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Jess (10) en Leslie, uit verschillende milieus afkomstig en met totaal
verschillende karakters, raken bevriend. Zij kunnen zich samen uitleven in hun
gefantaseerde koninkrijk Terabithia, maar dat loopt tragisch af. Vanaf ca. 10 jaar.
Victor houdt heel veel van juf Fina uit het bejaardentehuis en als zij haar
geheugen kwijt is, gaat hij dat voor haar zoeken. Prentenboek met sfeervolle
illustraties in bonte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
Berlijn, tijdens de Koude Oorlog. Een Engelse topspion is geliquideerd en de
Britse inlichtingendienst zint op wraak. Spion aan de muur is de klassieke thriller
van John le Carré over internationale spionage ten tijde van de Koude Oorlog.
Het is het verhaal van Alec Leamas, een ontslagen en aan lager wal geraakte
agent, die in Oost-Duitsland een topspion moet redden die ontmaskerd dreigt te
worden. Tijdens zijn verblijf wordt Leamas verliefd op Liz, een communiste. Ze
beginnen een relatie waarmee ze hun leven op het spel zetten. John le Carré
werkte zelf jaren als Brits geheim agent en schreef zijn klassieker Spion aan de
muur in 1963 tijdens zijn verblijf in Duitsland tijdens de Koude Oorlog. Het boek
betekende zijn internationale doorbraak als auteur.
In Ethan Frome volgen we de levens van een aantal mensen in een klein dorpje
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op het platteland van New England aan het begin van de twintigste eeuw. De
verteller is voor zaken in het dorp en raakt daar geïntrigeerd door een gekweld
uitziende man, Ethan Frome, en besluit meer over hem te weten te komen.
Vervolgens vertelt het boek het levensverhaal van Ethan, zijn ziekelijke vrouw
Zeena en haar nicht Mattie, die op fatale wijze tot elkaar veroordeeld raken. Het
boek is in 1993 verfilmd met Liam Neeson in de titelrol. Edith Wharton
(1862-1932) was een Amerikaanse schrijfster en de eerste vrouw die met de
prestigieuze Pullitzerprijs werd bekroond, voor haar beroemde boek The Age of
Innocence uit 1920. Wharton was afkomstig uit een aristocratisch milieu, en in
haar boeken beschrijft ze dan ook het reilen en zeilen van de upper class.
De beroemde klassieker in een nieuwe vertaling, met de originele tekeningen van
Winnie de Poeh-illustrator Ernest H. Shepard. Het is lente. Aan de oever van de
rivier genieten Mol en Rat van het zorgeloze leven. Ze picknicken, maken
tochtjes in Rats roeiboot, en Rat vertelt Mol alles over de wijde wereld.
Bijvoorbeeld over het Wilde Woud, waar gevaarlijke dieren wonen, over Das, die
nooit bezoek wil, en over de rijke Pad, die in het mooiste en grootste huis in de
omtrek woont. Pad heeft de ene bevlieging na de andere. Als de vrienden met
Pads splinternieuwe woonwagen van de weg worden gereden door een auto,
raakt Pad helemaal bezeten van deze razendsnelle manier van reizen. En vanaf
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dat moment kan hij nog maar aan één ding denken: hij moet en zal ook een auto
bemachtigen... Generaties zijn opgegroeid met dit tijdloze verhaal over
vriendschap, trouw en optimisme. Door de jaren heen zijn er wereldwijd
miljoenen exemplaren van verkocht, en er zijn bewerkingen van gemaakt voor
toneel en film. Deze editie werd opnieuw vertaald en helemaal in kleur
geïllustreerd. Voorlezen vanaf circa 6 jaar.
Een meisje gaat wandelen met haar vader en de hond. Ze luistert heel goed naar
alle geluiden om haar heen. Prentenboek met grappige tekeningen in frisse
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar.
