uit zijn nest gevallen. Waar is mama nu? Eekhoorn zal 'm wel even
helpen, maar dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven... Uiteindelijk komt het
gelukkig allemaal goed, met een lekker koekje toe! Dit is een prentenboek met geluid en bevat
een speciale `karaoke-meeleesfunctie.
Een jongen (ik-figuur) krijgt van zijn hondje Kipper een blauwe, wel heel bijzondere, ballon.
Prentenboek met grote waterverfafbeeldingen. Vanaf ca. 3 jaar.
Hertog Leto van Atreides heeft de positie van gouverneur van de planeet Arrakis aangeboden
gekregen. Een bijzondere kans, want deze woestijnplaneet is de enige plek waar de
ontzettend waardevolle specie melange kan worden gedolven. Op zijn thuisplaneet Caladan
bereidt Leto zijn vertrek voor. Hij, zijn concubine Jessica en hun zoon Paul vermoeden dat de
benoeming een valstrik is van hun aartsrivalen, de Harkonnens. Desondanks besluit Leto dat
ze toch gaan – de kans om alle productie van melange in de hand te hebben is simpelweg te
waardevol. Ze vertrekken richting Arrakis, maar van alle kanten dreigt gevaar. Duin verscheen
in 1965 en is de grootste sciencefictionklassieker aller tijden. Er zijn vele miljoenen exemplaren
van het boek verkocht en het boek is de basis geweest voor tv-series, games en films.
Zélie en Amari hebben het onmogelijke voor elkaar gekregen: ze hebben de magie
teruggebracht naar het koninkrijk Orïsha, waar Zélies volk – de maji – wordt onderdrukt door
een wrede heerser. De krachten die daarbij vrijkwamen waren alleen zó groot, dat niet alleen
zijzelf, maar ook hun tegenstanders hun magische krachten hebben teruggekregen.Wanneer
de koning zich opmaakt om Orïsha aan te vallen, probeert Zélie uit alle macht de maji te
verenigen om te voorkomen dat ze onder de voet worden gelopen. Daarnaast is het van het
grootste belang dat Amari haar recht op de troon behoudt. Met zoveel zware taken op haar
schouders, weet Zélie niet of ze het gaat redden...
Tim is gek op de bossen. Als het even kan klimt hij in bomen, springt hij in plassen en bouwt hij
hutten. Dat is niet zo gek, want zijn vader is boswachter. Tim weet zoveel over de natuur, dat
hij op een dag zelf een échte boswachter mag worden. In zijn elektrische skelter beleeft hij zo
de leukste avonturen. Hij redt dieren, houdt het bos schoon en helpt mensen in gevaarlijke
situaties. En hij maakt vrienden met een grappig meisje en een heel lief kauwtje...
De beer Winnie de Poeh en zijn vrienden uit het bos beleven samen met Christoffer Robin
allerlei spannende avonturen

Een razendspannende politieke thriller vol actie en internationale intrige en
doorspekt met het soort informatie waarover alleen een insider als Hillary Clinton
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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.
De klassieker Sjakie en de chocoladefabriek is een bestseller van
kinderboekenschrijver Roald Dahl, met prachtige tekeningen van bekroond
illustrator Quentin Blake. Sjakie en de chocoladefabriek werd al twee keer
verfilmd, onder meer door Tim Burton, met Johnny Depp in de rol van Willie
Wonka. Dit e-book kun je op je smartphone, tablet én op je e-reader lezen. Dit ebook is geschikt voor zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Als Sjakie een
Gouden Toegangskaart vindt in een reep chocola, gaat zijn diepste wens in
vervulling: hij krijgt een rondleiding door de geheimzinnige chocoladefabriek van
meneer Willie Wonka, de ongelofelijkste, geweldigste en verbazingwekkendste
chocoladefabrikant ooit. En wie zou niet willen rondwandelen op de plek waar ze
opstijglimonade met prik, holle-kiezen-vullende karamels, aardbeiensapwaterpistolen of aflikbaar behang voor kinderkamers maken? Maar in de fabriek
schuilen ook grote gevaren. Bijvoorbeeld voor Caspar Slok, die door een rivier
van hete chocolade wordt meegesleurd... ‘Roald Dahl is de beste
kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
Wanneer een eend kennismaakt met de dood, worden ze vrienden en spreken
over hoe de wereld zal zijn zonder eend. Prentenboek met expressieve
krijtillustraties in enkele sobere kleuren. Vanaf ca. 5 jaar.