'Dit is een verhaal over overleving: mijn overleving en die van een deel van mijn
familie. Het verhaal is de neerslag van mijn ervaringen, maar het is ook
exemplarisch voor wat miljoenen andere Cambodjanen hebben meegemaakt. Als
u destijds in Cambodja had geleefd, was het ook uw verhaal geweest.'- Loung
Ung Het aangrijpende, moedige relaas van een kind dat het wrede regime van
Pol Pot overleeft. Meeslepend en indrukwekkend als de film The Killing Fields en
Jung Changs Wilde Zwanen. Eerst doodden ze mijn vader is een
verbazingwekkend en gedenkwaardig verhaal over moed, vastberadenheid en de
wil om te overleven. 'Ondanks de tragedie die haar omringt, vecht dit strijdlustige
kind voor maar leven en verslaat ze het noodlot. Ik had verwacht dat Ungs
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verhaal me triest zou maken. Maar dit moedige meisje sleepte me mee in haar
dappere zoektocht naar overleving.' - Zuster lieten Prejean, auteur van Dead
Man Walking. 'Loung heeft, als jonge getuige van de gruweldaden van de Rode
Khmer, een welsprekend en krachtig verhaal geschreven. Dit is een belangrijk
boek, dat een dramatische impact zal hebben op lezers van, nu en volgende
generaties zal informeren.' - Dith Pran, wiens leven tijdens de oorlog in
Cambodja werd geportretteerd in The Killing Fields
De spin Charlotte is voor het varkentje Wilbur niet alleen een lieve vriendin doordat ze zo knap, moedig en trouw is, redt ze ook zijn leven.
Deel 3 van Cressida Cowells magische avontuur De Tovenaars van Ooit. De spanning in De
Tovenaars van Ooit-serie van Cressida Cowell, bekend van Hoe tem je een draak, loopt verder
op in Drie keer kloppen, het derde deel over Xar en Wens. Net als De Tovenaars van Ooit
(deel 1) en De heksenval (deel 2) bevat dit derde deel heel veel grappige illustraties. Xar en
Wens weten niet beter dan dat hun families – de Tovenaars en de Krijgers – altijd op voet van
oorlog met elkaar leven. Een vriendschap tussen de twee kinderen ligt dan ook niet voor de
hand. Maar wanneer de Heksen terugkeren, moeten Xar en Wens wel samenwerken. De
Koningsheks maakt jacht op een magisch voorwerp dat Xar en Wens per ongeluk in hun bezit
hebben gekregen. Ze moeten gauw een betovering zien te vinden om de Heksen te laten
verdwijnen. Maar hun zoektocht naar de betovering is extreem gevaarlijk. En iemand zal hen
verraden... ‘De feeën, machtige tovenaars en toverspreuken vliegen je direct om de oren. (...)
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Cressida Cowell schrijft met veel humor en vaart.’ Kidsweek
A companion series to our "Competitive Mathematics for Gifted Students," the series "Math
Challenges for Gifted Students" offers additional material in practice test form. The workbooks
are useful for assessment and for development of testing skills. In full color and with fully
detailed solutions, the workbooks may be used as a fun introduction to competitive problem
solving. However, the problems are a bit more difficult than actual Kangaroo problems,
exploring a large number of known 'tips and tricks.' One could say it is much more
concentrated in that, unlike actual exams, it has less 'filler' - almost every problem is 'tricky' and
embodies a specific strategy. The material is excellent for training purposes and has been
used by the authors in seminars with hundreds of the most gifted students in the Bay Area.
The workbook contains six 24-question tests. After each test there is an answer key. The tests
are followed by detailed solutions. The recommended time limit for each test is of 75 minutes.
Students who have not been exposed to competitive problem solving will find this book
extremely difficult and will need help from an adult. Without preparation, students who get 'A' in
school generally score about 50 points out of 96 possible on Kangaroo level 1-2.
"This workbook will introduce your child to grade one vocabulary and reading comprehension
exercises in a step-by-step manner"--Cover [p. 1].
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde autobiografie van een van de grootste mannen
van de twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg die hij heeft moeten afleggen
van onwetende jongen tot charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van misschien wel de
wonderbaarlijkste omwenteling in de geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela, door Mandela.
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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.
‘Word jij dan niet bang als je hoog bent?’ vroeg Rinzwind. ‘Nee,’ zei Tweebloesem.
‘Waarom zou ik? Je bent net zo dood na een val vanaf honderd meter als na een van
vierduizend vadem, zeg ik altijd maar.’ Rinzwind zag daar de logica niet van. Het ging niet om
het vallen als zodanig, het was het neerkomen... Het oerdeel van de Schijfwereldreeks, waarin
we kennis maken met een wereldschijf die rust op de schouders van vier enorme olifanten die
getorst worden door de Grote Schildpad. Ga mee met de hilarische expeditie naar de Velgrand
van Rinzwind, die sukkel van een tovenaar. Lees hoe de stad Ankh-Meurbork het voordeel van
brandverzekering ontdekt... als je er zelf de brand in steekt. Leef mee met de onnozele toerist
Tweebloesem en zijn Bagage: een levende kist op honderden beentjes. Boordevol fantasie en
barstensvol avontuurlijke grappen.
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.
Bruikleners zijn heel kleine mensjes, die leven van restjes en dingetjes die ze bij de grote
mensen "lenen". Zij wonen ongemerkt onder de vloer van een oud huis. Dat gaat heel goed
totdat ze worden ontdekt.

Als een gevoelig meisje opgroeit, gaat dit niet zonder problemen.
Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd, beleeft hij
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op zijn eigen kamer de wildste avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4
jaar.
Het leven en de geloofsstrijd van de zoon van een zwarte predikant, die in de
New Yorkse wijk Harlem opgroeit in de typische sfeer van geëxalteerd
christendom.
"This workbook will introduce your child to division with and without
remainders."--cover.
'De reuzenperzik' is een fantastisch 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. James woont al jaren bij zijn tantes
Spons en Spijker in een raar bouwvallig huis op de top van een hoge heuvel in
het zuiden van Engeland. James moet van die niet zo lieve tantes altijd hard
werken. Aan dit saaie leven komt een eind als hij van een oud mannetje een
zakje toverkracht krijgt. James laat het zakje bij de kale perzikboom vallen, en
dan groeit er aan de boom een reusachtige perzik die zo groot wordt als een
huis! James kruipt door een tunnel de reuzenperzik binnen en ontmoet OuweGroene-Sprinkhaan, juffrouw Spin, Lieveheersbeest en nog meer dieren. Samen
beleven ze de gekste avonturen, zoals een wilde tocht van de heuvel af, en zelfs
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een luchtreis over de oceaan. ‘Roald Dahl is de beste kinderboekenschrijver ter
wereld.’ – VPRO-gids
Verdwaal opnieuw in de prachtig gecreëerde konijnenwereld van Richard Adams
Waterschapsheuvel is het geliefde verhaal van een groep konijnen die onder
leiding van opperkonijn Hazelaar op zoek gaat naar een nieuwe woonplaats.
Onderweg moeten ze talloze gevaren trotseren, maar uiteindelijk vinden ze een
prachtige heuvel, waar ze al snel een nieuw bestaan opbouwen. Daar wacht hun
echter de grootste strijd ooit... Het verhaal van Waterschapsheuvel is een knappe
parabel over leiderschap en democratie, over moed en vriendschap. Het is een
loflied op de Engelse natuur, dat veel overeenkomsten vertoont met het
Nederlandse landschap. Al decennialang zijn miljoenen lezers geboeid door de
avontuurlijke zwerftocht en de karakters van de konijnen, die hun eigen taal,
geschiedenis en folklore hebben. De pers over Waterschapsheuvel ‘De
fabelachtige kracht van dit boek schuilt in de door vrijwel alle critici geprezen
authenticiteit waarmee gedrag en gewoonten van het konijn, de omgeving waarin
het leeft en de relaties tot andere dingen worden beschreven.’ Martin Ros in
NRC Handelsblad ‘In de traditie van De wind in de wilgen en In de ban van de
ring, en toch weer anders. Adams is in de eerste plaats een voortreffelijk
verteller.’ The Economist ‘Een geweldig boek. Er wordt een zeer
Page 8/11

Online Library Kumon Math Answers Level C
geloofwaardige nieuwe wereld gecreëerd, waarin zeer zeker een goed
onderbouwde aanklacht tegen de mensheid doorklinkt.’ The Guardian
Winnie wordt ontvoerd door mensen die het eeuwige leven hebben, maar ze leert
dat daar ook nare kanten aan zitten. Vanaf ca. 12 jaar.