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
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zeer levensechte dialogen en van het karakter van zijn personages.’ Volkskrant
magazine
Het olifantje Babar dat zijn moeder heeft verloren, wordt in de stad opgevoed
door een lieve oude dame. Groot formaat prentenboek met zachtgekleurde
tekeningen en handgeschreven tekst. Vanaf ca. 4 jaar.
Klara de koe is net even anders dan andere koeien. Ze heeft een heel apart
talent. Zo speciaal dat een rijke prins haar wil kopen van de boer. Maar de prins
komt erachter dat niet alles voor geld te koop is. De mensen houden van Klara,
juist omdat ze anders is. Anders zijn is goed. Begin dus snel met lezen van dit
leuke boek op rijm en geniet van de mooie tekeningen."
Allerlei dieren worden per trein naar de dierentuin vervoerd. Klein hardkartonnen
prentenboek met vrolijke gekleurde afbeeldingen in collagetechniek om te leren
tellen van 1 t/m 10. Vanaf ca. 2 jaar.
Het boek zonder tekeningen / druk 1
Anne woont alleen met haar vader die weinig tijd voor haar heeft. Gelukkig krijgt ze een gorilla
voor haar verjaardag. Prentenboek met kleurrijke tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
Door op een geel bolletje te duwen, verschijnt op de volgende bladzijde nog een bolletje. Als je
erover wrijft, verandert het van kleur. Maar pas op, als je het boek kantelt, rollen de bolletjes
naar een kant. Interactief prentenboek met eenvoudige kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.
De internationale bestseller Miracle Morning van Hal Elrod heeft al tienduizenden mensen
geholpen grote veranderingen in hun leven door te voeren. Zijn Miracle Morning Methode
leerde hen een succesvoller maar vooral een rijker en bevredigender leven te leiden. In deze
praktische gids beschrijft Elrod hoe iedereen in 30 dagen aan de hand van zes nieuwe
gewoontes kan werken aan meer focus en zelfbewustzijn. En dat allemaal voor acht uur ’s
ochtends!
Many experts now believe that an average child's intelligence develops up to the ages of six to
eight years as it does between the ages of 8—18 years. Early years in child development are
crucial for his or her smartness and intelligence. A restricted or under-stimulated environment
may restrict the intelligence of a child. Intelligence as a whole is a combination of book
smartness and street (environment) smartness and is required for success in life. This book
contains valuable insight for development of smartness and intelligence and also explains how
to increase it. This is described in the form of a practical guide for parents, which will help
children at home, school, and later in life in a positive way.
Peter Pan is een week oud als hij naar een tuin in Londen vliegt. Daar maakt hij kennis met
elfjes en kabouters en mag twee wensen doen. Geannoteerde editie van een klassieke
uitgave.
Bestseller Matilda is een fantastisch kinderboek van kinderboekenschrijver Roald Dahl, met
prachtige tekeningen van bekroond illustrator Quentin Blake. Matilda werd succesvol verfilmd
door en met Danny DeVito. 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. Matilda is briljant. Ze
is een gevoelig meisje dat geweldig goed kan leren. Toen ze anderhalf was, kon Matilda al
praten als een volwassene, met drie jaar kon ze lezen, en al vóór ze vijf was, las ze boeken
van wereldberoemde schrijvers als Dickens, Hemingway, Kipling en Steinbeck. Maar haar
ouders behandelen haar als een onderkruipsel. Ze vinden haar maar lastig en dulden Matilda
totdat ze haar het huis uit kunnen jagen naar een ander deel van het land, of liever nog veel
verder weg. Matilda besluit zich eens goed kwaad te maken. Ze bedenkt heel slimme straffen
voor haar ouders. En als het hoofd van de school, juffrouw Bulstronk, haar ook wil aanpakken,
ontdekt Matilda dat ze iets kan wat niemand anders kan. ‘Roald Dahl is de beste
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kinderboekenschrijver ter wereld.’ – VPRO-gids
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