Een oude jachthond vertelt over het leven van een familie in de late
middeleeuwen in Engeland, toen de heren en vorsten de gewone man uitbuitten.
Marina werd, bij een ruzie tussen haar ouders, door haar vader mishandeld. Daarover wil ze
met niemand meer praten. Pas als ze naar een kostschool gaat, lukt het haar het isolement te
doorbreken.
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.
Prachtige hervertelling van klassieker door Imme Dros. Vanaf 10 jaar. Mary staarde naar het
roestige ding in haar handen. Een sleutel. ‘Misschien lag hij daar wel tien jaar begraven,’
fluisterde ze. ‘Misschien is hij wel van de tuin!’ Ze mocht overal komen, hadden ze gezegd,
alleen niet in die ene kamer, en in die ene tuin. Maar Mary hoort geluiden, in de verboden
kamer. Inbeelding, zeggen ze. En: verboden! Over de muur van de geheime tuin ziet Mary
steeds dezelfde vogel vliegen. Mary houdt niet van verboden en ook niet van geheimen... Kan
zij de geheimen ontrafelen? Tonke Dragt over De geheime tuin: ‘Verrukkelijk boek – mijn
lievelingsboek. De geheime tuin heeft alles: het is geheimzinnig, spannend en betoverend
mooi! Een boek dat ieder kind gelezen moet hebben.’ The Secret Gardenvan Frances
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Hodgson Burnett verscheen voor het eerst in 1911. Meer dan honderd jaar later is het verhaal
over het stugge, egoïstische weesmeisje Mary dat een verboden, verwaarloosde tuin weer tot
bloei weet te brengen – en daarmee zichzelf – nog altijd betoverend voor jong en oud.
Prachtige vertelling waarin de parallellen tussen natuur, vriendschap en verbeelding
onopvallend lijken, maar magisch zijn.
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.
Groene eieren met ham, kun je die eten? Sam vindt van wel, maar maak dat maar eens een
ander wijs! Tekst op rijm.
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.
De muizen-tandarts De Soto moet wel even moed verzamelen voordat hij een vos van zijn
kiespijn wil afhelpen. Prentenboek, met kleurrijke platen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Presents methods used by the Whole Child Institute to help children who manifest out of
control or hyperactive behavior. These include diet modification, allergy desensitization, and
structured environment.
Een afgedankte speelgoedclown weet uit de vuilnisbak te ontsnappen en zwerft door de stad
op zoek naar een vriendje. Tekstloos prentenboek met snelle pentekeningen in kleur. Vanaf
ca. 4 jaar.
Dirk Jan Diederik de Derde is temidden van zijn verzameling hoeden erg eenzaam. Gelukkig
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ontmoet hij de vrouw van zijn leven, met een volmaakte hoed. Prentenboek met grappige, in
pastel geschetste, tekeningen. Vanaf ca. 5 jaar.
Vier kinderen gaan met hun vader op berejacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar dan
staan ze opeens tegenover een echte beer! Prentenboek met paginagrote aquarellen,
afwisselend in zacht gekleurde en in grijze tinten. Voorlezen vanaf ca. 3 jaar.
De Amerikaanse schrijfster vertelt over haar kinderjaren, begin jaren twintig, in China. Hoewel
zij bij een bezoek sterk verlangt naar haar huis in de Verenigde Staten, is het toch moeilijk om
afscheid te nemen.
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